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Preşedintele Iohannis a refuzat desemnarea lui Sevil Shhaideh ca premier

Criză politică şi de... orgolii
urmare din pagina 1
...respecte votul din 11 decembrie. „Am vorbit cu domnul Tăriceanu, cu domnul Daniel Constantin, cu colegi din
partid, şi mâine, până mâine
seară o să trebuiasă să luăm
o decizie. Parafrazând pe cel
care a vorbit la 12.00 (Klaus
Iohannis, n.r.) vreau să cumpănesc foarte bine, nu între un
interes personal sau de grup, ci
între ceea ce e bine şi rău pentru România”, a spus Dragnea.
El a menţionat că nu va fi o decizie uşoară.
„Nu are rost să ne ascundem
după degete. Este o avalanşă
de mesaje de la oameni care se
simt jigniţi, care cer cu fermitate suspendarea preşedintelui.
Nu e o decizie foarte uşoară.
Dacă în urma acestei analize
pe care o vom face rapid vom
ajunge la concluzia că pentru
ţară e bine să-l suspendăm pe
preşedinte, nu o să am nicio
ezitare”, a subliniat liderul
PSD. Întrebat dacă exclude
posiblitatea de a face o altă nominalizare pentru funcţia de
premier, aşa cum a cerut şeful
statului, Klaus Iohannis, el a
răspuns că exclude ca PSDALDE să se arunce cu „capul
în gard” şi să arunce „hormonal” ţara în criză. „Exclud
posibilitatea să ne aruncăm
cu capul în gard acum (...) să
aruncăm ţara în criză pur şi
simplu, hormonal. Noi avem o
răspundere pentru toată ţara,
avem un program de guvernare care trebuie pus în practică”,
a spus Dragnea. El a subliniat
că, în opinia sa, „președintele
vrea suspendarea” ca să se „reinventeze”. „Trebuie să ne gândim bine dacă acceptăm această invitaţie, dacă îi facem acest
cadou: în opinia mea preşedintele vrea suspendare şi vrea
suspendare pentru că se gândeşte - după părerea mea greşit
- că se poate reinventa. Trebuie
să ne gândim foarte bine dacă
aruncăm ţara în această criză
politică. Acum sigur că putem
lua o decizie la o emoţie destul
de ridicată – emoţie negativă
–, dar o să cumpănim foarte
bine”, a argumentat Dragnea.
Social-demoratul a afirmat
însă că liderii PSD-ALDE se
vor gândi dacă nu se va ajunge tot la suspendarea şefului
statului în cazul în care nu vor
opta acum pentru această variantă.
„Sigur, o să ne mai gândim
- dacă nu mergem pe suspendare - dacă nu cumva ajungem
tot acolo pentru că omul nu are
de gând să lase ca acest guvern
să se instaleze”’, a adăugat
Dragnea, calificând propunerea lui Iohannis ca PSD-ALDE
să avanseze o altă nominalizare pentru funcţia de premier
drept o ofertă otrăvită.

Motivele refuzului
prezidenţial

Pe lângă faptul că soţul lui
Sevil Shhaideh, Akram Shhaideh, a ocupat funcţii guvernamentale în regimul Assad, şi
fraţii lui au legături cu regimul
de la Damasc, iar acest lucru
pare să fi contat în decizia de
respingere a propunerii PSD,
au declarat pentru HotNews.
ro surse apropiate Palatului
Cotroceni. Potrivit acestora,
avizul serviciilor de informaţii
ar fi fost „categoric negativ”
şi a vizat inclusiv activitatea
fraţilor lui Akram Shhaideh.
Astfel, potrivit surselor citate,
preşedintele Iohannis le-a comunicat înainte de a ieşi public lui Liviu Dragnea şi Sevil
Shhaideh motivele respingerii.
Propunerea de prim-ministru a lui Liviu Dragnea poate
introduce România în mijlocul
unor controverse diplomatice
privind conflictul din Siria, a
dezvăluit RiseProject săptămâna trecută. Potrivit sursei
citate, Akram Shhaideh, soțul
lui Sevil Shhaideh, premierul
propus de PSD, este susținător
al dictatorului sirian Bashar
al-Assad, acuzat de comunitatea internațională de crime
de război. Pe conturile sale de
socializare, Akram Shhaideh,
de origine siriană, transmite
mesaje pro-Assad, folosește
simbolurile loialității față de
regimul de la Damasc și critică
atât rebelii, cât și liderii arabi
și vestici care susțin opoziția
siriană.

