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Ludovic Orban continua seria negocierilor cu
societatea civila inainte de a propune noul
Guvern
Premierul desemnat, Ludovic Orban, va avea, luni si marti, noi discutii cu
societatea civila inainte de a propune noul Guvern. Miercuri sunt programate
din nou discutii cu partidele parlamentare, impreuna cu care doreste sa
pregateasca strategia la votul de investitura, scrie news.ro.
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”Luni si marti sunt consultarile cu societatea civila, de fapt, continua consultarile cu societatea
civila si cu institutii importante in arhitectura statului roman, dupa care miercuri si, daca e necesar
si joi, vom avea discutiile din runda a doua pentru a stabili clar planul de abordare a votului de
investitura”, a anuntat, sambata, Ludovic Orban.
Acesta a precizat ca se asteapta la un boicot din partea PSD.
”Ne asteptam la un boicot din partea PSD si vom veni cu o strategie de a trece peste acest boicot
rusinos, penibil pe care incearca sa-l faca PSD pentru a mentine in mod nelegitim la putere
ramasitele unui guvern esuat si care a fost demis prin motiune de cenzura”, a mai spus Orban.
Premierul desemnat a precizat ca se asteapta ca Guvernul sa treaca de votul Parlamentului.

Duminica, Ludovic Orban s-a aratat din nou convins ca Guvernul va trece de votul Parlamentului,
cu sprijinul partidelor care au sustinut motiunea de cenzura.
”in conditiile in care partenerii care au fost alaturi de noi la motiunea de cenzura vor merge pana
la capat - nu se vor opri la jumatatea drumului, ca inca Dancila si resturile Guvernului sunt la
butoane si fac prostii in fiecare zi - strategia va functiona, sunt increzator ca avem sanse foarte
mari sa obtinem investitura din prima”, a spus Orban.
Acesta a anuntat cu calendar strans pentru investirea Guvernului.
”Depunerea joi sau vineri si, fie luni, fie marti audierea, iar daca se face audierea ministrilor in
comisii luni, votul marti, daca se face marti, votul sa fie miercuri”, a precizat Ludovic Orban.
Ludovic Orban a avut, saptamana trecuta, discutii cu partidele parlamenare, aratandu-si
deschiderea la dialog, in vedere conturarii unei majoritati.
Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul desemnat, Ludovic
Orban, ca a gasit ”multa deschidere” fata de subiectele care sunt de interes pentru formatiunea pe
care o conduce.
”Ma bucur ca am gasit multa deschidere din partea premierului desemnat pe marginea subiecteor
care sunt de interes pentru PMP, cum este cel legat de Republica Moldova. Sunt convins ca vom
ajunge la un punct de vedere care sa exprime in totaltate preocuparea noastra constanta fata de
acest subiect”, a declarat Tomac.
Anterior, Tomac a declarat ca trebuie gasit un consens cat mai rapid intre toate partidele care au
votat motiunea de cenzura si caderea Guvernului Dancila pentru a fi investit un nou Guvern cat
mai rapid.
Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, joi, dupa consultarile cu Ludovc Orban, ca partidul
sau are un obiectiv pe termen mediu si lung sa reconstruiasca social-democratia in Romania.
Ponta sustine ca investirea viitorului Guvern nu depinde de Pro Romania, ci de cele cinci partide
de dreapta care ar trebui sa se inteleaga intre ele. Ponta amai afirmat ca cel mai important
aspect i se pare bugetul pentru anul 2020 si asteapta sa vada cifrele in acest sens. in plus, liderul
Pro Romania a afirmat ca cea mai buna solutie ar trebui sa fie alegerile anticipate realizate odata
cu alegerile locale sau in preajma acestora.
”Am raspuns invitatiei colegilor de la PNL si premierului desemnat de a avea o scurta discutie. Noi
suntem un partid nou, mic, de centru stanga, care insa avem un obiectiv mare: sa reprezentam si
sa aparam interesele electoratului de stanga care din pacate a fost tradat de PSD. Asa incat
discutiile nu puteau sa avanseze, sa spunem ca votam guvernul, nici vorba de asa ceva. Avem
un obiectiv pe termen mediu si lung de a reconstrui social-democratia in Romania”, a declarat, joi,
Victor Ponta, dupa discutia cu Ludovic Orban.
