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Zi de FOC in PNL: sedinta de CN in care se va
SCHIMBA statutul partidului
Consiliul National al PNL se reuneste, sambata, pentru a aproba modificarea
Statutului, astfel incat unele dintre sedintele forurilor de conducere sa poata
avea loc online, in contextul pandemiei. Propunerea nu vizeaza sedintele in
care trebuie sa se ia decizii prin vot secret, deci nici Congresul. Inaintea
Consiliului National, echipa care-l sustine pe premierul Florin Citu a
convocat o sedinta a Biroului Politic National, scrie stiripesurse.
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”in temeiul alin. 3 al art. 85 din Statutul PNL, la solicitarea membrilor BPN, se convoaca sedinta
BPN, in data de 18 septembrie 2021, ora 10:00, in sala Grupului PNL din Camera Deputatilor”, au
transmis liberalii din aripa Citu.
Acestia au precizat ca sedinta are ca punct pe ordinea de zi modificarea Statutului.
Acelasi subiect va fi dezbatut si de catre Consiliul National al PNL care se reuneste, de la ora
12.00, la Palatul Parlamentului, Sala Alexandru Ioan Cuza.
in 3 septembrie, dupa sedinta BPN, Ludovic Orban anunta ca s-au dezbatut modificari ale
Statutului.
”Am dezbatut propunerile de modificare a Statutului PNL. A fost o dezbatere serioasa, in care,

practic, am adoptat cateva propuneri. A fost adoptata posibilitatea organizarii, in situatii
exceptionale, a sedintelor forurilor de conducere statutara a PNL in sistem online, cu o singura
exceptie, evident, acele foruri statutare in care se iau decizii prin vot secret. Stiu ca a circulat
foarte mult zvonul ca sunt unii care vor sa organizeze Congresul online, aceste zvonuri sunt
neadevarate”, declara Ludovic Orban.
Acesta a precizat, de asemenea, ca a fost marit numarul de vicepresedinti pe domenii.
”S-au hotarat 17 vicepresedinti pe domenii (...) Am considerat ca este util ca specialistii partidului
in diferite sa concureze, sa poata sa ocupe functiile de vicepresedinti si sa poata sa coordoneze
comisiile de specialitate ale partidului”, a mai anuntat atunci Ludovic Orban.
Congresul PNL, unde este necesar un vot secret pentru alegerea presedintelui, nu va avea loc
online, urmand a fi organizat cu prezenta fizica a 5.000 de delegati, in 25 septembrie.
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