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Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat luni că aşteaptă de la ministrul de Externe o analiză din care să rezulte ce avanta
adus statului român fiecare şef de misiune sau ataşat comercial.

Un alt subiect care va ﬁ discutat chiar luni cu liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, este ﬁxarea unei date pentru eva
Guvernului în cadrul coaliţiei. 'Astăzi (luni - n.r.) o să vorbesc cu domnul Tăriceanu. În această perioadă nu am discutat despre
subiect (n.r. - evaluarea Guvernului în coaliţia PSD-ALDE). (...) O să discutăm să vedem când facem o coaliţie în perioada urmă
coaliţie la care eu aştept să primim de la Ministerul de Externe o analiză din care să înţelegem şi noi, în coaliţie, şi prim-minis
avantaje a adus statului român ﬁecare şef de misiune diplomatică sau ataşat comercial. O politică externă care nu po
măsurabilă prin efectele pozitive pe care le aduce statului român sau prin dimensiunea economică pe care trebuie să o abord
foarte multă atenţie şi cu foarte multă determinare nu este o politică eﬁcientă', a declarat Liviu Dragnea la ﬁnalul unei reun
conducerea PSD.
Ambasador al României în Israel

El a făcut referire şi la o propunere de ambasador al României în Israel. 'De asemenea, eu şi prim-ministrul aşteptăm de la M
mai repede propunerea de ambasador în Statul Israel. Este mai mult de un an de când România nu are ambasador în Israe
este în regulă absolut deloc', a spus Dragnea.

Întrebat dacă Andreea Păstîrnac poate ﬁ o variantă în acest sens, el a arătat că ministrul de Externe trebuie să facă propu
'Ministrul de Externe trebuie să facă propunerea şi premierul va avea un punct de vedere. Noi, în coaliţie, vom avea un pu
vedere - propunere care trebuie să meargă la preşedinte. Dar orice propunere de ambasador se semnează de către preşedint
contrasemnează de prim-ministru. Dar ca să existe aceste propuneri, trebuie să plece propunerea', a mai arătat preşedintele P
[citeste si]

Întrebat dacă un subiect al discuţiilor din coaliţie va ﬁ raportul ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, şi o eventuală sesizare la
Dragnea a spus: 'Dacă va ﬁ cazul, vom discuta, dacă vom avea despre ce să discutăm. (...) Când o să avem ceva foarte cla
discutăm'.

