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UPDATE - Iohannis l-a desemnat premier pe
Ciuca
UPDATE 2 - Presedintele Klaus Iohannis a anuntat oficial, joi dupa-amiaza,
ca a decis sa il desemneze pentru functia de premier pe generalul in rezerva
Nicolae Ciuca, seful statului declarandu-se "multumit si bucuros ca PNL a
venit cu o noua abordare". Iohannis a facut anuntul alaturi de Ciuca, acesta
spunand ca va negocia cu "toate fortele" responsabile pentru ca guvernul
propus sa fie aprobat in Parlament, scrie Hotnews.
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Cine este Nicolae Ciuca
Schita Guvernului Nicolae Ciuca / Numele luate in calcul de PNL - surse
Planul de la Cotroceni pentru validarea Guvernului Ciuca
UPDATE 1 - Nicolae Ciuca este propunerea impusa liberalilor de Klaus Iohannis si cu aceasta va
merge PNL la consultarile de la Cotroceni. Decizia fost luata miercuri seara, intr-o intalnire
restransa a liderilor PNL cu presedintele Klaus Iohannis la vila Lac si formalizata intr-o sedinta joi
dimineata, de doar cateva minute a Biroului Permanent National in Modrogan. Surse liberale au
declarat pentru HotNews.ro ca Nicolae Ciuca va conduce un guvern minoritar cu sprijinul PSD in
Parlament.

Potrivit surselor citate, liberalii sunt interesati de colaborarea cu PSD la nivel parlamentar iar
guvernul condus de Nicoale Ciuca sa fie unul minoritar.
stirea initiala:
Surse din PNL sustin ca in cadrul Biroului Permanent National se va vota sustinerea generalului
Nicolae Ciuca pentru functia de premier, aceasta fiind varianta cu care liberalii ar putea merge la
Cotroceni, relateaza stiripesurse.
De remarcat faptul ca PNL nu a mai convocat Biroul Executiv, ci direct Biroul Permanent
National, adica un for superior. Conform statutului PNL, propunerea de premier a PNL se
valideaza in cadrul Biroului Permanent National, iar pana acum acest for stabilise faptul ca Florin
Citu este propunere de premier.
Interesant este faptul ca varianta Nicolae Ciuca premier vine a doua zi dupa vizita sefului
Pentagonului in Romania, Lloyd Austin.
in acest moment, se discuta despre un Guvern minoritar PNL-UDMR, dar sustinut de PSD in
Parlament.
De asemenea, o varianta luata in calcul este refacerea coalitiei de guvernare cu PNL-USRUDMR, insa aici vor fi impuse conditii grele celor de la USR, asta pentru ca PNL a acceptat sa
schimbe premierul.
inca nu este clar daca PSD va intra la guvernare sau vor trimite o serie de tehnocrati care sa
reprezinte vocea partidului in Guvern.
stiripesurse
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