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Orban, despre Valean: Am actionat sub imperiul
urgentei. Nu am incalcat intelegerea cu USR
Ludovic Orban a declarat ca decizia de a trimite propunerile pentru functia de
comisar european a fost luata "sub imperiul urgentei", Romania fiind printre
ultimele tari fara un comsiar european, scrie Mediafax, citat de Hotnews.ro.
Premierul a mai subliniat ca nu considera ca a incalcat intelegerea cu USR.
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"stiti foarte bine ca Romania era ultima tara care nu-si desemnase un comisar european. De
asemenea, stiti foarte bine ca la nivelul Parlamentului European este o programare a audierii
comisarilor, atat in comisia JURI cat si in comisiile de specialitate al Parlamentului European,
pentru comisarii care nu au intrunit conditiile. Este vorba despre candidatul francez, candidatul
Italiei, al Ungariei si al nostru. Am luat decizia sub imperiul urgentei, pentru a repara prejudiciile
aduse Romaniei de desemnarile iresponsabile facute de fostul Guvern si, cu toate astea, am
anuntat ca vom trimite presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului (Romaniei - n.r.) o
scrisoare pentru acele audieri ale candidatilor, acuma candidatului", a declarat Ludovic Orban,
miercuri, la predarea mandatului de ministru al Agriculturii catre Adrian Oros.
Liderul PNL a mai spus ca nu considera ca a incalcat acordul facut cu USR in ceea ce priveste
audierea propunerilor de comisar european in cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului
Romaniei.

"Am respectat legea, am respectat solicitarea Ursulei Von der Leyen, iar in ceea ce priveste
desemnarea am increderea ca va trece de comisiile de specialitate fara probleme si de votul din
Parlamentul European. Nu consider ca am incalcat nimic. Cand vor decide presedintii celor doua
Camere... oricand va decide candidatul la functia de comisar european sa se prezinte in fata
comisiilor", a completat Orban.
Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat-o pe Adina Valean
pentru a prelua functia de comisar european pentru Transporturi.
in urma acestei decizii luate de CE, deputatul USR Iulian Bulai a afirmat ca PNL are o bulina
neagra, deoarece eurodeputatul Adina Valean a fost acceptata de Comisia Europeana pentru
functia de comisar UE pe Transporturi fara ca Parlamentul Romaniei sa fie consultat.
si deputatul USR Catalin Drula l-a acuzat pe premierul Ludovic Orban ca nu si-a respectat una
din promisiunile facute in schimbul voturilor pentru investirea noului guvern si a incalcat acordul
semnat in acest sens trimitand propunerea de comisar european fara consultarea partidelor si
dupa audierile din comisiile parlamentare.
Cele doua propuneri facute de Guvernul Orban si primite, miercuri, de Comisia Europeana pentru
functia de comisar european au fost eurodeputatii PNL Siegfried Muresan si Adina Valean.
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