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Interviu cu senatorul PNL Mario Ovidiu Oprea.

- Care este efectul pe termen lung al alegerii Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de procuror
şef al UE? Mă refer mai ales la deja cunoscutele fraudări de fonduri europene în
România.
- În opinia mea, efectul alegerii Laurei Codruţa Kovesi are două dimensiuni. Una legată de
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corectitudinea garantată a formulării cauzelor în ceea ce priveşte eventualele fraudări ale
fondurilor europene. Acest lucru este cât se poate de benefic, fiind începutul de drum al
Parchetului European, al cărui prim preşedinte va ajunge Laura Codruţa Kovesi. Al doilea efect
este ceea ce se poate numi un semnal. Ce înseamnă acest semnal? Înseamnă că, peste toată
străduinţa unui partid de guvernământ al ţării lui Kovesi, peste toată străduinţa reprezentantului
acestui partid şi care mai este şi prim ministru de a se opune numirii, instituţiile europene,
europarlamentarii, în majoritatea lor, au mers pe mâna meritocraţiei, a expertizei şi a
rezultatelor obţinute.
Doamna Dăncilă încă prim ministru se dă de gol şi, cum se spune în popor – gura păcătosului
adevăr grăieşte. Pleacă de la “premisa de vinovăţie” şi la o adică “diminuează şi democraţia”,
dar efectul nu va fi altul şi cu asta închei că, în perspectiva alegerilor parlamentare din “20-20”,
îşi diminuează şansele.
- În cazul în care Guvernul Dăncilă cade, PNL este pregătit să intre la guvernare, sau întrun guvern de uniune naţională?
- Sunt conştient de faptul că, în cazul unui răspuns afirmativ, voi fi suspectat de subiectivism.
Dar răspunsul este da, într-adevăr, PNL este pregătit pentru guvernare şi îşi doreşte să
conducă România după un program de guvernare liberal. Asta înseamnă că toate partidele care
aderă la un program de guvernare liberal sunt invitate să facă parte din Cabinet. Menţionez
două lucruri importante: PSD nu va face parte din acest Cabinet, indiferent la ce principii de
guvernare aderă sau nu; mai mult decât atât, vom arăta în acest program contrariul celor
declarate de PSD; nu vor exista tăieri de pensii şi salarii, ci vom demonstra că se poate face
mult mai mult pentru cetăţeni.
- Va exista un tur doi al alegerilor prezidenţiale, sau preşedintele Klaus Iohanis va câştiga
din primul tur?
- Aş fi tentat să spun că preşedintele Iohannis va câştiga alegerile în turul II nu pentru că nu ar
avea suficientă susţinere, ci pentru că legea prevede că trebuie să fie un număr de voturi egal
cu jumătate + 1 din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele electorale. Încă este
absenteism mare în România. Dar, ţinând cont de rezultatul referendumului din luna mai, am
îndrăzneala să mă gândesc că alegătorii din ţara noastră au multă experienţă şi mai ales putere
de discernământ, precum şi noi criterii de selecţie.
- După guvernarea dezastruoasă a PSD, se mai poate vorbi de judeţul Dolj ca fiind un
judeţ „roşu”?
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- Cred că Doljul nu mai poate fi considerat un judeţ roşu. Dar, da, uneori, doljenii manifestă ceva
ce aş numi reticenţă, când votează. La ce mă refer? La faptul că aici, ceva mai mult decât în
alte zone, mai aud expresii de genul “nemţălău” sau argumente puerile de genul… cam multe
concedii, a vândut copii, are multe case ş.a.m.d. La întrebarea ce a reuşit?, sunt destule de
răspuns, dar în primul rând aş spune că a reuşit să-i oprească din furat pe pesedişti. Eu m-am
săturat să tot aud şi asta este din cauza pesediştilor, de exemplu, faptul că toţi parlamentarii
suntem nişte hoţi care stăm degeaba pe-acolo şi dormim.
Anul viitor vor fi alegeri locale. PNL Craiova are un candidat cu şanse reale la Primăria
Craiovei?
- Este foarte justificată întrebarea. Câştigarea primăriei Craiova este un examen foarte greu şi
extrem de dur. Vreau să vă spun că PNL Craiova are cel puţin cinci membri care se pregătesc
pentru acest examen. Merg către cetăţeni şi îşi pregătesc un program de dezvoltare al oraşului.
Sunt două variante asupra cărora se va decide, nu numai la nivel local, ci şi central. Candidaţi
de primar şi consilieri şi candidaţi pe liste comune cu alte partide, prin bună înţelegere. Fără
discuţii, exclus PSD.
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