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GUVERNUL ORBAN A DECIS:

Primarii, aleºi în douã tururi
lMarcel Ciolacu, preºedinte PSD: O sã depunem o moþiune de cenzurã
împreunã cu primii parteneri, cu grupul UDMR

Guvernul a decis, ieri, sã îºi asume
rãspunderea în Parlament pentru legea
privind alegerea primarilor în urma a
douã tururi de scrutin, în cazul în care,
în primul tur, niciunul dintre competi-
tori nu obþine 50%+1 din numãrul total
al voturilor exprimate.

Premierul Ludovic Orban a declarat:
“PNL susþine alegerea primarilor cu
50%+1 din voturile cetãþenilor. În urmã
cu doi ani, am iniþiat un proiect de lege
pentru a transpune voinþa oamenilor de
îmbunãtãþire a modului de alegere a
primarilor prin impunerea obligaþiei ca
primarul sã fie ales cu 50%+1 din votu-
ri. Proiectul a fost «parcat» neregula-
mentar în Parlament, la o defunctã co-
misie de cod electoral, pentru a împie-
dica adoptarea de cãtre plenul Camerei.
Ca atare, am luat decizia de a ne angaja
rãspunderea pe proiectul de lege de ale-
gere a primarilor în douã tururi”.

ªeful Guvernului a adãugat cã res-
pectã dorinþa cetãþenilor, chiar dacã
acest lucru va deranja o parte din clasa
politicã actualã.

Ludovic Orban a precizat: “Ne an-
gajãm rãspunderea, deoarece politi-

cienii care sunt încã la butoanele Par-
lamentului vor sã prezerve modul de
alegere a primarilor. Sigur cã acest
lucru va deranja pe cei care sunt la bu-
toanele Parlamentului, dar trebuie sã
ne asumãm acest risc, pentru cã Gu-
vernul are obligaþia de a interveni aco-
lo unde lucrurile nu funcþioneazã ºi de
a îmbunãtãþi cadrul democratic. De la
instalarea Guvernului, am spus foarte
clar cã noi facem ceea ce e necesar, co-
rect, democratic ºi ceea ce îºi doresc
oamenii, nu potentaþii. Probabil cã

mulþi primari doresc alegeri într-un
tur. Pentru a îmbunãtãþi performanþa
administraþiei locale, e vital ca prima-
rii sã fie aleºi de jumãtate plus unul din
cetãþenii dintr-o comunitate localã”.

Premierul a arãtat cã existenþa unui
tur doi presupune negocierea unei ma-
joritãþi în consiliul local, care va per-
mite realizarea proiectelor propuse în
campania electoralã.

GEORGE MARINESCU
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DUPÃ SEMNAREA FAZEI 1 A ACORDULUI COMERCIAL CHINA-SUA

Recorduriamericane:
DowJonespeste29.000depuncte
l Standard & Poor’s 500 a urcat deasupra pragului de 3.300 de puncte

D
ow Jones Industrial
Average, indicele em-
blemã al pieþei din Sta-
tele Unite ale Americii,
a încheiat miercuri pe-
ste pragul de 29.000
puncte, pentru prima

datã în istorie, dupã ce SUA ºi China
au semnat “Faza 1" a acordului co-
mercial, ceea ce a mai detensionat
conflictul dintre primele douã puteri
economice ale lumii, ce dureazã de
peste un an ºi jumãtate.

Totodatã, ieri Standard & Poor’s

500 a atins un vârf al tuturor timpuri-
lor de peste 3.300 de puncte, iar indi-
cele tehnologiei Nasdaq 100 se tran-
zacþiona în zona maximelor istorice,
într-o secvenþã de continuare a ten-
dinþelor ascendente clare pe care
coºurile de acþiuni ale burselor din
Statele Unite le-au dezvoltat anul tre-
cut, îndeosebi ca urmare atitudinii
Fed-ului, care a redus de trei ori
dobânda de politicã monetarã, în
2019.

Cifrele rotunde, precum 29.000, nu
sunt neapãrat semnificative pentru

piaþã, dar pot reflecta optimismul în
creºtere al investitorilor, în ciuda unor
riscuri pe care le-au întâlnit anul tre-
cut, noteazã MarketWatch.

Pactul semnat miercuri relaxeazã
unele taxe impuse de Statele Unite
asupra anumitor importuri din China
ºi impune Beijing-ului sã achiziþione-
ze mai multe produse americane.

În centrul acordului stã angajamen-
tul Chinei de a cumpãra bunuri ºi ser-
vicii din Statele Unite de o valoare su-
plimentarã de cel puþin 200 miliarde
de dolari pe parcursul a doi ani, peste

nivelul achiziþiilor de 186 miliarde de
dolari din 2017, potrivit Reuters.

De asemenea, include ºi acordul
Beijing-ului de a pune capãt practicii
sale de a exercita presiune asupra
companiilor strãine pentru a-ºi tran-
sfera tehnologiile cãtre cele chineze.

În plus, Donald Trump a spus cã va
elimina toate tarifele aplicate impor-
turilor din China de îndatã ce cele
douã mari puteri mondiale vor înche-
ia “Faza 2” a pactului, pentru care ne-
gocierile se vor demara în curând.

Acordul comercial lasã loc investi-

torilor pentru a se concentra asupra
raportãrilor financiare ale companii-
lor listate în SUA, inclusiv pe per-
spectivele care întrevãd în lumina
înþelegerii tocmai semnate.

Peter Cardillo, economist ºef în ca-
drul Spartan Capital Securities din
New York a declarat, citat de Reuters:
“Nu este nicio îndoialã cã, din punct
de vedere psihologic, este o mare
uºurare pentru piaþã (…)”.

