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Liberalii incep de miercuri negocierile pentru
sustinerea noului guvern
Liberalii incep de miercuri negocierile pentru sustinerea noului guvern pentru
care PNL are o schita care va fi pusa pe masa discutiilor alaturi de programul
de guvernare, scrie HotNews.ro Premierul desemnat Ludovic Orban sustine
ca in primul rand trebuie stabilit daca dintre partidele care au sustinut
motiunea vrea vreunul sa-si asume guvernarea, cu ministri sau in esalonul
doi, iar apoi se va trece la negocierile pe nume.
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„Din perspectiva PNL lista guvernului e gata, dar incepem negocierile politice. in toata perioada au
fost foarte multe declaratii, se vor declansa discutiile oficiale. (...) Mergem pe ideea de a pune
oameni integri, care sa nu aiba probleme morale, care sa stie foarte bine ce au de facut. (...) Sunt
foarte multi oameni capabili in PNL, nu vreau sa dau numele persoanelor la care m-am gandit si
pe care-i evaluam si sa nu fie ei. O sa alegem din mai multe variante bune”, a declarat Orban la
Digi 24.
Chiar daca premierul desemnat nu a asumat public niciun nume de viitor ministru, in PNL, potrivit
surselor HotNews.ro, s-a convenit ca oamenii din prima linie a partidului sa nu faca parte din
acest guvern de tranzitie, al carui mandat va fi de corectie a problemelor lasate de PSD si de
organizare a alegerilor care vin. Mai mult, s-a agreat ideea ca in functii cheie din guvern sa fie

numite persoane din afara partidului.
Astfel, potrivit surselor citate, pentru Ministerul de Externe in lista noului guvern figureaza Bogdan
Aurescu, in prezent consilier prezidential. De asemenea la Ministerul Apararii se merge pe
varianta Nicolae Ciuca, seful statului major al armatei, a carui prelungire de mandat a provocat
un conflict deschis intre presedintele Klaus Iohannis si Guvernul PSD via ministrul Apararii,
Gabriel Les.
si la Justitie in carti poate intra un independent, specialist in domeniu, chiar daca in acest
moment printre liberalii cotati cu sanse la portofoliu este si deputatul Ioan Cupsa. Aceeasi situatie
este si in cazul Finantelor, pentru care este dat cu sanse si un om de partid, Bogdan Iulian
Hutuca. La Sanatate, cel mai probabil portofoliul va reveni unui manager din sistem, cotat cu
sanse fiind Vasile Rimbu, de la Suceava.
Pentru Educatie, care va ingloba Cercetarea si Tineretul si Sportul, dupa Raluca Turcan, in carti
a intrat Monica Anisei, profesoara si sefa PNL sector 2. Pentru Ministerul de Interne, cel mai
vehiculat nume a fost cel al senatorului Marcel Vela. La ministerul Transporturilor, care ar urma
sa se comaseze cu Comunicatiile, in carti este Lucian Bode, iar la Agricultura, Emil Dumitru.
Robert Sighiartau a fost primul nume al liberalilor pentru Dezvoltare Regionala, insa in acest
moment propunerea este sub semnul intrebarii.
Decizia privind componenta noului Cabinet urmeaza a fi luata dupa o discutie Iohannis-Orban.
?Premierul desemnat Ludovic Orban are la dispozitie, conform Constitutiei, 10 zile pentru a cere
Parlamentului votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Cabinetului. Potrivit
regulamentului, birourile parlamentului stabilesc data sedintei comune pentru votul de investitura,
la cel mult 15 zile de la primirea programului si listei Guvernului.
Fiecare candidat pentru functia de ministru, inscris in lista Guvernului, va fi audiat, in sedinta
comuna, de catre comisiile permanente ale celor doua Camere al caror obiect de activitate
corespunde sferei de competenta a viitorului ministru. in urma audierii, comisiile vor intocmi un
aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta candidatului pentru functia de primministru. Respectivele avize vor fi depuse la cele doua birouri permanente care dispun difuzarea
lor deputatilor si senatorilor. Daca, in urma audierii, un candidat pentru functia de ministru a primit
aviz nefavorabil, prim-ministrul desemnat poate prezenta o noua propunere sau poate sa
mentina propunerea initiala. Daca prim-ministrul desemnat a nominalizat o alta persoana pentru
functia de ministru, respectiva persoana va fi audiata.
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.
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