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UPDATE: Guvernul Ciolos nu a primit votul de
incredere al Parlamentului
Guvernul Ciolos nu a reusit sa obtina numarul necesar de voturi pentru a fi
investit, rezultat previzibil, de altfel, astfel ca se va prelungi criza politica. Au
fost 88 de voturi "pentru", iar ca sa fie investit Cabinetul USR avea nevoie de
234 de voturi, scrie HotNews.
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"impotriva" au votat 184 de parlamentari.
UPDATE 12.50: Se anunta rezultatul oficial al votului:
total parlamentari - 466
deputati si senatori prezenti - 343
total voturi - 272
voturi pentru - 88
voturi contra -184
USR are 80 de deputati si senatori, astfel ca 8 parlamentari din afara partidului au votat pentru
investirea Guvernului Ciolos.
Prin urmare, nu e intrunita majoritatea pentru ca Parlamentul sa acorde increderea Guvernului
Ciolos, astfel ca se va prelungi criza politica. Ce urmeaza? Presedintele trebuie sa convoace din
nou consultari cu partidele parlamentare si sa faca apoi o noua propunere de premier.

HotNews.ro a transmis
livetext desfasurarea sedintei Parlamentului
stirea initiala:
Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, miercuri, pentru votul de investire a Guvernului propus
de premierul desemnat Dacian Ciolos, noteaza Agerpres, potrivit HotNews.
Sedinta incepe la ora 10:00. Conform programului, premierul desemnat Dacian Ciolos va
prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor avea loc dezbateri urmate de votul
asupra cererii de acordare a increderii Parlamentului asupra Programului si a intregii liste a
Guvernului.
Candidatii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos sunt: Dan Barna - ministrul Afacerilor
Externe; Nicu Falcoi - ministrul Apararii Nationale; Alin Stoica - ministrul Afacerilor Interne;
Stelian Ion - ministrul Justitiei; Dragos Pislaru - ministrul Finantelor; Catalin Drula - ministrul
Transporturilor si Infrastructurii; Cristina Pruna - ministrul Energiei; Claudiu Nasui - ministrul
Economiei, Antreprenoriatului si Turismului; George Catean - ministrul Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale; Mihai Gotiu - ministrul Mediului, Apelor si Padurilor; Cristian Ghinea - ministrul Investitiilor
si Proiectelor Europene; Ioana Mihaila - ministrul Sanatatii; Ionut Mosteanu - ministrul Dezvoltarii,
Lucrarilor Publice si Administratiei; Oana Toiu - ministrul Muncii si Protectiei Sociale; Corina
Atanasiu - ministrul Educatiei; Monica Berescu - ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii; Iulia
Popovici - ministrul Culturii; Tudor Pop - ministrul Tineretului si Sportului.
Marti, ministrii propusi in Cabinetul Ciolos au fost audiati in comisiile de specialitate ale
Parlamentului, toti, cu exceptia ministrului propus la Transporturi, Catalin Drula, primind avize
negative. Drula a primit aviz favorabil din eroare procedurala, dupa ce in comisii nu s-au intrunit
voturile necesare pentru un aviz nefavorabil.
Avizul comisiilor la audierea ministrilor propusi este consultativ.
Conform Constitutiei si regulamentelor, Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul
majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret, cu bile. Trebuie sa fie prezenti cel putin o
jumatate plus unu dintre membrii celor doua Camere ale Parlamentului.
Pentru a fi investit, Guvernul Ciolos are nevoie de votul favorabil a 234 de parlamentari. USR are
80 de deputati si senatori si nicio alta formatiune politica parlamentara nu a anuntat ca sustine
Cabinetul propus de Dacian Ciolos.
Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat ca parlamentarii liberali vor participa la sedinta, dar nu
vor vota, mentionand ca este responsabilitatea premierului desemnat sa isi faca majoritate.
"Decizia de vot a fost luata aseara in Biroul Executiv al PNL: ne vom abtine la voturile pentru
candidatura ministrilor din acest guvern. (...) Noi aratam aici maturitate si aratam un pas sau o
deschidere, pentru ca noi nu vom vota impotriva. Parlamentarii PNL nu se vor ridica din banca si
nu vor merge sa puna bila impotriva acestui guvern, asa cum s-a intamplat in partea cealalta, dar
din partea noastra aratam ca exista deschidere, aratam ca vrem sa depasim acest moment. Ce a
fost in trecut a fost in trecut. Haideti sa rezolvam problema", a afirmat Citu.