Victor Ponta a afirmat ca investirea noului Guvern nu depinde de Pro Romania.
”Sunt cinci partide de dreapta – PNL, USR, PMP, ALDE si UDMR. Ar trebui sa sa se inteleaga ei
cinci”, a mai spus Ponta, explicand ca Ludovic Orban ar trebui sa procedeze ca la motiunea de
cenzura, sa vada exact, pe baza de semnatura, ce parlamentari voteaza.

”Daca le trebuie voturile de la Pro Romania, mai discutam”, a mai spus Ponta.
Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, dupa consultarile cu Ludovic Orban, ca nu a
promis sprijin guvernului, invocand ca ”nivelul de incredere intre Uniunea Democrata Maghiara din
Romania si Partidul National Liberal este la un nivel scazut din cauza celor intamplate in anii care
au trecut”.
”Noi credem ca trebuie sa continuam aceste discutii, vom prezenta grupurilor noastre saptamana
viitoare tot ce am discutat azi. Nu am promis sprijin, am spus ca vom discuta cu grupurile
noastre, fiindca nivelul de incredere intre Uniunea Democrata Maghiara din Romania si Partidul
National Liberal este la un nivel scazut din cauza celor intamplate in anii care au trecut si de
aceea e nevoie de discutii foarte sincere si de foarte multe ori de discutii mai aprofundate ca sa
vedem ce doreste sa faca Guvernul, daca are nevoie de sprijinul nostru. Daca nu are nevoie de
sprijinul nostru, sigur, nu e nevoie nici de discutii mult aplicate” a spus liderul maghiar.
Acesta a precizat ca un acord scris ar fi ”solutia optima”.
Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, dupa consultarile cu reprezentantii PNL,
ca au mers cu un document in 12 puncte, cu principalele "elemente de preocupare" ale
formatiunii, "conditiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern".
"Am mentionat si alte lucruri, care sunt fie de natura politica, fie economica. Am cerut 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", a spus Tariceanu.
Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, dupa consultarile cu Ludovic Orban, ca s-a discutat
despre obiectivele sustinute in spatiul public de Alianta 2020 USR-PLUS, existand o ”deschidere
explicita” din partea premierului desemnat.
”Am avut o prima runda de consultari am discutat exact despre obiectivele asupra carora Alianta
USR PLUS a vorbit in spatiul public. A fost o prima discutie, o sa vedem ce se va intampla luni,
am stabilit sa ne revedem marti – miercuri. A existat o deschidere explicita a premierului, a spus
ca sustin, urmeaza sa intreprinda dialog si negocieri”, a declarat, vineri, Dan Barba, dupa
discutiile cu Ludvic Orban.
Barna a reiterat proiectele importante pentru USR si a spus ca asteapta sa vada pasii concreti
care se vor intampla luni sau marti in sensul adoptarii acestora.
”Daca aceste lucruri se intampla, este un mesaj ca lucrurile se schimba in Romania si un mesaj
ca iesim de su umbra aceasta a PSD care pur si simplu de trei ani si jumptate aproape ne scoate
din Europa”, a mai spus Barna, afirmand ca ”obiectivul pe termen scurt este ca acestesubiecte sa
ajunga pe masa Parlamentului”.
in 10 octombrie, motiunea de cenzura depusa de partidele din Opozitie a trecut, iar Guvernul
Dancila a fost demis, fiind interimar.
Presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu partidele parlamentare si cu reprezentantii
minoritatilor, iar in 15 octombrie a anuntat ca a decis sa-l desemneze pe Ludovic Orban pentru a
forma Guvernul.
Noul Executiv va fi, fie un Guvern monocolor PNL, fie construit in jurul acestei formatuni, decizia
finala nefiind inca anuntata.
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