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Întâlnirea Ponta-Merkel, un pas spre dezgheţ
Premierul Victor Ponta
s-a întâlnit, la Berlin, cu
omologul său german,
Angela Merkel, pentru
prima oară după criza
politică din vara lui 2012,
când cancelarul declarase că
“este inacceptabil ca într-o
ţară a Uniunii Europene
să fie lezate principiile de
bază ale statului de drept”.
Subiectul nu a fost explicit
adus în discuţie acum, însă
Angela Merkel a transmis
un semnal:”Suntem cel mai
important partener comercial
al României, dar mai există
potenţial de a dezvolta
aceste relaţii. Dorim să fim
un partener. Dar pentru
economia germană e foarte
important să fie respectate
standardele statului de drept,
să fie transparenţă şi să nu
existe corupţie”, a subliniat
Angela Merkel. Victor
Ponta a precizat că vizita sa
în Germania are ca scop o
revenire a relaţiilor bilaterale
la nivelul anterior, după „o
perioadă de îngheţ”, şi a dat
asigurări că România e o ţară
stabilă, care doreşte să combată corupţia „ şi vrea să redevină un partener strategic pentru Germania”. În plus, el a precizat că,
dincolo de bătăliile politice interne, convingerea sa „absolută şi reală” este că drumul României - în care el poate sau nu ocupa
postul de prim-ministru - este cel european şi transatlantic. Şi pentru că Angela Merkel s-a interesat dacă este posibilă o nouă
criză politică majoră în România, răspunsul a fost negativ:”Eu nu cred că lucrurile mai pot evolua către o criză politică. Câtă
vreme preşedintele ţării nu mai intervine direct şi neconstituţional în activitatea Guvernului, nu văd să mai apară o criză politică”,
a arătat Ponta.

Economia

Înainte de a fi primit de cancelarul
german, Ponta a anunţat la Berlin
renunţarea la ideea de a coborî
cota de impozitare sub 16% în
acest mandat şi a promis stabilitate
politică.”Vestea bună este că ne-am
învăţat lecţiile, am avut alegerile, iar
acum stabilitatea, predictibilitatea şi
implicarea în promovarea reformelor
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