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UPDATE: Ludovic Orban este premierul
desemnat de presedintele Iohannis
Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, numele noului prim-ministru.
Acesta este Ludovic Orban, presedintele PNL. Anuntul a fost facut in urma
unei noi runde de consultari cu sefii partidelor de opozitie, scrie Digi24.ro.
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„Dupa consultarile cu partidele parlamentare am tras concluzia ca se contureaza un guvern in
jurul PNL-ului”, a spus Klaus Iohannis, precizand ca PNL a fost singurul dispus sa isi asume
guvernarea.
Orban are, conform Constitutiei, o perioada de 10 zile in care sa decida componenta Guvernului,
si sa convinga partidele parlamentare sa voteze investirea Cabinetului. PNL are nevoie de 233
de voturi pentru a-ti pune in functie Executivul.
„PNL a fost singurul partid care a venit la consultari si a spus ca sunt dispusi sa-si asume
guvernarea in aceasta perioada de tranzitie. Guvernul va avea un mandat scurt, pana la alegerile
parlamentare. Personal cred ca alegerile anticipate sunt o solutie foarte buna, dar nu cu guvernul
Dancila interimar”, a spus Klaus Iohannis.
„Sper ca toti actorii politici sa inteleaga ca suntem in criza politica si cu cat mai repede se ajunge
la o solutie satisfacatoare, cu atat mai bine pentru Romania”, a continuat presedintele.
Klaus Iohannis a spus ca noul guvern trebuie instalat urgent pentru a indeplini mai multe sarcini

in asteptare – organizarea alegerilor prezidentiale, elaborarea proiectului de buget pe 2020,
inchiderea bugetului pe anul acesta.
„Sunt convins ca se vor stradui sa puna e picioare o guvernare de tranzitie de succes”, a spus
Klaus Iohannis.
stirea initiala:
Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la ora 17.00, a anuntat
Administratia prezidentiala. seful statului este asteptat sa anunte premierul desemnat sa formeze
noul guvern, cel mai probabil fiind liderul PNL, Ludovic Orban, scrie Hotnews.ro.
Presedintele a avut marti o noua runda de consultari in formula restransa, de aceasta data cu
Dan Barna, Kelemen Hunor si Ludovic Orban, ultimul care a intrat la discutii fiind liderul PNL.
Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat dupa consultarile de la Cotroceni ca formatiunea
pe care o conduce nu acorda nimanui un cec in alb si ca va putea spune daca va sustine sau nu
viitorul guvern dupa anuntarea numelui premierului desemnat.
Liderul USR, Dan Barna, a anuntat pe Facebook ca la consultarile de astazi cu presedintele
Klaus Iohannis acesta i-a reconfirmat ca vrea alegeri anticipate, dar considera ca un calendar
pentru acestea trebuie abordat abia dupa alegerile prezidentiale.
"Care e alternativa la anticipate? Sa puneti acum un guvern slab, fara sustinere parlamentara,
aflat in permanenta la mana PSD si a celorlalte partide pesediste din Parlament, conduse de
Ponta si Tariceanu, partide care impreuna au majoritatea in Legislativ. Un astfel de guvern nu va
putea sa faca reformele de care Romania are nevoie si ne trezim, la fel ca in 2016, ca dupa un
an de zile se intoarce PSD pe cai mari la guvernare. Ati uitat anul 2016? stiu foarte bine despre
ce vorbesc, am fost in guvernul Ciolos, stiu cat de mult ne-a afectat lipsa de sustinere.
Haideti mai bine sa facem anticipate acum, cat PSD este slab. Sa mergem acum in fata
oamenilor si sa castigam o majoritate solida in Parlament. Va garantez ca daca facem alegeri
acum, PSD nu va mai reveni la guvernare pentru 10 ani de-acum inainte. Daca vreti cu adevarat
sa scapam tara de PSD, aveti curajul sa facem acum anticipate", a declarat Barna.
Luni, au fost la consultari cu presedintele Klaus Iohannis liderii PMP, Eugen Tomac, Pro
Romania, Victor Ponta, si ALDE, Calin Popescu Tariceanu.
Victor Ponta a declarat luni seara, la Digi 24, ca in cursul zilei a avut o intalnire cu presedintele
Iohannis, la Cotroceni, precizand ca au avut o discutie "clara si scurta”. "Presedintele urmeaza sa
faca maine (marti - n.r.) anuntul privind primul-ministru si sa vedem ce se intampla”, a mai spus
Victor Ponta. El a precizat ca nu i s-a cerut sa sustina un guvern monocolor PNL si, de altfel, nici
n-o va face.
La randul sau, Tariceanu a declarat luni seara ca ALDE nu va vota noul Executiv daca PMP va
face parte din el. "A fost o discutie prealabila anuntului pe care presedintele urmeaza sa il faca
maine (marti -n.r.) in legatura cu premierul desemnat. Sigur ca e firesc ca presedintele, in
calitatea pe care o are si in prerogativele constitutionale pe care le cunoastem, sa faca aceste
consultari pentru a vedea daca propunerea pe care doreste sa o faca intruneste in final suportul
necesar, majoritatea, mai bine spus, necesara pentru a primi votul de investitura, ma refer la
premier, impreuna cu echipa lui si programul de guvernare aferent”, a afirmat Calin Popescu
Tariceanu, la Digi 24. Chestionat daca i-a transmis sefului statului care sunt conditiile ca ALDE
sa sustina noul Guvern, Tariceanu a spus ca parlamentarii formatiunii nu ar vota un Executiv din
care sa faca parte PMP al lui "Petrov, informatorul Securitatii”.
USR, ALDE si UDMR conditioneaza sprijinirea unui guvern liberal