„Dragnea, tu pricepi?”

Președintele PMP, Traian
Băsescu, şi-a reluat atacurile
la adresa liderului PSD, Liviu
Dragnea, pe tema desemnării
premierului, fostul șef de stat
arătând că respingerea lui Sevil Shhaideh este „obligatorie”,
iar social-democratul trebuie
să colaboreze cu preşedintele Klaus Iohannis. „Dragnea,
tu pricepi? Nu desemnarea
doamnei Sevil Shhaideh este

marea problemă, ci soţul domniei sale. În locul preşedintelui
Iohannis, te-aş chema oficial şi
urgent la Cotroceni şi ţi-aş solicita ferm o altă nominalizare
care să îndepărteze orice risc
şi suspiciune, garantându-ţi că
recunosc dreptul alianţei PSDALDE-UDMR de a propune
candidatul la funcţia de Primministru”, a scris, luni, Băsescu pe Facebook.

Traian Băsescu a declarat,
ieri, că refuzul lui Klaus Iohannis de a o desemna premier
pe Sevil Shhaideh nu trebuie
să declanșeze o „bătălie a orgoliilor”, afirmând că trebuie
scoasă din calcul suspendarea
președintelui.
„Respingerea de către Preşedintele României a propunerii
pentru funcţia de Prim Ministru nu trebuie să declanşeze o
bătălie a orgoliilor. Dragnea şi
Preşedintele Iohannis au obligaţia să găsească imediat o soluţie”, susţine Traian Băsescu.
Băsescu a afirmat că în noul
guvern, nu au ce căuta oameni
controlaţi de serviciile de informaţii.
Fostul preşedinte a afirmat
că trebuie scoasă din calcul
suspendarea
președintelui:
„Nu este momentul unui război politic inutil între Dragnea
şi Iohannis. Trebuie scos din
calcul orice element care ar
viza suspendarea Preşedintelui.”

„Dragnea va pierde”

„Salutăm decizia președintelui
Iohannis care respinge nominalizarea doamnei Sevil Shhadeh.
Era intenția noastră oricum de
a vota împotriva acestei nominalizări, o nominalizare bizară,
o persoană despre care se știu
foarte puține lucruri. Este bizar să avem un fel de fantomă
nominalizată la șefia guvernului. Nu avem detalii despre
informațiile care l-au făcut pe
președinte să ia această decizie,
dar considerăm că este în limita
mandatului său constituțional”,
a precizat deputatul USR Cristian Ghinea.
Întrebat dacă există riscul
unei crize politice, Ghinea a
precizat că nu crede că trebuie
să se intre într-o luptă de orgolii.
„Domnul Dragnea a făcut
această propunere, care a fost
oricum subțire, nu mi-e clar
dacă partidul și-a asumat-o,
pentru că domnul Dragnea a
primit un cec în alb. Înțeleg că
sunt voci nemulțumite la PSD
că nu a existat o consultare
internă la modul real. Dacă se
ajunge la o luptă de orgolii între domnul Dragnea și domnul
Iohannis, eu cred că domnul
Dragnea va pierde. Facem un
apel la înțelepciune, să stăm
calmi, nu este sfârșitul lumii
dacă nu este protejata domnului
Dragnea prim-ministru”, a spus
Ghinea.
„Și până la urmă, Constituția
este clară: președintele face
desemnarea în urma consultării cu partidele. Nu există
condiția suplimentară, nu scrie
în Constituție că trebuie să fie
domnul Dragnea sau cineva
plăcut de domnul Dragnea. Din
punct de vedere constituțional
și juridic, președintele are o
poziție puternică. Președintele
României nu este un fel de bibelou care stă la Cotroceni și
ia act de ce propun partidele
(...). Până la urmă, se ajunge la
o negociere între domnii Dragnea și Iohannis”, a menţionat
Ghinea.n

