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Ciolacu şi calculele ﬁnale înaintea moțiunii

„Vom demite Guvernul”
Inițiativa de demitere a Guvernului Orban este susținută de
PSD, UDMR și de grupul parlamentar „Forța Națională”, iar
președintele interimar al socialdemocraților Marcel Ciolacu
susține că PSD are peste 233 de
voturi pentru moțiune.

Care este situația votului în Parlament în acest moment. Potrivit
procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate ﬁ iniţiată de
cel puţin o pătrime din numărul
total al deputaţilor şi senatorilor
şi se comunică Guvernului la data
depunerii. Pentru a ﬁ adoptată,
o moţiune de cenzură are nevoie
de votul majorităţii deputaţilor şi
senatorilor. Numărul total de parlamentari, în prezent, este de 465.
Pentru a trece o moţiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi.
Înainte de depunerea moțiunii
de cenzură împotriva Guvernului
Orban, conﬁgurația parlamentară
arată astfel: Din totalul de 465 de
parlamentari, 198 de parlamentari
vin din partea PSD, PNL are 105
parlamentari, USR are 40, UDMR
are 30 de parlamentari, iar Pro România și PMP au 27, respectiv 19
parlamentari.
Totodată, ALDE are 19 parlamentari, grupul minorităților
naționale este format din 17 parlamentari, iar 13 parlamentari vin
din partea independenților.
Astfel, de partea demersului de
demitere a Guvernului Orban sunt
angrenați 232 de parlamentari,
din partea PSD, UDMR, dar și
din grupul Forța Națională, format din patru parlamenari, printre
care Teodor Meleșcanu și Grațiela
Gavrilescu.
„Partidul Forța Națională, întrunit în Biroul Permanent Central,
a hotărât susținerea moțiunii de
cenzură inițiată de PSD împotriva
guvernului PNL, condus de Ludovic Orban, pe motivul înlăturării
incompetenților și incompetenței
de la conducerea țării, respectiv
a înlăturării de la putere, pe cale
democratică, a actualului regim
clientelar intereselor străine, re-

gim care a atacat toate instituțiile
democratice parlamentare, a subminat și continuă să submineze
economia națională, afectând direct nivelul de trai al majorității
românilor și viitorul țării”, se arată într-un comunicat emis, ieri, de
Forța Națională.
Recent, deputații Marian Cucșa,
Alexandru Băișanu, Grațiela Gavrilescu, membri ai partidului
„Forța Națională”, împreună cu
deputatul Corina Bogaciu au trecut în grupul parlamentar al PSD,
potrivit unei informări depuse
la Biroul Permanent al Camerei
Deputaților. Totodată, deputatul
Georgian Pop s-a alăturat grupului social-democraților. El a
declarat că s-a reînscris în PSD
la ﬁnalul anului 2019, pentru că
are încredere că „Marcel Ciolacu
va duce proiectul de reformare al
stângii mai departe”.
Întrebat de câte voturi se bazează inițiatorii moțiunii de cenzură,
acesta a spus că de „suﬁciente,
adică mai mult de 233”.
De asemenea, el a spus că se va
întâlni și cu liderul ProRomânia,
Victor Ponta”, „posibil în această
seară (marți seara - n.r.)”, dar și cu
alți parlamentari. Astfel, în cazul
în care negocierile cu Pro România dau roade, PSD își asigură fără
dubii victoria de marți din Parlament. De asemenea, președintele
UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său va aduce 30
de voturi în favoarea moțiunii
de cenzură, ceea ce înseamnă
că toți parlamentarii UDMR vor

