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Întâlnire Traian Băsescu- Martin Schulz

Preşedintele PE „înţelege
realităţile din România”

P

reşedintele Traian Băsescu a declarat,
în urma întâlnirii cu preşedintele
Parlamentului European, Martin
Schulz, că România s-a bucurat de
aprecieri pentru că “este una dintre ţările
cu o situaţie macro-economică stabilă”,
situaţie care se datorează „unor sacrificii
enorme din partea românilor”.
„Dar aceastea vor fi răsplătite, pentru
că România are acum condiţii de creştere
economică. Şi cheia este absorbţia
fondurilor europene”, a adăugat şeful
statului. Declarându-se onorat că a fost
primit la Palatul Cotroceni, preşedintele
Parlamentului European a spus că a
convenit cu gazda sa asupra cadrului
financiar multianual şi a pactului pentru
creștere și locuri de muncă în UE.”În
ce priveşte chestiunea Schengen, am
luptat pentru ca România să aibă acces
la zona Schengen, România îndeplineşte
criterile necesare şi are tot dreptul să facă
parte din Schengen”, a subliniat Schulz.
Criticat de PDL pentru că l-a însoţit pe

Victor Ponta să-şi depună candidatura
la Târgu Jiu, preşedintele Parlamentului
European a fost chiar încurajat de Traian
Băsescu să mai meargă prin ţară.“Îl felicit
pe preşedintele Schulz că s-a deplasat şi
în teritoriu. Altfel n-ar fi ştiut să spună
corect Brâncuşi”, a comentat preşedintele
la finalul întâlnirii cu socialistul european.
Discuţia despre Brâncuşi a fost deschisă
chiar de Schulz, care a încercat să elimine
orice conotaţie politică a vizitei sale la
Târgu Jiu.“Am fost fascinat când am vizitat
locul de naştere al lui Brâncuşi, abia am
învăţat şi cum se pronunţă corect”, şi-a
justificat preşedintele PE deplasarea,
explicând că până acum pronunţa exclusiv
în franceză numele sculptorului. Schulz a
plusat, declarându-se “fascinat” de Masa
Tăcerii şi “mişcat” de “un grup de 20
de tineri în costume naţionale” care l-a
întâmpinat. “Oricine are o funcţie publică
trebuie să trăiască cu anumite comentarii
la adresa sa, dar nu e obligat să comenteze
comentariile”, a pus el punct disputei PDL-

USL din jurul său. Băsescu a declarat, în
context, că Schulz “înţelege realităţile din
România”.“Prima caracteristică a românilor
este ospitalitatea, oricine vine e binevenit.
Salut faptul că domnul Schulz şi-a făcut
timp şi pentru o deplasare în teritoriu, nu
s-a limitat doar la întâlniri la Bucureşti”,
a spus preşedintele. Anterior, în plenul
Parlamentului, Martin Schulz a arătat,
referitor la decizia CE de suspendare a
trei programe operaţionale cu fonduri
europene, că aceasta este o veste „foarte
greu de digerat, care arată că procesul de
reformă nu a fost finalizat, la fel şi lupta
împotriva corupţiei”, dar a dat asigurări că
România nu e singură în această bătălie,
ci are tot suportul UE. Schulz a mai
subliniat că pentru el abuzul de încredere
sau de Ordonanţe de Urgenţă din partea
Guvernului ,,nu sunt compatibile” cu
spiritul democraţiei, doarece o astfel
de practică ,,subminează” principiul
controlului reciproc între puterile statului.
Magda Comişel
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