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Rares Bogdan isi anunta DEMISIA din
Parlamentul European, pentru a fi ministru
Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, anunta ca va renunta la mandatul
de europarlamentar si va intra in Guvernul Romaniei. Acest lucru se va
intampla in a doua rotatie, in mai 2023, cand premier va fi presedintele PSD,
Marcel Ciolacu, relateaza stiripesurse.
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„in 2023, in 25 mai, se va face o rotatie la nivel de premieri si la nivel de ministri. I-am spus
domnului Ciolacu, la negocieri, urmatoarele: pentru ca am vazut comportamentul dvs. in aceste
zile, va spun de acum, nu voi pleca de acum, ca am niste proiecte de incheiat, dar pe data de 25
mai 2023 veti fi cu mine in guvern, domnule Ciolacu, veti fi cu mine la masa din partea PNL”, a
declarat Rares Bogdan la Digi24.
Europarlamentarul nu a dorit sa precizeze ce minister vizeaza. „Pe un portofoliu pe care nu vi-l
dezvalui acum, dar voi veni in guvern tocmai pentru a ma asigura ca arogantele nu au ce sa
caute. De-a lungul timpului am vazut multi lideri PSD, poate la randul lor de buna credinta, dar
care au esuat in arogante. Eu cred ca nu are ce sa caute orgoliul si aroganta intr-o coalitie. Cred
ca trebuie sa invatam de la nemti, de la israelieni, de la italieni, de la belgieni si de la olandezi,
cred ca trebuie sa punem interesul national al acestei tari inainte de orice aroganta. Noi nu vrem
sa umilim pe nimeni”, a mai declarat Rares Bogdan.
intrebat daca isi va da demisia din Parlamentul European, Rares Bogdan a confirmat, adaugand

ca alaturi de el vor veni in guvern alti doi europarlamentari.
„Peste un an si jumatate imi voi intrerupe mandatul de europarlamentar, voi veni in Guvernul
Romaniei, sa ma asigur ca domnul Ciolacu va face ceea ce trebuie si va respecta programul de
guvernare. Voi fi un garant liberal ca domnul Ciolacu va face ce trebuie in guvern. si nu doar eu,
vor mai veni alti doi colegi”, a mai declarat Rares Bogdan.
PSD si PNL au stabilit ca vor roti premierul in cei 3 ani care au mai ramas pana la alegerile
generale. Potrivit intelegerii, pana la 1 iunie 2023 Nicolae Ciuca (PNL) ar trebui sa demisioneze
pentru a se instala Guvernul condus de Marcel Ciolacu (PSD). Odata cu functia de prim-ministru,
cele doua partide vor face rocada si la Ministerul Finantelor si Ministerul Transporturilor, dar si la
Secretariatul General al Guvernului.
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