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Programul consultarilor de la Cotroceni pentru
formarea unui nou guvern
Consultarile de joi ale presedintelui Klaus Iohannis cu partidele pentru
desemnarea unui nou candidat pentru functia de premier, dupa ce Parlamentul
a respins Guvernul propus de Dacian Ciolos, vor incepe la ora 11.00 si se vor
incheia la 13.30, scrie HotNews.
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Consultari pentru noul guvern: ce sanse are Citu sa fie desemnat premier din nou de
Iohannis? Cu ce mandate merg partidele la Cotroceni
Conform Administratiei Prezidentiale, consultarile vor avea loc dupa urmatorul program:
Ora 11.00 - Partidul National Liberal (PNL);
Ora 11.30 - Partidul Social Democrat (PSD);
Ora 12.00 - Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR);
Ora 12.30 - Uniunea Salvati Romania (USR);
Ora 13.00 - Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR);
Ora 13.30 - Minoritatile nationale reprezentate in Parlament.
Partidul National Liberal a anuntat ca isi asuma deschiderea discutiilor cu fortele politice
parlamentare, cu exceptia AUR, in vederea crearii rapide a unei majoritati si a unui guvern.
De asemenea, prim-vicepresedintele PNL Iulian Dumitrescu a anuntat ca Florin Citu este

propunerea de premier cu care liberalii vor merge la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis
in vederea desemnarii unui nou prim-ministru.
"Decizia BEx al PNL, luata in unanimitate, e una clara: propunerea PNL pentru functia de primministru este presedintele partidului, Florin Citu. Aceasta este propunerea cu care vom merge la
consultari la Cotroceni. Avem convingerea ca vom genera o majoritate in jurul PNL", a precizat
Dumitrescu, miercuri, pe Facebook.
Delegatia cu care va merge PNL la Cotroceni este formata din presedintele partidului, Florin Citu,
si prim-vicepresedintii Gheorghe Flutur, Rares Bogdan, Lucian Bode si Iulian Dumitrescu.
Partidul Social Democrat va merge la consultari, insa o decizie privind mandatul si
delegatia va fi luata joi dimineata, la 09:30, in sedinta Biroului Permanent National al
partidului.
"in primul rand mergem, sa fim invitati. Cum vom merge, vom decide la partid", a spus liderul
PSD, Marcel Ciolacu, intrebat daca la consultarile de la Cotroceni PSD va merge cu o propunere
de premier.
Uniunea Democrata Maghiara din Romania considera ca prima solutie ar fi "resuscitarea
coalitiei de guvernare", iar daca nu este posibil, trebuie gasita o alta solutie, pentru o noua
formula de guvernare, a anuntat miercuri liderul UDMR Kelemen Hunor.
El a spus ca UDMR nu are o problema sa incerce o majoritate cu Florin Citu.
"Sunt mai multe variante, important este sa ai curaj sa fii flexibil, sa cauti solutii, si nu sa ramai
baricadat in certitudinile tale, care, pana la urma, sunt valabile doar in cetatea ta. (...) Poate sa fie
si Florin Citu, nu e o problema, eu nu voi discuta acest lucru, pentru ca nu decid eu, decide PNL
si apoi presedintele Iohannis. Noi nu avem o problema sa incercam sa facem o majoritate cu
Florin Citu. (...) Eu cred ca prima data trebuie incercata resuscitarea coalitiei", a precizat
Kelemen Hunor.
Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dacian Ciolos, a declarat din nou miercuri ca
propunerea PNL ca tot Florin Citu sa fie premier este "o non-solutie", mentionand ca PNL
nu poate veni cu un premier care a picat in Parlament.
"Asta nu este o solutie, este o non-solutie. Cand vrei sa spui ca nu ai solutie, spui ca vii tot cu
acela care a picat deja in Parlament. (...) Florin Citu a picat in Parlament. Suntem in situatia asta
pentru ca Florin Citu a adunat o majoritate puternica in Parlament care a trimis Guvernul condus
de el acasa. Cum poti sa spui ca asta e solutia?", a spus Ciolos.
Alianta pentru Unirea Romanilor va merge, la consultarile de la Palatul Cotroceni cu
mandatul "clar" ca tara trebuie sa iasa din criza actuala cu un premier din afara partidelor
politice, a declarat copresedintele partidului George Simion.
"Vom participa maine la Cotroceni cu un mandat clar: tara trebuie sa iasa din actuala criza. Noi
am decis deja si mergem cu acelasi mandat la consultari: un premier independent pentru
urmatoarele sase luni, un premier din afara partidelor politice, un premier precum Calin
Georgescu", a precizat, miercuri, pentru AGERPRES, George Simion.
El a adaugat ca din delegatie vor face parte, alaturi de el, senatorul Claudiu Tarziu, copresedinte

AUR, vicepresedintii Marius Lulea si Mihai Negoescu si deputatul Geanina Serban.
Pe 11 octombrie, dupa ce Cabinetul Citu a picat prin motiune de cenzura, seful statului l-a
desemnat candidat la functia de premier pe Dacian Ciolos, in urma consultarilor cu reprezentantii
partidelor si formatiunilor politice din Parlament. Guvernul propus de premierul desemnat, Dacian
Ciolos, a fost respins, miercuri, de plenul reunit al Parlamentului, cu 88 de voturi "pentru" si 184
"impotriva".
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