vota demiterea Guvernului Orban. Deputatul PSD Petre-Florin
Manole este de părere că voturile
necesare ar putea veni din partea minorităților sau din partea
deputaților neaﬁliați.
„Dacă lucrurile nu se schimbă
din punct de vedere al poziționării
ﬁecăruia dintre grupuri, ar mai ﬁ
nevoie de trei parlamentari care
să susțină moțiunea de cenzură.
Există un număr de parlamentari neaﬁliați care s-au dovedit și
în trecut că au opinii diferite și
minoritățile rareori în acest mandat au fost un bloc compact”, a declarat deputatul PSD Petre-Florin
Manole.
Aripa dreaptă a Parlamentului,
formată din PNL, USR și PMP,
dar și ALDE, se va coaliza și se va
opune demiterii Guvernului Orban. ALDE nu va vota moțiunea
de cenzură, însă, Călin Popescu
Tăriceanu consideră că aceasta
ar putea trece: „Părerea mea este
că, din calculele pe care le văd,
moțiunea de cenzură are foarte
multe șanse să treacă și alegerea
primarilor în două tururi va rămâne numai un deziderat”.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban suținută
de PSD, UDMR și grupul „Forța
Națională” va ﬁ dezbătută în plenul reunit, joi, de la ora 12.00.
Președintele interimar al PSD și
președinte al Camerei Deputaților,
Marcel Ciolacu, a declarat că dacă
moțiunea de cenzură nu va trece, PSD va ataca legea la Curtea
Constituțională. 

Neconstituționale, cu o condiţie

Magistrații CCR au luat în
discuție o excepţie de neconstituţionalitate în privința unor
dispoziţii legale din Codul de

Guvernul a renunțat

Guvernul a renunțat la inițiativa privind alegerea președinților
de consilii județene de către ceilalți membri ai consiliului județean.

Convorbirile înregistrate de SRI
Curtea Constituțională a
decis ieri că înregistrările făcute de organele de stat cu
atribuții în domeniul securității
naționale, precum SRI, sunt
neconstituționale în măsura în
care restrâng exercițiul unor
drepturi sau libertăți fundamentale ale omului desfășurate
în mod legal.

Alegerea indirectă a președinților
de consilii județene

procedură penală coroborate cu
Legea 51/1991 privind securitatea
națională a României.
Cu unanimitate de voturi,
judecătorii Curții au respins,
ca inadmisibilă, excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor articolului 11 alineat (1)
litera d) din Legea privind securitatea națională a României.
Textul criticat prevede: „(1) Informaţii din domeniul securităţii
naţionale pot ﬁ comunicate: [...]
d) organelor de urmărire penală,
când informaţiile privesc săvâr-

şirea unei infracţiuni”. Cu majoritate de voturi, CCR a admis
a constatat că dispozițiile articolului 139 alineat (3) teza ﬁnală
din Codul de procedură penală
sunt constituționale „în măsura
în care nu privesc înregistrările
rezultate ca urmare a efectuării
activităților speciﬁce culegerii de
informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi
sau libertăți fundamentale ale
omului desfășurate cu respectarea
prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991”. 

„Deși soluția politică este corectă, din păcate, din punct de vedere
constituțional, avem o vulnerabilitate de netrecut”, a spus ministrul
de Justiție, Cătălin Predoiu. El a
mai spus că soluția este în Parlament.
„Într-adevăr deși soluția politică este corectă și eu salut efortul
colegului nostru, din păcate din
punct de vedere constituțional
avem o problemă și o vulnerabilitate de netrecut în opinia mea,
pentru că acest sistem nou de
alegere a președinților de consilii
județene, într-o manieră indirectă, reprezintă o schimbare față de
situația anterioară, ceea ce ar intra
în contradicție cu prevederile și
precizările Curții Constituționale
682/2012. Această Curte Constituțională impune păstrarea sistemelor de vot într-o perioadă de
un an de zile înainte de alegeri neschimbate. Deci această schimbare nu se încadrează în termenul de