UDMR nu vrea alegerea primarilor in doua tururi si nici ca in echipa guvernamentala sa se
regaseasca europarlamentarul Rares Bogdan care a avut, in trecut, reactii virulente la adresa
Uniunii. Aceasta ultima problema pare rezolvata, Rares Bogdan nemairegasindu-se in acest
moment in draftul echipei guvernamentale, potrivit unor surse din partid.
USR a anuntat luni seara ca liderii partidului au avut o discutie pentru a stabili actiunile partidului
in perioada urmatoare, dupa trecerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila si au
decis sa sustina in continuare organizarea alegerilor anticipate in cel mai scurt timp posibil. Liderii
partidului au sustinut ca USR "sa nu intre la guvernare fara alegeri anticipate care sa dea o noua
majoritate in Parlament si un mandat clar fortelor reformiste".
Potrivit USR, din discutia liderilor formatiunii a reiesit ca parlamentarii USR ar putea analiza
acordarea votului de investitura unui cabinet de tranzitie care isi asuma o durata de viata limitata
pentru pregatirea alegerilor, cu anumite conditii care sa demonstreze vointa unei majoritati
parlamentare pentru reforme:
1.Adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi - esentiala pentru legitimitatea
alesilor locali si recuperarea democratiei la nivel local.
2.Adoptarea initiativei “Fara Penali in Functii Publice” pentru care au semnat peste un milion
de romani.
3.Desfiintarea prin lege a recursului compensatoriu care a eliberat din inchisori peste
20.000 de infractori, dintre care multi au comis noi fapte de violenta.
4.Consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru pozitia de comisar european ce
revine Romaniei.
ALDE isi doreste ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) sa ramana functionala.
Cum raspunde Orban
Liderul PNL, Ludovic Orban, a insistat ca alegerea primarilor in doua tururi, sectia speciala si
recursul compensatoriu fac obiectul unor initiative legislative in parlament, iar OUG-urile pe tema
justitiei sunt excluse avand in vedere rezultatul referendumului din 26 mai. "Exista calea
parlamentara, iar in ceea ce priveste, cel putin reglementarile, cel putin in domeniul justitiei, sa nu
uitam ca in Romania, pe 26 mai, a avut loc un referendum convocat de presedintele Romaniei in
care romanii au decis, foarte clar, ca nu se pot emite OUG in domeniul justitiei”, a spus Orban.
Pasii constitutionali
Potrivit articolului 103 din Constitutie, candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in
termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a
intregii liste a Guvernului. „Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de
Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii
deputatilor si senatorilor”.
in cazul in care Guvernul nu este validat in Parlament, presedintii celor doua camere il
informeaza de indata pe presedintele Romaniei, in vederea desemnarii unui alt candidat pentru
functia de prim-ministru.
Daca Parlamentul respinge doua propuneri de Guvern in termen de 60 de zile una de cealalta,
teoretic Legislativul poate fi dizolvat si organizate alegeri anticipate. Mai exact, potrivit articolului
89 din Constitutie, presedintele „poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de
incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa
respingerea a cel putin doua solicitari de investitura”.
Dar Parlamentul nu poate fi dizolvat, nici dupa respingerea a doua propuneri de Guvern, decat
daca presedintele Romaniei solicita expres acest lucru, dupa intrunirea conditiilor constitutionale.

Mai mult, potrivit Constitutiei, Parlamentul nu poate fi dizolvat decat o singura data in cursul unui
an si nu poate fi dizolvat in ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui Romaniei.
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