Scris de newsreporter pe 27 septembrie 2021, 10:30

Cum poate pastra PNL sefia Camerei
Deputatilor dupa demisia lui Orban
Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, urmeaza sa isi depuna
demisia din functie la biroul noul presedinte al PNL, Florin Citu. Pentru a
produce efecte, demisia trebuie inregistrata la secretariatul Camerei
Deputatilor, iar Florin Citu este cel care va decide acest lucru. Acum,, nu
exista o Coalitie pentru sustinerea unui nou sef al deputatilor, iar pentru a
mentine functia PNL are doua variante de negociere: fie reface Coalitia cu
USR-PLUS, fie face o intelegere cu PSD, scrie HotNews.
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Ludovic Orban spunea ca luni dimineata la ora 9.00 ii va inainta lui Florin Citu demisia sa din
functia de presedinte al Camerei Deputatilor, el explicand ca nu isi depune demisia la
secretariatul Camerei pentru ca, daca ar face asta, ar fi organizate imediat alegeri pentru acest
post si ar exista riscul ca PNL sa piarda aceasta functie si sa fie ales cineva de la PSD.
"Luni, la 9, presedintele PNL va avea demisia mea la dispozitie, cu posibilitatea de a o
inainta cand considera ca exista posibilitatea refacerii majoritatii si a castigarii functiei de
presedinte al Camerei de PNL, cu alt candidat.
Daca eu imi depun luni demisia la Camera, marti sau miercuri se organizeaza alegeri

pentru functia de presedinte al Camerei.Acum, e risc major ca PNL sa piarda pozitia de
presedinte al Camerei.
Eu sunt membru al PNL, obiectivul meu e ca aceasta functie sa ramana unui deputat al
PNL.
Demisia e un act unilateral, decizia mea e irevocabila, dar eu sunt membru al PNL si nu
vreau sa creez sansa sa se aleaga Ciolacu presedinte al Camerei sau alt PSD-ist care va
candida", si-a explicat Orban gestul.
Functia de presedinte al Camerei Deputatilor este una cheie in activitatea parlamentara, Camera
fiind una decizionala la legi in multe domenii importante, precum justitia. Presedintele Camerei
este ales cu voturile majoritatii deputatilor.
PNL (93 mandate) si UDMR (20 mandate) au impreuna doar 113 voturi, iar majoritatea este de
165 de voturi.

Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca noua conducere a PNL nu va initia imediat
negocierile cu celelalte partide politice, ci va astepta ca si la USR_PLUS sa se finalizeze
alegerea noii conducerii. "in prima instanta, Florin Roman ar putea prelua interimatul functiei, din
postura de vicepresedinte al Camerei. Vom decide in cursul zile de azi" au explicat sursele citate.
in PNL exista multi doritori ai functiei si, potrivit surselor citate, printre acestia se numara Robert
Sighiartau, Florin Roman, Gigel stirbu si Raluca Turcan.
Negocierile pentru sustinerea unui nou presedinte al Camerei se anunta a fi unele dure pentru ca
toti liderii partidelor parlamentare ravnesc acest scaun. in prima instanta, in Coalitie va fi o
negociere dura pentru ca si Kelemen Hunor, dar si Dan Barna si-ar dori acest post.
Daca PNL nu reuseste sa ajunga la un consens cu USR-PLUS, va avea nevoie de sustinerea
tacita a PSD. Social-democratii cunosc importanta functiei si vor negocia dur pretul pentru o
eventuala sustinere a unui lider PNL.
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