un an de zile”, a precizat ministrul
Justiției, Cătălin Predoiu, marți, în
ședința de Guvern.
Cătălin Predoiu a precizat că
schimbarea modului de alegere a
președinților de consilii județene
nu poate ﬁ făcută de Guvern.
„Soluția este în Parlament, domnule prim-ministru, prin deblocarea dezbaterilor parlamentare,
din păcate oprite printr-o decizie
a fostei majorități PSD la nivelul
acelei comisii speciale de elaborare a codului electoral. Dacă Parlamentul adoptă și prevede anumite
reguli care să amenajeze aceste
prescripții ale CCR, e voința Parlamentului. Nu e în voința Guvernului acest lucru”, a mai adăugat
Predoiu.
Ordonanța pentru alegerea
președinților de consilii județene
în mod indirect, de către consilierii județeni se aﬂă în dezbatere
publică. 

ANUNŢ PUBLICITAR

Primăria Municipiului
Oradea

cu sediul în Oradea, Calea
Aradului nr. 80, înregistrat la
ORC cu nr. 05/1252/1992, CUI
RO 73452, organizează procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea următoarelor spaţii, din
incinta Aeroportului Oradea
în clădirea Terminal Nou:
Spaţiu comercial, în suprafaţă
de 31,90 mp destinat desfăşurării activităţii de alimentație
publică – cafe – bar. Licitaţia va
avea loc la Sediul R.A. Aeroportul Oradea în data de 27.02.2020,
ora 10.00;
Spaţiu comercial, în suprafaţă
de 17,00 mp destinat desfăşurării activităţii comerciale cu
destinaţie Duty - Free. Licitaţia va avea loc la Sediul R.A.
Aeroportul Oradea în data de
02.03.2020, ora 10.00;
Două spaţii în suprafaţă de
6,50 mp/spaţiu destinate desfăşurării activităţii de Rent a Car.
Licitaţia va avea loc la Sediul
R.A. Aeroportul Oradea în data
de 05.03.2020, ora 10.00;
Procurarea documentelor se
va face la sediul R.A. Aeroportul
Oradea, Calea Aradului nr. 80.
Perioada de vizitare a spațiilor de la apariția anunțului până la
adjudecare, în zilele lucrătoare
între orele 08.00–14.00.
Pentru detalii accesaţi www.
aeroportoradea.ro , secţiunea Informaţii publice – Licitaţii.
Informaţii şi clariﬁcǎri privind
desfăşurarea procedurii de licitaţie se pot obţine de luni pânǎ
vineri, între orele 09.00 şi 15.00,
prin mail la adresa marketing@
aeroportoradea.ro sau la nr. telefon 0742/29.65.40.
(65)

organizează licitaţie
publică deschisă
1) Informaţii privind vânzătorul:
Primăria Municipiului Oradea, cu sediul în mun. Oradea
- 410100, P-ţa Unirii, nr. 1, jud.
Bihor, Cod ﬁscal: RO 35372589,
tel: 0259/408812; 0259/437.000,
int. 223; fax:0259/436.276; Email: primarie@oradea.ro
2) Informaţii privind obiectul licitaţiei și preţul de pornire:
Vânzare a 2 parcele de teren,
proprietate a Municipiului Oradea, identiﬁcate astfel:
Parcela 1. Nr. cadastral/CF
201754, 103 mp, preţ pornire 4,5
Euro/mp + TVA, pasul de strigare 1 Euro, situată în extravilan,
zona străzii Valea Frumoasă –
fără acces direct la drum.
Parcela 2. Nr. cad./CF 202651,
1.319 mp, preţ pornire 34 Euro/
mp + TVA, pasul de strigare 1,5
Euro, situată în intravilan, zona
străzii Calea Clujului – fără acces direct la drum.
3) Data limită de depunere a
ofertelor: 26 februarie 2020, ora
10.00, la sediul vânzătorului.
4) Data desfăşurării şedinţei
publice de deschidere a ofertelor: 26 februarie 2020, ora 13.00
5) Informaţii şi documentaţia de atribuire găsiţi accesând
site-ul www.oradea.ro, secţiunea
- licitaţii.
(68)

Regia Autonomă
Aeroportul Oradea,

