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Audierile ministrilor din Guvernul Orban incep,
astazi, in Parlament
Luni incep audierile ministrilor in Parlament, acestea urmand sa se desfasoare
timp de trei zile, pana miercuri, votul asupra Guvernului fiind programat
peste o saptamana, pe 24 februarie, relateaza HotNews.ro.
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Ludovic Orban vine in Parlament pentru votul de reinvestire cu aceeasi formula de guvern.
Programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare:
Florin Citu, ministrul Finantelor Publice - luni, ora 12.00
Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene - luni, ora 13.00
Nicolae Ciuca, ministrul Apararii - luni, ora 14.00
Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne - luni, ora 15.00
Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - marti, ora 9.00
Ion stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei - marti, ora 10.00
Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului - marti, ora 12.00
Catalin Predoiu, ministrul Justitiei - marti, ora 13.00
Monica Anisie, ministrul Educatiei - marti, ora 14.00
Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe - marti, ora 15.00
Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii - marti, ora 16.00

Adrian Oros, ministrul Agriculturii - miercuri, ora 9.00
Victor Costache, ministrul Sanatatii - miercuri, ora 10.00
Costel Alexe, ministrul Mediului - miercuri, ora 12.00
Violeta Alexandru, ministrul Muncii - miercuri, ora 13.00
Lucian Bode, ministrul Transporturilor - miercuri, ora 15.00
Potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru functia de
ministru este audiat, in sedinta comuna, de 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.
Votul in plen a fost programat pentru 24 februarie, la ora 16.00. Parlamentarii PNL vor participa la
sedinta de plen pentru reinvestirea noului guvern, dar nu vor vota, fiind "o conditie obligatorie"
pentru a se ajunge la organizarea alegerilor anticipate, spunea Orban.
Premierul desemnat Ludovic Orban le-a cerut joi ministrilor "sa fie la inaltime" la audierile din
comisiile de specialitate din Parlament programate saptamana viitoare in vederea investirii noului
Guvern. La inceputul primei sedinte de guvern convocate dupa demiterea Executivului prin
motiune de cenzura, Orban le-a transmis ministrilor ca nu trebuie sa le pese de votul efectiv din
Parlament, pentru ca nu ii "judeca parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea, pesedisti sau de
alte culori" si le-a cerut sa ii "puna la punct mai ales pe obraznicii care au facut praf bugetul".
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