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Guvernul Orban II, la vot in Parlament. Opozitia
face front comun
Guvernul Orban II va fi votat azi in Parlament, insa opozitia face front comun
pentru a impiedica anticipatele. Tot astazi, CCR decide daca desemnarea lui
Orban din nou premier este constitutionala, scrie HotNews.ro.
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Camera Deputatilor si Senatul au plen reunit, luni, de la ora 16.00, pentru investirea
Guvernului Orban II. PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca nu participa la sedinta, in
timp ce parlamentarii liberali vor fi prezenti in sala, insa nu vor vota. Pentru PNL, scenariul
alegerilor anticipate pare tot mai indepartat, in conditiile in care cel mai probabil sedinta
de plen va fi amanata astazi din lipsa cvorumului, PSD incercand sa amane votul pentru
luna martie.
Potrivit regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va
vota investirea Guvernului Orban II sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta in sala a cel
putin 233 de parlamentari, astfel incat sa se asigure cvorumul necesar sedintelor comune.
PSD, Pro Romania si ALDE au anuntat ca parlamentarii nu vor participa la sedinta.
"Decizia PSD este ca luni vom fi prezenti cu totii la grupurile parlamentare si nu vom participa la
votul de investire a Guvernului Orban. Motivarea este clara: asteptam raspunsul Curtii
Constitutionale, daca este constitutional, chiar daca este demis, un premier ramas interimar sa
fie iar desemnat", declara liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Si liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca parlamentarii partidului nu vor sa participe la
"ceea ce este o piesa de teatru de prost gust".
Calin Popescu Tariceanu a anuntat si el ca ALDE "nu va face jocul PNL in vederea declansarii
alegerilor anticipate”, astfel ca parlamentarii ALDE nu vor participa la votul de luni: "ALDE a
hotarit sa nu intre in jocul de-a anticipatele pe care l-a initiat PNL si, in consecinta, nu vom
participa la votul guvernului Orban II. Constitutia spune la art. 103 alin. 2 urmatoarele:
«Candidatul la functia de prim ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, Votul de
incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului». Ori luni, dl Orban
nu ne cheama la un vot de incredere, ci la unul de neincredere”.
Desi PMP a parut pana acum cel mai apropiat partid de noua guvernare, liderul Eugen Tomac a
anuntat ca parlamentarii PMP vor asigura cvorumul, dar nu vor vota.
Premierul desemnat se bazeaza pe 196 de parlamentari pentru prezenta, insuficienti insa pentru
a asigura cvorumul, iar despre respingerea Guvernului pentru a declansa procedura anticipatelor
nici nu se poate pune problema.
De altfel, liberalii constientizeaza iminenta esecului, Raluca Turcan exprimandu-si ingrijorarea cu
privire la sansele de a avea cvorum in sedinta de luni. "Din partea PSD ne asteptam la blocaje,
sicane si lipsa de responsabilitate in fata asteptarilor romanilor. E foarte posibil ca luni, ca intr-un
joc politic intern al PSD-ului, sa nu se creeze cvorumul pentru a putea respinge in plenul
Parlamentului Guvernul Orban si a face primul pas spre alegeri anticipate. Lucrul acesta este
generat exclusiv de catre calculele politicianiste ale PSD-ului, care doreste sa prelungeasca
aceasta stare de nemultumire a romanilor, pentru faptul ca la nivel de intreg Parlament nu se
poate crea responsabilitatea necesara ajungerii la alegerile anticipate", a spus Raluca Turcan.
Premierul Ludovic Orban spunea, joi, referitor la faptul ca PSD vrea sa boicoteze votul pentru
investirea Guvernului Orban II, ca social-democratii vor fi "exclusiv responsabili” pentru intrunirea
cvorumului in Parlament. ”Vom vedea ce va fi. Daca nu se aduna cvorum este vina PSD, pentru
ca PSD detine 42% din Parlament si inseamna ca boicoteaza o procedura constitutionala. Ca
atare, responsabilitatea in cazul in care nu va exista cvorum va fi exclusiv responsabilitatea PSD”,
a declarat Orban.
Solutia pe care o au liberalii in fata piedicilor puse anticipatelor este sesizarea CCR pentru
refuzul Parlamentului de a acorda votul de investitura.
