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Social-democratii se reunesc miercuri in CEx.
Ce vor discuta liderii PSD
Social-democratii se reunesc in CEx, miercuri, de la ora 18.00, la sediul PSD,
au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX. Reuniunea vine in contextul
in care miercuri dimineata are loc sedinta CCR, in care partile vor sustine
punctele de vedere pe conflictul intre Guvern si Klaus Iohannis.
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intrunirea social-democratilor se va desfasura miercuri seara la sediul PSD din Kiseleff, au
precizat sursele citate.
Printre subiectele de discutie se numara si propunerea pentru presedintele Biroului National.
O alta tema abordata vizeaza mobilizarea filialelor judetene in campania electorala.
Totodata, social-democratii vor discuta despre sedinta CCR, in urma sustinerii punctelor de
vedere pe conflictul dintre Guvern si Klaus Iohannis.
Curtea Constitutionala a stabilit ca pe 18 septembrie, ora 10.00, partile implicate in conflictul
juridic intre Guvern si Administratia Prezidentiala sa sustina punctele de vedere. Conflictul a fost
sesizat de premierul Viorica Dancila dupa ce Klaus Iohannis a refuzat numirea ministrilor
interimari.

„Cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre prim-ministrul
Guvernului Romaniei, pe de o parte si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, cerere formulata
de prim-ministrul Guvernului Romaniei”, se arata pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Curtii
Constitutionale, publicata pe site-ul institutiei.
Miercuri, 11 septembrie, partile implicate in conflict au avut termenul pana la care sa transmita
opiniile in scris.
Viorica Dancila a declarat despre sesizarea la CCR in care reclama un conflict intre Guvern si
presedintele Klaus Iohannis ca ar trebui vazut si ca un mijloc „de a avea niste reguli pe viitor”.
Seful Executivului trimisese, la Cotroceni, nominalizarea ca interimari a lui Niculae Badalau la
Energie, Ioan Denes la Mediu si Stefan Radu Oprea la relatia cu Parlamentul, dupa iesirea ALDE
de la guvernare si demisia ministrilor ALDE.
Presedintele Iohannis a refuzat toate propunerile de remaniere ale Vioricai Dancila, inclusiv pe
cele de interimari.
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