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Iohannis a motivat de ce a respins cele patru
propuneri ale premierului Dancila
Presedintele Klaus Iohannis a motivat joi de ce a respins cele patru propuneri
ale premierului Dancila. Este vorba despre Ilan Laufer, Mircea Draghici si
Olguta Vasilescu-la doua ministere, in cazul celei din urma fiind invocata
lipsa de expertiza, scrie Mediafax.
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Secretarul general al Guvernului, despre argumentele lui Iohannis: Nu m-au convins
Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, joi, ca nu l-au convins argumentele
invocate de presedintele Klaus Iohannis in scrisorile prin care isi motiveaza refuzul numirii
ministrilor la Transporturi si Dezvoltare, dar ca acestea sunt ”analizate”.
”in plan personal si dupa o prima lectura, nu m-au convins argumentele presedintelui, dar
analizam”, a declarat pentru MEDIAFAX secretarul general al Guvernului, Toni Grebla.
Prima scrisoare transmisa premierului Viorica Dancila
Prima scrisoare transmisa premierului Viorica Dancila arata ca: "Prin adresa nr. 5/6608 din data
de 19 noiembrie 2018, ati propus numirea domnului Harry-Ilan Laufer in functia de viceprimministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, respectiv a doamnei Lia-Olguta

Vasilescu in functia de ministru al transporturilor, ca urmare a propunerii de revocare din aceste
functii a domnului Paul Stanescu, respectiv a domnului Lucian Sova. in ceea ce priveste
propunerea de numire a domnului Harry-Ilan Laufer in functia de viceprim-ministru, ministrul
dezvoltarii regionale si administratiei publice constat ca din documentatia ce insoteste
propunerea transmisa nu rezulta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 105 din Constitutie si de
art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a
ministerelor pentru numirea in functia de membru al Guvernului".
Articolul 105, invocat de presedinte face referire la incompatibilitati, mai precis: "(1) Functia de
membru al Guvernului este incompatibila cu exercitarea altei functii publice de autoritate, cu
exceptia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibila cu exercitarea
unei functii de reprezentare profesionala salarizate in cadrul organizatiilor cu scop comercial.
(2) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica".
Cat priveste propunerea in persoana Liei Olguta Vasilescu la Transporturi, se arata ca:
"persoana nominalizata nu are expertiza necesara gestionarii domeniului complex al
transporturilor".
"Fata de aceste motive, in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (2) din Constitutie si tinand
seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale, am decis sa resping propunerile de numire in
functiile respective", se arata in prima scrisoare transmisa vineri premierului.
A doua scrisoare transmisa premierului Viorica Dancila
A doua scrisoare face referire la respingerea propunerilor de la Transporturi- Mircea Draghici si
Dezvoltare- Lia Olguta Vasilescu.
"Constatand ca in propunerile transmise nu exista vreo mentiune cu privire la indeplinirea
conditiilor de legalitate, iar din documentatia transmisa nu rezulta indeplinirea conditiilor
prevazute de art. 105 din Constitutie si de art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si
functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor pentru numirea in functia de membru al
Guvernului,
Va aduc la cunostinta ca propunerile de numire in functia de membru al Guvernului, inaintate la
data de 22 noiembrie 2018, respectiv 30 noiembrie 2018, nu fac dovada indeplinirii conditiilor de
legalitate astfel incat sa li se poata da curs".
Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei Art. 2 prevede:
"Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se
bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in
unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1)"
Art. 4. prevede:
(1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:
a) exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator;
b) exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop
comercial;

c) exercitarea de acte de comert, cu exceptia vanzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de
valoare;
d) exercitarea functiei de administrator ori de cenzor la societatile comerciale sau de
reprezentant al statului in adunarile generale ale unor asemenea societati ori de membru al
consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale;
e) exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii
prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
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