ANDREI IACOMI
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MOSCOVA

Putin a schimbat Guvernul
în douã zile

Camera inferioarã a Parlamentului
rus, Duma de Stat, a aprobat, ieri, nu-
mirea lui Mikhail Mishustin pentru
funcþia de ºef al Guvernului, la o zi
dupã demisia-surprizã a Guvernului ºi
anunþarea unor revizuiri constituþiona-
le, scrie Ria Novosti.

Astfel, 383 de deputaþi ruºi au fost
pentru candidatura lui Mishustin, iar
41 de parlamentari s-au abþinut. Nimeni
nu a declarat cã este împotriva acestei
decizii.

În rãspuns, Mishustin le-a mulþumit
deputaþilor pentru sprijinul acordat.

La rândul sãu, partidul de guver-
nãmânt din Federaþia Rusã ºi-a expri-
mat ieri susþinerea faþã de candidatul
desemnat de Vladimir Putin sã devinã
premier, relateazã Reuters.

Schimbãrile la cel mai înalt nivel
din interiorul Rusiei sunt vãzute drept
o strategie pe care Putin vrea sã o punã
în aplicare pentru asigurarea viitorului
sãu politic, dupã terminarea mandatu-
lui în 2024. Vladimir Putin a dominat
politica rusã, ca preºedinte sau ca
prim-ministru, timp de douã decenii.

Mishustin, în vârstã de 53 de ani, a
condus serviciul fiscal al þãrii unde a

câºtigat aprecieri pentru îmbunãtãþirea
eficientã a colectãrii impozitelor.

Criticii l-au acuzat vreme îndelun-
gatã pe Putin, care de altfel este un fost
ofiþer KGB, cã a complotat sã rãmânã
într-o anumitã mãsurã la frâiele puterii
dupã terminarea mandatului sãu ºi sã
continue sã conducã þara, care este, de
asemenea, una dintre cele douã mari
puteri nucleare ale lumii.

Propunerile de reformã constituþio-
nalã, pe care Putin le-a propus miercuri
ºi a sugerat sã fie supuse unui referen-
dum, i-ar permite sã beneficieze de un
rol sporit ca prim ministru dupã 2024
sau un nou rol de ºef al Consiliului de
Stat.

VLAD DOBREA
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Vladimir Putin faþã în faþã cu Mikhail Mishustin

Procedura
de destituire
a lui Trump,
în Senat

Senatul american se pregãtea, ieri, sã
deschidã procesul de destituire care îl
priveºte pe preºedintele Donald Trump
- acuzat cã a abuzat de putere ºi cã a ob-
strucþionat o anchetã a Congresului
asupra faptelor sale. Procedura este lan-
satã pentru a treia oarã în istoria SUA.

Dupã ce, miercuri, Camera Repre-
zentanþilor a Congresului american a
votat trimiterea cãtre Senat a actului de
acuzare contra preºedintelui Trump,
procedura era programatã sã fie deschi-
sã dupã amiazã (dupã ora noastrã
19.00), când urmau sã fie expuse în
mod oficial articolele de acþiune împo-
triva lui Donald Trump, aprobate luna
trecutã de Camera Reprezentanþilor.

Pentru ca Trump sã fie pus sub acu-
zare, respectiv destituit, este nevoie de
votul a douã treimi din senatori, ceea
ce pare sã fie extrem de greu întrucât în
aceastã camerã sunt majoritari repu-
blicanii. Camera Reprezentanþilor, de
care a trecut procedura ce îl priveºte pe
Trump, este majoritar democratã.

Donald Trump este supus acestei
proceduri pentru cã i-a cerut Ucrainei
sã deruleze anchete cu privire la Joe Bi-
den, unul dintre potenþialii sãi adversari
în alegerile prezidenþiale din 2020, al
cãrui fiu, Hunter Biden, a fãcut parte
din Consiliul de Administraþie al gru-
pului ucrainean Burisma, din domeniul
gazelor naturale. De asemenea, oficia-
lul american este acuzat de “obstrucþio-
nare a Congresului”, dupã ce a încercat
sã împiedice investigarea acestui scan-
dal prin instrucþiuni date unor actuali ºi
foºti membri ai administraþiei america-
ne de a nu coopera în anchetã.

Trump spune cã a fãcut bine atunci
când a evocat un posibil caz de “corup-
þie”, subliniind cã nu a exercitat vreo
presiune asupra Kievului. Miercuri,
Casa Albã a lansat o declaraþie,
anunþând: “Preºedintele Trump nu a
fãcut nimic greºit ºi aºteaptã sã fie pe
deplin exonerat”.

Democraþii din parlamentul ameri-
can sunt convinºi, însã, cã Trump a fãcut
abuz de putere atunci când a blocat un
ajutor militar în valoare de aproape 400
de milioane de dolari destinat Ucrainei,
þarã aflatã în rãzboi cu Rusia. Trump nea-
gã cã a fãcut acest lucru ca sã-l determi-
ne pe omologul sãuucraineanVolodimir
Zelenski sã lanseze o investigaþie împo-
triva lui Hunter Biden.

Amintim cã rezoluþia de miercuri
privind acuzarea lui Trump a fost
adoptatã cu 228 de voturi “pentru” ºi
193 de “împotrivã”.

Trump spune cã votul pentru desti-
tuirea sa este “trist” ºi cã nu l-ar deran-
ja o procedurã lungã. (A.V.)

Premierul Ludovic Orban: “PNL susþine alegerea primarilor cu 50%+1
din voturile cetãþenilor".


