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MARIONETELE LUI WERNER SI-AU LUAT PLACUTA SUEDEZA – Guvernul Orban a fost demis dupa doar 93 de
zile. Motiunea de cenzura initiata de PSD si UDMR a trecut cu 261 de voturi. Ludovic Orban spera sa fie reciclat
de Iohannis si propus din nou premier, pentru fortarea alegerilor anticipate. Orban a fost umilit: liderul PSD din
Camera Deputatilor Alfred Simonis si presedintele Pro Romania Victor Ponta l-au tocat fara mila
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93 de zile. Atat a rezistat “Guvernul meu“ condus de presedintele Klaus Iohannis (foto dreapta) prin
intermediul premierului Ludovic Orban (foto stanga). Confruntat cu prima motiune de cenzura, Guvernul
PNL a picat cu brio. Cu un scor zdrobitor.
Parlamentul Romaniei a votat miercuri, 5 februarie 2020, motiunea de cenzura initiata de PSD si UDMR intitulata
“Guvernul Orban/PNL – privatizarea democratiei romanesti”. Desi aveau nevoie de 233 de voturi, PSD si
UDMR, sustinute de parlamentari de la Pro Romania si ai minoritatilor nationale altele decat maghiarii, dar
chiar si de o senatoare PNL, au obtinut 261 de voturi impotriva Guvernului PNL-Orban-Iohannis. Contra
motiunii au votat 139 de parlamentari.

Buzduganul lui Ponta
Dezbaterile au avut momente cu adevarat spectaculoase. Primul a fost cel in care premierul Orban a inceput
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sa zbiere in Parlament, gesticuland si privind in gol, lasand impresia ca a cedat nervos.
A urmat apoi discursul lui Victor Ponta. Acuzat de Ludovic Orban ca se declara impotriva privatizarii
sistemului de sanatate desi s-a tratat in urma cu cativa ani la un spital privat, fostul premier i-a dat o replica
devastatoare actualului lider PNL: “Un singur lucru, draga Ludovic. Sa stii ca eu m-am operat la picior,
n-am fost la o cura de dezalcoolizare, pentru ca acelea sunt toate private, si acele clinici de dezalcoolizare
de azi incepand le puteti plati din bani publici. Succes!”.
Pozele care il ingroapa pe Orban
Excelent a fost si liderul grupului PSD din Camera Deputatilor Alfred Simonis. In contextul in care Ludovic
Orban sustinuse ca nu accepta sa fie judecat de parlamentari PSD care au ajuns in Camera Deputatilor si
in Senat “din pixul lui Liviu Dragnea”, Alfred Simonis i-a prezentat acestuia doua fotografii in care aparea
alaturi chiar de Liviu Dragnea, imbracat cu geaca rosie PSD, amintindu-i ca a candidat si a fost ales in 2012
de pe listele USL (foto 2, 3 si 4). Ulterior, in replica, Orban s-a aparat spunand ca de fapt fostul presedinte PNL
Crin Antonescu ii ceruse sa iasa imbracat la o conferinta de presa in geaca rosie a PSD, iar Mircea Geoana lider
PSD la acel moment i-a cerut lui Liviu Dragnea sa iasa imbracat in geaca galbena a PNL, insa a refuzat sa faca
acest lucru pe motiv ca "i-ar fi fost rusine tot restul vietii" fata de romani. Fara sa vrea, Orban l-a atacat pe Klaus
Iohannis care, asa cum ne amintim, in 2017, a iesit in piata la proteste chiar in geaca rosie.
Totodata, Alfred Simonis l-a ironizat si pe ministrul Dezvoltarii Ion Stefan, zis “Grinda”, cerandu-i sa
incerce sa pronunte impreuna cu el acronimul Programului National de Dezvoltare Locala – PNDL, stiut
fiind momentul penibil in care ministrul liberal nu a reusit sa rosteasca in sedinta de guvern patru litere.
Tot Alfred Simonis a vorbit si despre politicile si masurile luate de Guvernul Orban pentru favorizarea unor
societati private si banci, inclusiv straine. O remarca total justificata, spunem noi, daca ne amintim cum
ministrul de Finantie PNL Florin Citu se jeluia ca liberalii au venit “prea tarziu pentru interesele Exxon”.
Sica asteapta sa fie reciclat de Iohannis
Altfel, Guvernul condus de Ludovic Orban, zis “Sica”, va ramane in functie pentru maxim 45 de zile, urmand sa fie
un Executiv interimar, pana la instalarea unui alt cabinet. Regimul Iohannis va incerca sa se foloseasca de aceasta
demitere a Guvernul PNL pentru a provoca alegeri anticipate. In acest sens, una dintre strategiile vehiculate este
nominalizarea aceluiasi Orban pentru functia de premier, astfel incat acesta sa fie respins de doua ori in Parlament,
urmand ca refuzurile sa provoace alegeri anticipate. Asta si spera Ludovic Orban, sa fie reciclat de Iohannis pentru
un nou mandat de premier. Problema este ca oricand strategia lui Klaus Iohannis poate fi data peste cap de PSD,
care poate propune un Guvern propriu. De asemenea, Ludovic Orban ar trebui sa aiba emotii si in legatura cu
Klaus Iohannis. Caci oricand Iohannis se poate suci si propune un alt premier PNL, cum ar fi Raluca Turcan,
Catalin Predoiu, Nicolae Ciuca sau Rares Bogdan.
UPDATE - PSD si Pro Romania il propun ca premier pe fostul ministru al Educatiei din Guvernul Ponta,
rectorul SNSPA Remus Pricopie. Anuntul a fost facut de presedintele PSD Marcel Ciolacu si liderul Pro
Romania Victor Ponta.
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