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PDL a votat, din greseala, si calendarul
Opozitiei pentru motiunea de cenzura
Ziarul evenimentul zilei dezvaluie ca parlamentarii PDL nu au fost la prima
”isparava” cand au votat ”din greseala” legile propuse de Opozitie, de reducere a
TVA la alimentele de baza la 5% si neimpozitarea pensiilor mai mici de
2.000 de lei. Cu o zi inaintea votului cu scandal, luni, alesii PDL au votat si…
calendarul Opozitiei pentru motiunea de cenzura.
Presedinta Camerei Deputatilor, Roberta Anastase, si lider al PDL, a fost prima care a realizat
greseala, insa prea tarziu, votul fusese efectuat. "Noi suntem impotriva!", a spus Anastase
imediat dupa inregistrarea votului. Momentul ”razgandirii” este consemnat si in stenograma
sedintei Birourilor Permanente reunite de luni, pentru stabilirea calandarului motiunii de cenzura
si al angajarii raspunderii de catre Guvernul Boc pe legea educatiei, noteaza Evenimentul zilei.
Desi vicepresedintele Camerei, deputatul PDL Ioan Oltean tocmai propusese ca motiunea sa se
voteze luni, pe 25 octombrie, nu miercuri, pe 27, asa cum ceruse Mihai Voicu (PNL), toti alesii
PDL au votat pentru varianta Opozitiei.

"Ioan Oltean: Luni ar trebui sa fie data la care sa aiba loc dezbaterea motiunii. Propun si sustin
acest termen.
Mircea Geoana: Am rugamintea sa incercam sa nu reluam aceasta dezbatere.
Ilie Sarbu: Supuneti la vot.
Mircea Geoana: Stim argumentele care sunt in toate sensurile, v-am avansat urmatorul calendar
pe care as dori sa vi-l supun votului: prezentarea motiunii de cenzura in sedinta comuna a
Camerelor reunite, miercuri, 20 octombrie 2010, orele 10.00 si dezbaterea motiunii de cenzura in
sedinta comuna, miercuri, 27 octombrie 2010, orele 11.00.
Cine este pentru aceasta propunere de calendar? Multumesc.
Cine este impotriva?
Abtineri? Nu. Nu sunt voturi impotriva sau abtineri.", se precizeaza in stenograma sedintei.
Imediat dupa incheierea votului, presedintele Camerei, Roberta Anastase, pune o intrebare:
"Stati o clipa, ce ati supus la vot?". Dialogul arata astfel, mentioneaza Evenimentul zilei:
"Roberta Anastase: Stati o clipa, ce ati supus la vot?
Mircea Geoana: Miercuri, la orele 11.00, plen reunit.
Roberta Anastase

: Dezbaterea?
Mircea Geoana: Votul, miercuri pe 27 octombrie 2010.
Roberta Anastase: Votul final?
Mircea Geoana: Votul final, miercuri, 27 octombrie 2010, la orele 11.00.
Roberta Anastase: Noi suntem impotriva!"
Geoana a fost de acord sa se reia votul, reprezentantii Opozitiei fiind mai numerosi.
"Bun. Cine este impotriva? 7 voturi impotriva. Cine este pentru? 10 voturi pentru. A fost aprobata
aceasta varianta (a Opozitiei, n.r.)".
Potrivit Evz, bulversarea PDL-istilor la vot a fost provocata de dezbaterile indelungi pe tema
angajarii raspunderii Guvernului pe Legea educatiei.
1

Boc asteapta decizia lui Basescu pe legile votate "gresit"
ADRESA: http://crct.ro/nxE
Premierul Emil Boc a discutat cu ministrii despre situatia creata prin adoptarea de catre Camera Deputatilor
legile de instituire a TVA de 5% la alimente si neimpozitarea pensiilor mai mici de 2.000 lei, informeaza
Mediafax. Boc le-a spus membrilor Guvernului ca a fost "o greseala pe linie" si ca trebuie asteptata decizia
presedintelui Basescu. Legea a fost votata inclusiv de ministrul de Finante, deputatul Gheorghe Ialomitianu.
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