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PNL îi face culoar lui Marcel Ciolacu spre Palatul Victoria. PSD tot nu-l vrea pe
Cîțu, care se bizuie pe Iohannis
Consiliul Politic National al PSD a decis, miercuri, sa îl propuna pe Marcel Ciolacu drept candidat la
functia de premier.
"CPN a decis în unanimitate sa îl sustina pe presedintele Marcel Ciolacu pentru pozitia de premier. Am decis, de
asemenea, sa acceptam sistemul de rotatie al premierilor", a declarat, într-o conferinta de presa,
prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu.
Cîtu nu va fi premier, PSD nu-l vrea
Presedintele PNL, Florin Cîtu, a declarat miercuri ca decizia conducerii liberalilor a fost ca rotatia premierilor sa
înceapa cu Partidul National Liberal, fara a se stabili un nume, aratând ca i se pare bizar argumentul liderului PSD,
Marcel Ciolacu, ca nu îl vrea pe el premier deoarece a fost demis prin motiune de cenzura.
"Noi am votat premier PNL. Nu am spus niciun nume. Mai mult de atât ce sa flexibilizam? Am spus foarte clar
premier PNL. Vom vedea care o sa fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseara la vot. (...) În BEx-ul
de aseara s-a decis ca PNL sa fie de acord cu un sistem al premierilor prin rotatie, cu primul premier de la PNL.
Altceva nu s-a decis", a spus Cîtu, la sediul central al partidului.
Potrivit acestuia, liderul PNL Cluj, Emil Boc, a solicitat flexibilizarea mandatului de negociere, Cîtu precizând ca
nu a înteles care era scopul.
"Noi am spus premier PNL. Aceasta este discutia", a afirmat Florin Cîtu.
Întrebat daca flexibilizarea mandatului nu era o varianta de luat în calcul în contextul în care social-democratii nu
sunt de acord cu decizia conducerii PNL prin care presedintele liberalilor este propunerea de premier, el a raspuns:
"PNL are o decizie în Consiliul National sa nu faca o guvernare cu PSD si astazi facem negocieri cu ei pentru a
avea o viitoare guvernare".
Referitor la declaratia presedintelui PSD care a spus ca Florin Cîtu nu poate fi acceptat varianta de premier
deoarece a fost demis prin motiune de cenzura, liderul liberalilor a precizat: "Am auzit si eu acest argument. Mi se
pare bizar pentru ca, în primul rând, o motiune de cenzura împotriva unei singure persoane este neconstitutionala
si atunci înseamna ca cei de la PSD vor ca niciunul din membrii Guvernului sa nu fie în viitorul Guvern. Nu prea
înteleg, dar am auzit acel argument. Mi se pare ca ne ducem într-o directie gresita când vorbim despre persoana,
pentru ca eu nu vreau dupa aceasta declaratie sa vin în PNL si dupa aceea sa înceapa colegii mei sa spuna X, Y, Z
de la PSD nu poate sa fie în Guvern. Pâna la urma noi suntem partidul care am venit si am flexibilizat acest
mandat. La început am avut o alta propunere de premier. Noi am înteles. Vrem sa mergem mai departe. Pâna la
urma vom vedea care este decizia finala".
Florin Cîtu a aratat ca la PSD exista o lista întreaga de nume care ar trebui sa nu se regaseasca în Guvern.
"Nu despre asta este vorba. Asa am spus când discutam si cu cei de la USR ca, daca vorbim despre persoane, dupa
aceea intram într-o discutie care nu are sens. În acelasi timp, am si alti colegi care îmi spun ca, daca nu o sa fie
presedintele partidului, dupa aceea ce o sa facem cu USR. Sunt tot felul de discutii. Vreau sa deblocam situatia.
Trebuie sa avem un guvern cât mai repede. Trebuie sa ne întâlnim astazi sa vedem care este solutia de compromis.
PNL a facut un compromis când a zis ca merge în directia de a face o coalitie de guvernare cu PSD. Cred ca am
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colegi în PNL care vor sa mai facem câteva compromisuri doar sa mergem mai departe", a declarat liderul PNL.
Totodata, întrebat daca ar fi dispus sa mearga la Palatul Cotroceni cu un alt nume de premier liberal pentru un
viitor guvern cu PSD si UDMR, el a raspuns: "Noi avem o decizie foarte clara - un premier PNL în prima faza.
Vom vedea în partid care este acel premier. Am vazut ca sunt colegi de la PNL care sunt ok ca premierul sa fie
desemnat de alte partide. E bizar, dar asta este".
"Nu mai sunt multe lucruri de agreat. Este clar ca astazi trebuie sa discutam despre premier, pentru ca programul
de guvernare este aproape gata si ar fi bine ca premierul sa stie ce program de guvernare are si sa îsi puna si
amprenta asupra programului de guvernare", a punctat presedintele PNL.
Florin Cîtu a spus ca va exista si o discutie cu presedintele Klaus Iohannis dupa finalizarea discutiilor pe
programul de guvernare.
"Atributul presedintelui este acela de a desemna premierul", a subliniat Cîtu.
El s-a declarat sigur ca PNL, PSD si UDMR vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o propunere
comuna de premier. "Sunt sigur ca altfel nu putem sa mergem mai departe. În momentul în care vom avea o
solutie, vom merge cu o propunere comuna", a precizat Florin Cîtu.
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