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Ludovic Orban si Klaus Iohannis, intalnire
cruciala cu primarii
Premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis au programate astazi
intalnire cu primarii. Ei vor participa la Adunarea Generala a Asociatiei
Comunelor din Romania. Premierul se va intalni cu acestia incepand cu ora
11, iar Klaus Iohannis incepand cu ora 17. Intalnirea are loc in contextul in
care Ludovic Orban a renuntat la OUG pe tema alegerilor in doua tururi,
relateaza stiripesurse.ro.
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Dupa motiunea de cenzura, Ludovic Orban a declarat ca nu renunta la votul in doua tururi pentru
alegerile locale - pentru care e dispus sa dea o ordonanta de urgenta in cazul in care va fi investit
un guvern Ludovic Orban II - si chiar daca nu se va reusi aplicarea acestei masuri inca din iunie,
liberalii se vor asigura ca vor avea legislatia in acest sens pentru urmatorul astfel de scrutin.
intrebat daca acesta este un obiectiv pierdut, Ludovic Orban a aratat ca acest alegerea primarilor
in doua tururi a fost obiectivul PNL, care a depus un proiect de lege in acest sens, dar legea nu a
fost votata in Parlament, fiind tergiversata de conducerea PSD-ista a Parlamentului. „Vedem cu
evolueaza lucrurile, mai avem posibilitati de atac”, a spus Ludovic Orban.
De asemenea, a explicat ca ar fi fost greu sa dea o OUG pe tema alegerilor in doua tururi, din
moment ce PNL a inaintat un proiect in acest sens de trei ani.

„Sigur ca nu renuntam. in functie de cum evolueaza lucrurile, noi vrem cat mai rapid sa se ajunga
la un deznodamant, va depinde de propunerea presedintelui, pentru ca la ora actuala,
desemnarea propunerii de premier e atributul presedintelui. in functie de deciziile pe care le va
lua, se poate ajunge fie la anticipate - si presedintele a spus foarte clar ca obiectivul este de a se
organiza anticipate, pentru ca parlamentul de azi e intr-o totala contradictie cu optiunile
populatiei. Fie ajungem la anticipate, fie, daca va fi investit un guvern PNL, in ultima instanta vom
apela si la OUG” pentru alegerea primarilor in doua tururi.
„Daca se refuza in continuare dezbaterea proiectului in Camera Deputatilor prin boicot, nu exclud
aceasta varianta”, a reconfirmat Ludovic Orban.
„si daca nu vom avea in iunie 2020 alegerea in doua tururi, dupa alegeri vom readuce sistemul de
vot in cadrul natural”, a mai spus liderul liberal.
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