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sfântă”, dar că nu pot fi ignorate acuzaţiile privind
campanii de presă împotriva magistraţilor. În
ce priveşte campania Marii Britanii împotriva
unui pretins val de imigranţi români din 2014,
odată cu ridicarea tuturor restricţiilor pe piaţa
muncii, preşedintele CE a spus ferm că regulile
europene trebuie respectate de toate statele
membre.

Şefii USL vor încheierea
monitorizării în decembrie

Victor Ponta s-a arătat nedumerit că
preşedintele Băsescu nu vrea să semneze
scrisoarea prin care autorităţile române pledează
pentru aderarea României la Schengen.”Dacă
domnul Băsescu consideră că nu trebuie să
intrăm în Schengen, s-o spună, nu e nicio
supărare. Dar ne aflăm într-o situaţie ciudată, în
care preşedintele CE şi preşedintele Consiliului
European sunt de partea României să intrăm în
Schengen, iar domnul Băsescu spune cumva că
nu ar trebui să intrăm”, a spus Ponta. El a precizat
că, dacă Traian Băsescu nu va semna scrisoarea,
atunci o va trimite el, în calitate de premier,

pentru şefii de Guvern. De asemenea, Victor
Ponta a precizat că principalele sale obiective
politice sunt încheierea monitorizării Comisiei
Europene prin MCV, la sfârşitul anului, „să
nu mai fim trataţi ca ţări de mâna a doua, şi
deblocarea fondurilor europene. Întrebat
dacă, în urma observaţiilor făcute în raportul
MCV, va renunţa la miniştrii Liviu Dragnea
şi Relu Fenechiu, premierul a declarat că nu,
precizând că în document se vorbeşte eronat
despre corupţie, în condiţiile în care niciunul
nu e acuzat de asemenea fapte. Dar dacă
ministrul Relu Fenechiu va fi condamnat în
primă instanţă, în aceeaşi zi va părăsi Guvernul.
Opinia i-a fost împărtăşită de co-preşedintele
USL, Crin Antonescu, care a acuzat faptul
că raportul conţine multe inadvertenţe,
interpretări şi confuzii în ceea ce priveşte
legislaţia românească, ca şi unele recomandări
politice nepotrivite.

Cristian Diaconescu:
”E un semnal de alarmă”

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu

a declarat că raportul MCV nu poate fi anulat
sau întrerupt la cererea unor politicieni nervoși
care rostesc multe populisme.”Pentru consum
intern, da, putem spune tot felul de prostii, dacă
nu putem face curat în casă putem să-i dăm și
foc. Repet, această monitorizare nu va fi ridicată”,
a spus Diaconescu. Consilierul prezidențial
spune că mai mult, discuția privește o
monitorizare suplimentară, iar dacă politicienii
români nu dau importanță raportului, alți actori
importanți din politica externă vor lua decizii
care nu au nicio legătură cu justiția noastră,
ci cu fondurile europene sau cu aderarea la
Schengen. Consilierul prezidenţial consideră
că documentul Comisiei Europene este mai
mult un semnal de alarmă decât un raport
de evaluare.“Este un mecanism care spune
public partenerilor României cum stă această
ţară cu Justiţia şi statul de drept”, completează
Diaconescu. Potrivit consilierului prezidenţial,
încrederea şi credibilitatea sunt “domeniile” care
ne opresc să progresăm în privinţa MCV şi a
aderării la Schengen.
Mădălina Firănescu
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