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POLITIC

UNPR lanseazã Platforma de Stânga
România trebuie sã-ºi consolideze caracterul semiprezidenþial al statului ºi sã clarifice raportul dintre ºeful statului, primulministru ºi Parlament, în contextul
revizuirii Constituþiei, considerã preºedintele UNPR, Marian Sârbu. O altã inþiativã
curajoasã a progresiºtilor o reprezintã propunerea ca tinerii sã voteze de la vârsta de
16 ani. Austria a coborât deja din 2007
vârsta minimã de vot la 16 ani pentru toate
alegerile, mai puþin cele europarlamentare,
iar în Slovenia, ca ºi în Muntenegru,
Bosnia, Serbia ºi unele landuri germane, un
tânãr de 16 ani care are serviciu poate sã
voteze. De departe însã cel mai consistent
proiect al progresiºtilor, lansat de preºedintele de onoare Cristian Diaconescu, îl constituie Platforma de Stânga, “documentul
care desparte ireversibil doctrina de centru
stânga europeanã modernã ºi progresistã de
stânga comunistã ori neocomunistã”.
Potrivit lui Diaconescu, stânga nu este statul, cum pretind reprezentanþii stângii neocomuniste, ci doar “o onestã ºi democraticã
formã de organizare a societãþii dupã principiile sociale ale egalitãþii de ºanse”. El a
subliniat cã Platforma nu-ºi propune o
coagulare de forþe politice, ci sã faciliteze
întâlnirea dintre politic ºi societate, pentru
a se informa reciproc ºi pentru a gãsi
împreunã lista scurtã de prioritãþi, ce vor
alcãtui ºi baza programului cu care UNPR
va intra în alegeri. (M.Comiºel)

Oprescu, oaspetele lui Bloomberg la New York
La invitaþia omologului sãu new-yorkez,
Michael Bloomberg, primarul general al
Capitalei, Sorin Oprescu, a efectuat o vizitã
oficialã în Statele Unite, pentru a participa la
Summit-ul “Business Innovation and
Entrepreneurship: City Strategies” alãturi de
reprezentanþi ai 21 de metropole din întreaga
lume, care au dezbãtut rolul oraºelor în promovarea afacerilor, antreprenoriatului ºi
crearea de noi locuri de muncã. Primarii
Oprescu ºi Bloomberg au avut ºi o convorbire
bilateralã, prilej cu care gazda a arãtat cã
guvernele, prin incoerenþa politicilor adoptate,
sunt singurele vinovate de crearea unui climat
de incertitudine, care se rãsfrânge direct
asupra oamenilor. Bloomerg a opinat cã
autoritãþile locale ar trebui sã se bucure de mai
multã libertate pentru a putea lucra în beneficiul cetãþenilor. La rândul sãu, primarul
Bucureºtiului l-a felicitat pe Michael
Bloomberg pentru cã a reuºit sã “recupereze”
aproape toate locurile de muncã pierdute odatã
cu intrarea în criza economicã ºi ºi-a exprimat

dorinþa de a iniþia ºi realiza proiecte de dezvoltare a afacerilor în Bucureºti. Pentru asta a
promis cã se va implica în modificarea cadrului legislativ la nivel local. Tot în cadrul vizitei
la New York, Sorin Oprescu a avut o
întrevedere cu Anne K. Altman - General
Manager Global Public Sector IBM. Edilul ºia reafirmat sprijinul pentru gãzduirea la
Bucureºti a viitorului centru IBM de outsourching, ce va furniza servicii de operare ºi
mentenanþã a sistemelor IT. Este vorba despre
o investiþie de peste 400 de milioane de dolari,
care ar urma sã creeze între 1500-3000 de
locuri de muncã. De asemenea, Oprescu a discutat cu conducerea AECOM, cea mai mare
companie de proiectare în domeniul construcþiilor ºi infrastructurii, despre un parteneriat cu Primãria Bucureºtiului. AECOM are
deja astfel de parteneriate pe glob, împreunã
cu IBM ºi General Electric, proiecte denumite
generic “oraºele viitorului”. Sorin Oprescu a
vizitat la New York ºi unul dintre cele mai
prestigioase spitale de ortopedie din SUA.
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