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Ludovic Orban, declaratii despre motiunea de
joi
Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca Guvernul PSD incearca sa ii
convinga pe semnatarii motiunii de cenzura sa nu fie prezenti, joi, la vot, insa
niciunul dintre cei 237 de semnatari nu s-a razgandit. El a adaugat ca nu are
emotie nici in privinta parlamentarilor UDMR, care nu vor vota la vedere,
transmite Mediafax, potrivit HotNews.ro.
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„in 30 de ani conducerea UDMR nu a cerut niciodata parlamentarilor UDMR sa voteze la vedere.
La ei este o cutuma in cadrul grupului UDMR. Tot in acesti 30 de ani toate deciziile oficiale luate
de conducerea UDMR au fost respectate de parlamentarii UDMR. Eu nu am nicio emotie in
privinta votului parlamentarilor UDMR. Avem semnale din partea multor parlamentari ca Guvernul
cauta sa ofere marea cu sarea semnatarilor motiunii cu intentia de a-i determina sa nu vina la
vot. Pana in momentul de fata nu am cunostinte despre niciunul dintre semnatari ca ar fi luat o
alta decizie decat aceea de a vota motiunea de cenzura si asa mi se pare corect si moral, pentru
ca a semna motiunea e un angajament de a o si vota”, a spus Ludovic Orban, la Vrancea.
Liderul PNL a adaugat ca toate formatiunile parlamentare care au semnat sunt mobilizate pentru

a asigura succesul motiunii de cenzura.
„Am avut foarte multe discutii cu parlamentari care nu au semnat motiunea de cenzura si in
momentul de fata avem angajamente de vot la motiune din partea a inca sapte parlamentari.
Deci 244. E un scor mai confortabil. Convingerea mea e ca toate formatiunile politice care s-au
angajat in sustinerea acestui demers sunt mobilizate la maxim pentru a asigura succesul motiunii
de cenzura”, a subliniat Orban.
El a mai spus ca nu are informatii ca PSD ar racola parlamentari semnatari ai motiunii de
cenzura, oferindu-le sume de bani.
„Nu. Tin legatura in fiecare zi cu foarte multi parlamentari. Nu ma refer la parlamentari PNL,
pentru ca in ei am incredere deplina, parlamentari de alte culori politice. Pana acum, niciun
parlamentar nu mi s-a spus ca i s-a oferit bani, dar daca PSD va ajunge-n disperare sa ofere
bani, sunt convins ca foarte multi parlamentari vor spune public lucrul asta, si ii avertizez pe PSDisti ca reprezinta o infractiune sa ofere bani unor parlamentari pentru a le schimba pozitia politica
pentru motiune”, a raspuns Orban, intrebat despre racolarile PSD.
Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata joi, in plenul Parlamentului.
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