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Ludovic Orban negociaza vineri cu liderii USR
pentru sustinerea guvernului PNL
Ludovic Orban inchide, vineri, cu o discutie cu liderul USR, Dan Barna,
prima saptamana de negocieri cu partidele pentru sustinerea noului guvern.
Dupa intalnirile cu PMP, Pro Romania, ALDE si UDMR, premierul desemnat
ramane optimist in privinta sprijinului in Parlament unde estimeaza ca lista
noilor ministri si a programului de guvernare vor ajunge in partea a doua a
saptamanii viitoare. Optimist chiar daca toti partenerii de discutii i-au pus
conditii, scrie Hotnews.ro.
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„Optiunea PNL este pentru un guvern monocolor”, a spus Orban, joi seara, la finalul unei zile de
negocieri cu Pro Romania, ALDE si UDMR. Discutiile cu liderii USR vor incepe vineri, la ora
13.00.
Varianta cooptarii PMP a fost abandonata dupa ce Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor
au conditionat sprijinul pentru noul guvern de lipsa de la masa de la Palatul Victoria a
reprezentantilor partidului mostenit de Eugen Tomac de la Traian Basescu.
CITEsTE sI: Schita guvernului cu care Ludovic Orban intra in negocierile cu partidele
Declaratii la finalul intalnirilor din aceasta saptamana cu:

Pro Romania

Victor Ponta: „Noi suntem un partid nou, mic, de centru-stanga, care insa avem un obiectiv
mare - vrem sa reprezentam noi si sa aparam interesele electoratului de stanga. Discutiile
cu cei de la PNL nu puteau sa avanseze sa spunem ca votam Guvernul, nici vorba de asa
ceva, suntem 35 de parlamentari la Pro Romania, destul de uniti. (...) Ca si subiecte mai
concrete pe care am apucat sa le discutam, am spus ca ne asteptam ca viitorul Guvern sa
ne spuna, in primul rand, cum arata bugetul pe 2020. Al doilea lucru, politic de data asta,
am spus ca sustinem si vrem si ca e un lucru bun sa avem alegeri parlamentare anticipate
odata cu cele locale sau, ma rog, la o saptamana diferenta, pentru ca in felul asta se pot
face si procedurile parlamentare”.
Ludovic Orban: „Mi s-a parut ca ne-am inteles ca Romania are nevoie de un guvern care
sa asigure stabilitate, sa elaboreze Legea bugetului de stat pe anul 2020, de asemenea sa
rezolve marile probleme cu care se confrunta astazi Romania. A fost o discutie pozitiva in
care am depasit, cel putin din punctul nostru de vedere, puncte de diferenta. Eu am
incredere ca, pana la final, ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea
parlamentarilor de la Pro Romania”

UDMR

Kelemen Hunor: Noi, de fiecare data, cand ne intelegem pe sustinere parlamentara, atunci
facem si un acord scris. Din punctul nostru de vedere, asta ar fi solutia optima, solutia cea
mai buna: un acord scris. Am vorbit sa ne gandim, eventual, si la un acord scris. (...) Am
discutat despre problemele reale cu care se confrunta tara: economie, buget, fiscalitate,
investitii sau lipsa investitiilor si tot ceea ce inseamna pentru anul 2020 perspectiva fiscalbugetara-economica. (...) Aici suntem foarte aproape de a vedea lucrurile foarte - foarte
asemanator”
Ludovic Orban: „Am avut o discutie privitoare la principalele elemente ale programului de
guvernare, am avut o discutie privitoare la structura Cabinetului, privitoare la posibili
candidati de ministri si, de asemenea, am discutat despre diferite aspecte care tin de
urgenta situatiei in care se gaseste Romania. Din punctul meu de vedere a fost o discutie
pozitiva, o discutie in care ne-am inteles pe foarte multe puncte, atat in ceea ce priveste
elemente ale politicii fiscale, cat si in aceea ce priveste pozitia fata de anumite articole din
Ordonanta 114 si in ceea ce priveste alte elemente ale programului de guvernare”.

ALDE

Calin Popescu Tariceanu: „Am cerut in mod explicit PNL sa formeze un guvern monocolor,
aceasta fiind intr-adevar o conditie foarte serioasa in baza careia vom putea da sau nu
votul nostru (...) Am venit pregatiti cu un document in 12 puncte care sintetizeaza
principalele elemente de preocupare pe care le avem. Ele reprezinta conditiile pe care noi
le punem pentru a acorda votul viitorului guvern. Cateva deja le-am mentionat in trecut:
mentinerea cotei unice de impozitare, retinerea de a da ordonante in domeniul Justitiei,

continuarea proiectelor majore de infrastructura care sunt in curs de derulare”
Ludovic Orban: „in urma discutiei cu delegatia care a reprezentat ALDE, am luat act de
punctele de vedere si de solicitarile exprimate si pot sa va spun ca cea mai mare parte a
punctelor care au fost puse in discutie, din punctul meu de vedere, sunt rezolvate”

PMP

Eugen Tomac: „Deocamdata, suntem in situatia in care noi am prezentat obiectivele noastre
si care ar fi cererile PMP pentru a-si exprima intentia de a sprijini un guvern, pentru ca
dincolo de orgolii politice, dincolo de obiective politice, Romania are nevoie astazi de un
guvern”.
Ludovic Orban:„Am constatat ca nu avem divergente majore cu PMP. Discutia de astazi a
fost una pozitiva, in care am stabilit teme importante care trebuie rezolvate de viitoarea
guvernare si o dorinta de colaborare in continuare. (...) Exista disponibilitatea din partea
partenerilor nostri din PMP de a-si pune la dispozitia guvernului specialisti, urmeaza sa
stabilim care va fi acest nivel de implicare”

inaintea discutiile de vineri cu USR, liderii PNL au bifat doar rezervele Pro Romania, pe care
spera sa le rezolve saptamana viitoare, cand este programata o noua runda de discutii cu
partidele.
CITEsTE sI: USR reaminteste cele 4 conditii pentru a vota in Parlament noul guvern:
indeplinirea acestor conditii pana la votul de investitura ar fi "o minima dovada de buna
credinta privind directia Romaniei"
„Vom coagula o majoritate. Noi vom respecta termenul constitutional, la finalul rundei a doua de
negocieri vom inainta Parlamentului lista ministrilor si programul de guvernare, ulterior nu mai
depinde de noi. Sigur ca noi ne dorim un calendar cat mai rapid de audiere a candidatilor pentru
posturile de ministri in comisii si, ulterior, de vot in plen pentru guvern, dar acest lucru depinde de
Parlament, de Birourile reunite ale celor doua Camere", a precizat Ludovic Orban.
HotNews.ro
ADRESA: http://crct.ro/nv92

