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POLITIC

Guvernul Ungureanu –
“refresh” la Palatul Victoria
Învestit de Parlament -în
absenþa Opoziþiei- cu 237
voturi pentru (cu 5 mai multe
decât necesarul) ºi 2 voturi
împotrivã, noul guvern condus
de Mihai Rãzvan Ungureanu,
cel mai tânãr Executiv din istoria României, a intrat în pâine
cu elan. Din primele zile,
Cabinetul a dat câteva semnale
importante: schimbarea programului de lucru al bugetarilor,
îmbunãtãþirea relaþiei cu
Parlamentul prin restrângerea
numãrului de ordonanþe de
urgenþã ºi instituirea unui
mecanism al consultãrilor ºi
combaterea evaziunii fiscale,
pentru aducerea mai multor
resurse la buget. În plan economic, prima iniþiativã a fost
chemarea reprezentanþilor FMI
ºi ai Comisiei Europene la
Bucureºti. În discursul de la
învestiturã,
premierul
Ungureanu arãtase cã preocuparea Cabinetului sãu vizeazã
creºterea prudentã a pensiilor ºi
salariilor, “în cazul în care
condiþiile economice vor permite acest lucru”. El a mai spus
cã Executivul va mai avea în

vedere, printre altele, stimularea înfiinþãrii de locuri de
muncã, creºterea investiþiilor ºi
a ratei de absorbþie a fondurilor
europene, eradicarea marii
corupþii. Ungureanu s-a pronunþat ºi pentru reducerea costurilor din administraþia publicã, pentru deblocarea (pânã
în aprilie) a posturilor din sis-

temul de sãnãtate, pentru
menþinerea deficitului bugetar
în limita de 3% din PIB în anul
2012, pentru înlocuirea treptatã
a subvenþiilor acordate sectorului agricol cu fonduri primite de
la UE ºi penntru consolidarea
profilului României în NATO
ºi în Uniunea Europeanã ºi
menþinerea angajãrii în lupta

Topul încrederii: 1. MRU,
2. Oprescu, 3. Antonescu

Potrivit unui sondaj CSOP realizat în perioada 16 – 17 februarie 2012, pe un eºantion de 725 de persoane, actualul premier, Mihai Rãzvan Ungureanu, a intrat în topul încrederii în
politicieni direct pe primul loc. Astfel, 29% dintre români au
”multã ºi foarte multã” încredere în ºeful Guvernului. Locul
doi a fost adjudecat de primarul Capitalei, Sorin Oprescu,
cotat cu 28%. Liberalul Crin Antonescu, co-preºedinte al USL
ºi candidat la Preºedinþie din partea acestei formaþiuni, este
abia al treilea, cu 26%, în timp ce partenerul sãu, Victor Ponta
(PSD), îl urmeazã, cu 25%. În ceea ce priveºte nivelul de satisfacþie faþã de activitatea lui Ungureanu, 38% s-au declarat
”mulþumiþi ºi foarte mulþumiþi”, 32 % au fost ”nemulþumiþi ºi
foarte nemulþumiþi”, în timp ce 30% nu au ºtiut ce sã
rãspundã sau au refuzat sã o facã. De altfel, încrederea
românilor e direct proporþionalã cu aºteptãrile lor faþã de noii
guvernanþi.

împotriva terorismului. Noul
premier a avertizat cã nu va
începe de mâine o epocã de
prosperitate, iar responsabilitatea ºi prudenþa vor fi principii
de bazã pentru echipa sa. El a
subliniat cã esenþa guvernãrii
este dialogul cu Opoziþia, pentru cã “fãrã Opoziþie ideile
bune se nasc mai rar ºi trãiesc
mai greu”. De asemenea,
Ungureanu a arãtat cã mizeazã
pe dialogul cu societatea, pentru cã “într-o democraþie societatea nu poate fi izolatã, pe
când un guvern poate sfârºi izolat”. În ciuda unui discurs ponderat, considerat chiar suspect
de curtenitor, din partea liderului pesedist Victor Ponta, la
momentul
învestirii
Guvernului, USL a depus ulterior contestaþie la Curtea
Constituþionalã, acuzând modul
în care au trecut noii miniºtri
prin audierile din comisiile de
specialitate ale Parlamentului,
unde nu a existat pretutindeni
cvorum, din cauza boicotului
Opoziþiei.
Magda Comiºel
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