EVENIMENT

Raportul MCV
ne ţine la uşa Schengen
Şansele României de a obţine o decizie favorabilă
privind aderarea la spaţiul Schengen la Consiliul Justiţie şi
Afaceri Interne (JAI) din martie ar creşte dacă s-ar rezolva
problemele menţionate în raportul MCV cu privire la
parlamentarii şi miniştrii cercetaţi penal sau aflaţi în stare
de incompatibilitate, a precizat preşedintele Traian Băsescu,
înaintea participării la Consiliul European.
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l a subliniat, în context, că o simplă
solicitare de a intra în Schengen este
un lucru „superfluu”, referindu-se la
propunerea avansată de premierul Victor Ponta,
de a semna alături de el şi de preşedinţii celor
două Camere ale Parlamentului, o scrisoarepledoarie pe această temă, adresată şefilor de
state şi de guverne din UE.

Băsescu:”O simplă
scrisoare nu ne ajută”

Înainte de a cere pe toate vocile susţinere
pentru Schengen, România trebuie să arate că
a înţeles mesajele europene în privinţa statului
de drept, a punctat Traian Băsescu.”Ştiţi foarte
bine poziţia mea că Schengen nu trebuie legat
de MCV (raportul pe justiţie -.n.n.) şi totuşi,
dacă România are probleme de credibilitate,
le avem legat de MCV”, a arătat şeful statului.
Referindu-se la scrisoarea menţionată, Traian
Băsescu a spus că documentul ar trebui să
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noteze un succes al Legislativului, şi anume
adoptarea unui statut al parlamentarilor coerent
din punct de vedere al imunităţii. În opinia
sa, în epistolă s-ar putea introduce şi poziţia
Guvernului şi majorităţii cu privire la miniştrii
care au probleme cu justiţia şi unele ordonanţe
neconstituţionale care nu au fost anulate.”O
simplă scrisoare în care să cerem să intrăm
în Schengen nu ne ajută”, a conchis Băsescu.
Preşedintele a salutat progresele consemnate
în raportul MCV la funcţionarea instituţiilor
(Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ANI, DNA,
Parchetul General), avertismentele fiind la
respectarea de către politicieni a statului de
drept. Comisia Europeană subliniază în raport
şi importanţa nominalizării unui nou procuror
general şi a unui şef al DNA care se bucură
de încrederea publică.”Persoanele recent
nominalizate au fost respinse de preşedintele
României, aşa că executivul european înţelege
că va începe o nouă procedură, la care este

necesar să existe o cât mai largă participare”, a
arătat purtătorul de cuvânt Mark Grey. Apoi,
lupta anticorupţie în domeniul achiziţiilor
publice a înregistrat doar un progres limitat şi
ar trebui să progreseze la toate nivelurile, de la
prevenţie până la condamnări. Raportul cere
şi revizuirea regulilor care vizează mass-media,
după ce Comisia Europeană a primit plângeri
de la reprezentanţi ai Curţii Constituţionale,
Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie în legătură cu acte
de intimidare şi hărţuire prin media. Referinduse la acest punct, premierul Ponta a spus la
Bruxelles că „libertatea presei în România,
ca în restul Europei, va fi respectată şi va fi
mereu o valoare fundamentală luând în acelaşi
timp în considerare echilibrul cu o justiţie
independentă şi statul de drept”. Preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a
dat asigurări că Bruxellesul nu intenţionează să
reglementeze presa şi că libertatea acesteia „este

