Bogdan Ivan: â€žPlecarea Guvernului DÄƒncilÄƒ, un mare
cÃ¢È™tig pentru RomÃ¢nia!â€•
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MoÅ£iunea de cenzurÄƒ a fost votatÄƒ, iar guvernul DÄƒncilÄƒ a picat în urma votului de neîncredere al opoziÅ£iei. 10 oct
2019 reprezintÄƒ chiar ziua începerii campaniei electorale pentru alegerile prezidenÅ£iale, care vor avea loc în luna noiembri

?Èšara noastrÄƒ a scÄƒpat de cel mai incompetent guvern È™i cel mai slab pregÄƒtit premier pe care l-a avut?, puncteazÄƒ B
Ivan, liderul PRO România ArgeÈ™, precizând È™i cÄƒ trecerea moÈ›iunii de cenzurÄƒ a fost posibilÄƒ datoritÄƒ acÈ›iun
Victor Ponta.
?Chiar dacÄƒ Viorica DÄƒncilÄƒ È™i PSD nu au È›inut cont de rezultatul alegerilor europarlamentare, de semnalul transmi
cÄƒtre români pe 26 mai, chiar dacÄƒ au încercat sÄƒ cumpere voturi, sÄƒ punÄƒ presiune È™i sÄƒ ameninÈ›e, iatÄƒ cÄƒ,
PRO România, moÈ›iunea de cenzurÄƒ a trecut È™i am scÄƒpat de aceastÄƒ guvernare, care cu fiecare zi care trecea, aduce
rÄƒu È›Äƒrii noastre?, afirmÄƒ Bogdan Ivan.
?CÄƒderea Guvernului DÄƒncilÄƒ este, în primul rând, rezultatul partidului PRO România. DatoritÄƒ PRO România, ALDE
la guvernare, în acest fel PSD-ul VioricÄƒi DÄƒncilÄƒ pierzând majoritatea în Parlament. Prin acest demers, Guvernul DÄƒn
fost oprit sÄƒ facÄƒ rÄƒul pe care deja îl fÄƒcea în România de aproape doi ani. PRO România, prin acÈ›iunile sale È™i prin
parlamentarilor sÄƒi, a fÄƒcut posibilÄƒ schimbarea în bine a scenei politice româneÈ™ti. CÄƒderea Guvernului DÄƒncilÄƒ
mare câÈ™tig al È›Äƒrii noastre din ultimii ani?, încheie Bogdan Ivan.

Scenariul anului 2012 s-a repetat ieri, când primul guvern din istoria politicÄƒ post-decembristÄƒ româneascÄƒ care a cÄƒzu
parlament, în urma unei moÅ£iuni de cenzurÄƒ, pe 27 aprilie 2012, a fost guvernul MRU. Votul din plenul reunit al celor
Camere a fost unul cu bile, însÄƒ opoziÅ£ia, pentru un cât mai mare control asupra propriilor parlamentari, a votat deschis, la
vedere. În ciuda directivei PDL de a nu participa la vot, totuÅŸi deputaÅ£ii PDL Daniel Barbulescu ÅŸi BÄƒdÄƒlan Eugen
împotriva propriului guvern, precum ÅŸi unii independenÅ£i ÅŸi minoritÄƒÅ£ile. Ca urmare a cÄƒderii guvernului MRU, V
Ponta a fost Premierul desemnat de PreÅŸedinte pentru a forma noul Guvern.

Votul de ieri a fost tot cu bile, nu secret, ci unul la vedere, deoarece puterea ÅŸi-a propus sÄƒ-ÅŸi controleze cât mai bine pr
parlamentari. Chiar ÅŸi aÅŸa, parlamentarii puterii au votat împotriva propriului guvern. Astfel, deputaÅ£ii PSD Marius Bo
MihÄƒitÄƒ GÄƒinÄƒ, precum ÅŸi liderul TSD Gabriel Petrea au votat moÅ£iunea la vedere, precum ÅŸi un membru din pa
minoritÄƒÅ£ilor, precum Varujan Pambuccian. Astfel, 238 de voturi au fost în favoarea moÅ£iunii de cenzurÄƒ, din cele 245

exprimate de parlamentari.

Demiterea Guvernului PSD deschide calea cÄƒtre un guvern de tranziÅ£ie, care va avea ca principal obiectiv organizarea
alegerilor locale ÅŸi parlamentare din 2020. Urmare a trecerii moÅ£iunii de cenzurÄƒ, PreÅŸedintele României, Klaus Ioha
are obligaÅ£ia constituÅ£ionalÄƒ sÄƒ desemneze un candidat pentru funcÅ£ia de prim-ministru, în urma consultÄƒrii partid
care are majoritatea absolutÄƒ în Parlament ori, dacÄƒ nu existÄƒ o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlame
Noul Premier, negociat de partidele politice împreunÄƒ cu PreÅŸedintele Republicii, va trebui sÄƒ se prezinte în faÅ£a
parlamentului cu programul de guvernare ÅŸi lista membrilor Guvernului ÅŸi vor trebui sÄƒ obÅ£inÄƒ votul noii majoritÄƒ
parlamentare.
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