Guvernul Ungureanu a cazut. Victor Ponta desemnat premier
Cabinetul condus de Mihai-Razvan Ungureanu nu a trecut, ieri, testul motiunii de cenzura in fata
Parlamentului. " Opriti Guvernul santajabil. Asa nu, niciodata" a fost motiunea initiata de Opozitie,
impotriva Guvernului condus de Mihai-Razvan Ungureanu, dezbatuta si votata ieri in plenul reunit al
Camerei Deputatilor si Senatului. Dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, presedintele Traian Basescu
l-a desemnat pentru functia de premier pe liderul PSD, Victor Ponta. "PSD a fost singurul partid care a
avut o optiune pentru premier, optiune care a fost sustinuta si de PNL si PC. Ca atare exista un singur
nume si acesta este Victor Ponta, drept pentru care am semnat decretul si l-am invitat pe domnul Victor
Ponta la Cotroceni, in calitate de premier desemnat ", a spus Traian Basescu.
in termen de zece zile, Ponta trebuie sa prezinte programul de guvernare si sa isi formeze echipa de
ministri care sa primeasca votul Parlamentului pentru a se instala la Palatul Victoria.

Motiunea de cenzura a Opozitiei a trecut cu 235 de voturi "pentru" Guvernul Ungureanu fiind demis.
Pentru a fi adoptata motiunea de cenzura avea nevoie de 231 de voturi, adica jumatate plus unu din
numaul total al parlamentarilor (460). Potrivit articolului 110 din Constitutie, Guvernul este demis la data
retragerii de catre Parlament a increderii acordate. Guvernul Ungureanu a fost investit de Parlament acum
78 de zile, pe 9 februarie, cu 237 de voturi pentru si doua impotriva.

PDL, fara candidat. USL merge pe mana lui Ponta

Presedintele PDL, Emil Boc, a anuntat ca democrat-liberalii l-au informat pe seful statului, la intalnirea
de la Cotroceni, ca PDL nu desemneaza candidat pentru functia de prim-ministru si ca cei care au
majoritatea in Parlament trebuie sa-si asume guvernarea. Am constatat azi ca actuala colalitie care a
sustinut Cabinetul Ungureanu nu mai exista, a spus Boc. El a apreciat ca noul Guvern trebuie sa stopeze
instabilitatea politica. Din delegatia PDL prezenta la Cotroceni au facut parte Emil Boc, Elena Udrea,
Vasile Blaga, Roberta Anastase, Ioan Oltean.
Dupa intalnirea cu presedintele Traian Basescu, liderul PNL, Crin Antonescu a precizat ca USL i-a
prezentat sefului statului propunerea ca Victor Ponta sa fie desemnat premier. Grupurile parlamentare ale
USL, respectiv PSD, PNL si PC considera ca situatia politica survenita dupa caderea prin motiune de
cenzura a Guvernului Ungureanu, practic, nu mai avem o majoritate parlamentara asa cum era pana acum
asezata, iar cel mai mare grup politic capabil sa constituie o majoritate si sa sustina un guvern este grupul
nostru", a spus Antonescu.

Reactiile politicienilor sibieni

Senatorul Ion Ariton, presedintele PDL Sibiu spune ca este important ca viitorul guvern sa isi inceapa
activitatea cat mai curand pentru ca lucrurile sa reintre in normal. Este important cine va fi nominalizat
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premier. Sper sa reinceapa activitatea guvernamentala cat mai curand pentru ca lucrurile sa reintre in
normal atat din punct de vedere economic, cat si politic. Noi continuam programul pentru alegeri, primul
meci important fiind cel al alegerilor locale" a spus presedintele PDL Sibiu.
Deputatul liberal Mircea Cazan este de parere ca votul de ieri "a salvat tara de la inca 6 luni de prapad ".
"S-a pus stop decaderii Romaniei. Acest vot al motiunii de cenzura a salvat tara de la inca 6 luni de
prapad. Sper ca prin nominalizarea noului premier, Romania sa mearga pe drumul care ii este dedicat, iar
romanii, indiferent de etnie, sa simta ca Romania este a saptea tara din UE nu doar ca marime, ci si ca
nivel de trai. Acest eveniment reprezinta vointa populara. Eu am incredere ca USL nu va dezamagi
electoratul ", a declarat Mircea Cazan, presedintele PNL Sibiu.
Deputatul Ioan Cindrea, presedinte al PSD Sibiu a declarat ca "nemultumirile din strada ale romanilor
s-au regasit, in sfarsit, si in Parlament, pentru ca, pe langa PSD, PNL si PC au votat si alti parlamentari,
de la PDL. E nevoie de o schimbare. Politica taierilor de venituri, pensii, salarii, indemnizatii pentru
mame s-a dovedit a fi o politica gresita. Trebuie sa reintregim veniturile, sa relansam consumul si sa dam
o sansa investitorilor din Romania, indiferent daca acestia sunt straini sau romani ".
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis spera ca vom avea alegeri anticipate. "Consider ca a fost un exercitiu
democratic si absolut normal prin care Opozitia a reusit sa schimbe Guvernul. Sper sa gaseasca o solutie
rapida si eficienta care, dupa parerea mea, o reprezinta alegerile anticipate", a declarat Klaus Iohannis.
Cuvinte cheie: romania ion ariton traian basescu pnl sibiu psd sibiu populara psd sibiul pnl ioan
cindrea resita emil boc cotroceni pdl presedintele pnl sibiu pdl sibiu presedintele pdl sibiu
programul senatul mircea cazan primarul sibiului crin antonescu elena udrea motiunea de cenzura
presedintele pdl emil presedintele pnl vasile blaga miri presedintele traian basescu santaj klaus
iohannis mag victor ponta abs
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