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National: Tiriac l-ar sustine pe Muresan ca
premier in locul lui Orban
In ultima perioada au aparut o sumedenie de zvonuri referitoare la
indepartarea lui Ludovic Orban, presedintele PNL, din fotoliul de premier,
scrie Bugetul.ro, care preia informatii aparute in National.
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Unele voci din spatele cortinei spun ca relatia dintre actualul sef al Guvernului si presedintele
Romaniei, Klaus Iohannis, s-a racit in ultima vreme si insusi seful statului ar dori inlocuirea lui
Ludovic Orban.
Dupa numele Violetei Alexandru, vehiculat prin prisma faptului ca beneficiaza de sustinerea lui
Lucian Pahontu, seful SPP, acum un nou nume este rostogolit in spatiul public.
Este vorba despre Siegfried Muresan, europarlamentar PNL, propus inclusiv de Traian
Basescu drept premier, pe vremea cand Siegfried era in PMP.
PublicatiaNationalsustine, intr-un articol publicat miercuri,ca Siegfried Muresan ar fi sustinut in
functia de premier de nimeni altul decat magnatul Ion Tiriac.
Sursa citata precizeaza ca miliardarul roman este implicat pana in gat in s
„ ustinerea detasarii de
la Bruxelles a europarlamentarului globalist Siegfried Muresan drept noul premier al
Romaniei”.

Ludovic Orban, o nuca prea tare
Trebuie precizat ca Ludovic Orban pare, insa, la ora actuala, o nuca prea tare, iar sansele
inlocuirii sale din functie par a fi minime.
De altfel, intr-un interviu acordat reporteruluiBugetul.ro, in vara anului trecut, acesta mi-a
dezvaluit ca este singura varianta de prim-ministru a PNL.
„Partidul National Liberal a luat decizia in Consiliul National si a stabilit candidatul la
functia de prim-ministru al partidului, in persoana presedintelui partidului, adica
subsemnatul”, a declarat, pentruBugetul.ro, Ludovic Orban, in iulie 2019.

Schema „Citu”
De altfel, in luna martie, dupa ce a pierdut fotoliul de premier, prin motiune de cenzura, Ludovic
Orban a recurs la un siretlic incredibil.
Aruncarea in lupta a lui Florin Citu pe post de prim-ministru si retragerea acestuia inainte de votul
de investitura, in contextul pandemiei de coronavirus, i-a fortat pe adversarii sai, care il
debarcasera prin motiune de cenzura, sa voteze o noua instalare a sa in functia de premier.
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