UDMR a luat o decizie similara cu cea a liberalilor.
Astfel, parlamentarii UDMR vor fi prezenti in sala, la sedinta comuna a Camerei Deputatilor si
Senatului privind investirea Guvernului Ciolos, dar nu vor vota, a anuntat liderul deputatilor
Uniunii, Csoma Botond.
PSD va lua o decizie finala in privinta modului in care se vor comporta parlamentarii socialdemocrati la vot intr-o sedinta a conducerii partidului desfasurata cu o ora inainte de intrunirea
plenului reunit, insa liderii PSD au declarat, in mai multe randuri, ca nu vor vota un Guvern
propus de Dacian Ciolos.
"Acest Guvern are foarte mari sanse sa pice in Parlament cu cel mai mare numar de voturi. Cred
ca Ciolos o sa bata recordul lui Citu, care a picat deja cu cel mai mare numar de voturi. (...) Daca
nu au gasit pe altcineva mai bun decat Mihaila si Voiculescu, ca ma gandesc ca domnul
Voiculescu a refuzat si si-a pus pupila, e de plans. Atat timp cat vii cu doamna Mihaila la
Sanatate, cu Nasui, cu toti ceilalti care si-au dat masura competentei in acest an in care au fost
la guvernare, cred ca lucrurile sunt evidente. (...) in sedinta Biroului Politic National se va decide
daca parlamentarii partidului participa sau nu la sedinta de plen comun. in principiu, decizia
noastra este ca nu votam acest Guvern", a declarat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu.
Reprezentantii AUR au anuntat de asemenea ca nu vor sustine un Guvern propus de Dacian
Ciolos.
"Nu este o majoritate care sa il sustina pe Dacian Ciolos", a afirmat copresedintele AUR George
Simion.
Liderul deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat, la randul sau, ca nu ar
sustine ideea unui guvern minoritar, mentionand ca grupul pe care il conduce va avea
intotdeauna o atitudine de echilibru.
"Tinand cont de cum arata lumea reala, pentru ca tot timpul trebuie sa ne raportam la lumea
reala din jurul nostru si la problemele reale pe care le au oamenii in momentul de fata, cred ca
este o optiune mai putin fericita un guvern minoritar, decat un guvern care sa aiba sprijin in
Parlament - un sprijin predictibil si pe termen lung", a subliniat Varujan Pambuccian.
Premierul desemnat Dacian Ciolos a facut un apel, marti, la parlamentari sa treaca peste orgolii
politice si sa voteze in favoarea Cabinetului pe care l-a propus, mentionand ca acesta ofera
solutii.
"Fac un apel catre parlamentari sa treaca peste orgolii politice si sa voteze acest Guvern maine
dimineata, pentru ca, in situatia in care ne aflam, acest Guvern este o solutie si ofera solutii. (...)
E un Guvern gata sa-si asume solutii pentru aceasta situatie de criza, daca primim votul. (...) Fac
apel catre parlamentari sa iasa din logica stricta a directivelor de partid si sa se gandeasca la
alegatori, sa se consulte cu cetatenii si maine sa aiba un vot responsabil si sa voteze pentru o
solutie care le rezolva problemele", a afirmat Ciolos.
in cazul neacordarii votului de incredere, Parlamentul, sub semnatura presedintilor celor doua
Camere, aduce de indata aceasta situatie la cunostinta presedintelui Romaniei, in vederea

desemnarii unui alt candidat pentru functia de prim-ministru.
in cazul adoptarii, Hotararea Parlamentului privind acordarea votului de incredere se inainteaza
de asemenea de indata sefului statului spre a proceda la numirea Guvernului.
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