Cazul Sebastian Ghiţă

Rămâne sub
control judiciar

Completul de cinci judecători al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, marţi, să respingă solicitarea DNA de
înlocuire a controlului judiciar cu arestul
preventiv în cazul lui Sebastian Ghiţă, astfel
că fostul deputat rămâne cu control judiciar
pe cauţiune.
Instanţa supremă a decis, marţi, să respingă solicitarea DNA de înlocuire a controlului
judiciar cu arestul preventiv în cazul lui Sebastian Ghiţă, astfel că fostul deputat rămâne
în continuare cu măsura controlului judiciar
pe cauţiune şi cu interdicţia de a părăsi ţara.
Decizia magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie (ÎCCJ) este definitivă. Procurorii
Direcţiei Naţionale Anticorupţie au cerut,
marţi, înlocuirea măsurii controlului judiciar
pe cauţiune cu arestul preventiv în cazul lui
Sebastian Ghiţă pe motiv că fostul deputat nu a
respectat obligaţia de a fi prezent ori de câte ori
i s-a solicitat de către organul judiciar, dar şi
suspiciunea rezonabilă că acesta ar fi părăsit teritoriul ţării. Un alt aspect invocat de procurori
a fost reprezentat de anturajul fostului parlamentar. Pe de altă parte, avocatul lui Sebastian
Ghiţă a precizat că în contestaţia procurorilor
nu se regăseşte cererea de înlocuire a măsurii
controlului judiciar cu cea a arestului preventiv, aceasta fiind formulată doar oral, aşa că a
cerut instanţei să o respingă drept inadmisibilă
şi nefondată. Totodată, avocatul a susţinut că
Sebastian Ghiţă a fost citat în dosarul „PontaBlair”, însă în respectiva cauză fostul deputat
nu are nicio măsură preventivă. Apărătorul
a mai argumentat că fostul parlamentar ar fi
avut abia miercuri obligaţia de a se prezenta
la poliţie, invocând de asemenea faptul că nu
se poate dovedi că a avut la cunoştinţă despre
derularea procesului de marţi. Pe 16 decembrie, ÎCCJ a admis solicitarea fostului deputat
de ridicare a interdicției de părăsire a țării
„fără încuviințarea organului competent”, în
dosarul în care este judecat alături de foștii șefi
ai Parchetului Curții de Apel Ploiești Aurelian
Mihăilă și Liviu Tudose, fostul șef al Direcției
Generale Anticorupție Prahova, Constantin
Isps, și Viorel Dosarul, fost șef al Poliției
Județene Prahova. n

În 24 de judeţe

Cod galben
de ninsori
Administraţia Naţională de Meteorologie
(ANM) a emis o atenţionare cod galben de
ninsori şi viscol, valabilă pentru 24 de judeţe
din centrul şi vestul ţării, începând de marţi
seară, de la ora 20.00, şi până joi, la ora
10.00.
Judeţele vizate de atenţionarea cod galben
de ninsori sunt Maramureş, Bistriţa-Năsăud,
Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău,
Covasna, Vrancea, Braşov, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Hunedoara,
Caraş Severin, Timiş, Arad, Bihor, Sălaj, Cluj
şi Alba.
Meteorologii avertizează că în toate zonele
de munte va ninge şi se va depune strat nou de
zăpadă. Local, vântul va avea intensificări cu
viteze ce vor depăşi 60-70 km/h, iar pe creste
80...90 km/h, viscolind şi spulberând zăpada.
„Intensificări ale vântului şi precipitaţii în
general slabe cantitativ, la început mixte, apoi
mai ales sub formă de ninsoare, se vor semnala
şi în restul teritoriului, dar mai ales în regiunile
estice şi sud-estice”, potrivit avertizării emise
de ANM. n