Ludovic Orban vine in Parlament cu acelasi Cabinet. Dintre cei 16 ministri ai Guvernului Orban II,
doar 4 din cei 16 audiati au primit aviz pozitiv in comisiile parlamentare.
Tot astazi, CCR decide daca desemnarea lui Orban din nou premier este constitutionala
Tot astazi, Curtea Constitutionala dezbate sesizarea sesizarea presedintilor Camerei Deputatilor
si Senatului, Marcel Ciolacu si Titus Corlatean, privind desemnarea lui Ludovic Orban premier,
pentru a doua oara, de catre presedintele Klaus Iohannis.
Presedintii Parlamentului arata in sesizarea trimisa Curtii Constitutionale privind desemnarea lui
Ludovic Orban din nou ca premier ca seful statului isi exercita discretionar si abuziv atributiile,
astfel ca este invocat un conflict juridic de natura constitutionala intre presedintele Klaus Iohannis
si Parlament.
in cererea catre CCR, Ciolacu invoca un conflict juridic de natura constitutionala intre
presedintele Iohannis, care are atributia de a desemna un candidat pentru functia de primministru, si Parlament, care are atributia de a da votul de incredere asupra programului si intregii
liste a Guvernului si de a retrage increderea Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura.
CONSULTA AICI SESIZAREA CONDUCERII PARLAMENTULUI
in punctul de vedere trimis CCR, Iohannis afirma ca cererea lui Marcel Ciolacu si a lui Titus

Corlatean este inadmisibila, neindeplinind conditiile existentei unui conflict juridic de natura
constitutionala, pentru ca nu exista niciun blocaj constitutional astfel incat sa fie necesara
interventia CCR. Presedintele mai spune ca din sesizarea PSD lipsesc tocmai argumentele unui
conflict institutional, pentru ca social-democratii "nu au putut identifica elementele unui blocaj".
"Aceasta optiune a presedintelui Romaniei este calificata de autorul sesizarii ca generatoare de
un pretins conflict juridic de natura constitutionala ce ar necesita interventia Curtii Constitutionale.
insa, din ansamblul argumentelor invocate de autorul sesizarii lipseste chiar cel privind existenta
unui blocaj institutional ce ar necesita arbitrajul Curtii Constitutionale, desi obligatia de a motiva
indeplinirea fiecarei conditii a existentei unui conflict juridic de natura constitutionala ii incumba.
Pe de alta parte, apreciem ca aceasta omisiune in motivare nu poate avea alta explicatie decat
aceea ca autorul sesizarii, in mod obiectiv, nu a putut identifica elementele care ar contura un
blocaj institutional.
Astfel, optiunea presedintelui Romaniei, materializata in actul desemnarii, nu poate fi de natura
sa impiedice Parlamentul sa se pronunte cu privire la solicitarea de investitura ori sa
indeplineasca alta competenta constitutionala. Din aceasta perspectiva, cererea apare ca o
expresie a nemultumirii de natura pur politica a unui partid politic participant la consultari, al carui
exponent este autorul sesizarii, si nu ca o expresie a unei imposibilitati de functionare
institutionala", afirma seful statului in documentul trimis CCR.
Mai mult, el arata ca, potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, prin "a bloca” se intelege
"a nu mai functiona sau a face sa nu mai functioneze”.
"Or, prin emiterea decretului de desemnare a unui candidat la functia de prim-ministru,
Parlamentul Romaniei nu este impiedicat in exercitarea vreuneia dintre atributiile sale, ci
dimpotriva, ca efect al acestei desemnari, se deschide procedura investirii Guvernului, in cadrul
careia poate fi exercitat dreptul exclusiv al senatorilor si deputatilor de a decide asupra acordarii
increderii viitorului Guvern. in opinia noastra, a achiesa la punctul de vedere al autorului sesizarii
ar echivala cu impiedicarea Parlamentului de a-si exercita o prerogativa si, implicit, a senatorilor
si deputatilor de a-si exercita mandatul, cu afectarea rolului constitutional al Presedintelui
Romaniei si cu antrenarea Curtii Constitutionale in conflicte politice. Asadar, apreciem ca
solutionarea prezentei cereri a fost si este inadmisibila prin neindeplinirea uneia dintre trasaturile
esentiale ale unui conflict juridic de natura constitutionala, respectiv aceea a existentei unui
blocaj institutional".
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