
Сузана Грубјешић: Г17 није уцењивао никога због Закона о информисању
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Осим тога, у појединим медијима се спекулише да је подршка Закону о информисању
постала и оруђе политичких условљавања, па је у том контексту навођено да посланици
Г17 плус, уколико не буде изгласан Закон о информисању, неће подржати ни преостала
23 закона који су на предлог Владе већ у процедури.

  

Шефица њихове посланичке групе Сузана Грубјешић то демантује и тврди да ће Влада –
положити испит.

  

“То су заиста спекулације о томе да Закон, прво неће проћи, а друго да је Г17 плус на
било који начин условљавао, или још драстичније речено, уцењивао било кога у
коалицији. То нисмо никада радили, па нећемо ни овај пут”, каже Грубјешићева.

  

“Закон о информисању ће свакако проћи, биће изгласан са довољном већином гласова
владајуће коалиције, тако да се апсолутно не поставља питање гласања за целу
седницу”, наводи она.

  

Лидер Јединствене Србије Драган Марковић, који је у једном дневном листу означен као
особа на коју је председник Г17 плус вршио притисак како би гласао за закон, навео је
да он тако нешто никада не би изјавио, нити потврдио.

  

“Нисам рекао да неко из Г17 врши притисак на мене, нити ме је ико звао, осим да је била
буџетска инспекција у зоолошком врту у Јагодини”, казао је Марковић новинарима у
Скупштини Србије.

  

Он је навео да иначе предложени закон неће подржати.

  

Шеф посланичке групе СПС-а Бранко Ружић рекао је новинарима да Г17 плус, као
предлагач закона, не врши нити може да врши било какав притисак на остале
посланичке групе да гласају за понуђени законски предлог.

 1 / 2



Сузана Грубјешић: Г17 није уцењивао никога због Закона о информисању
понедељак, 27 јул 2009 14:23

  

Шефица посланичке групе За европску Србију Нада Колунџија рекла је да ће
предложене измене закона "проћи" у Скупштини, јер верује да већина, чак и они који
говоре да ће се организовати да закон не прође, сматра да је неопходно уредити
медијски простор у Србији.

  

Упитана да ли би обарање закона значило и пад владе, она је одговорила одречно.

  

(Б92)
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