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„Mesaj de respect şi prietenie”
Primul-ministru a
susţinut că vizita
sa la Berlin a
arătat că relaţiile
româno-germane
sunt strânse şi
cordiale.”Mesajul
a fost unul
de respect şi
prietenie, nu
pentru mine
personal, ci
pentru România”,
a spus premierul.
El a precizat că
acest lucru este
demonstrat şi de
declaraţiile făcute
de către Philipp
Missfelder, unul
dintre purtătorii
de cuvânt ai
CDU, partidul
de guvernământ
din Germania,
referitor la
rezultatele
vizitei.”Dacă n-ar
fi fost un punct
de vedere agreat,
mă îndoiesc
că purtătorul
de cuvânt al CDU vorbeşte neîntrebat”, a spus Ponta. Întrebat dacă se consideră un prieten al cancelarului german, Ponta a
răspuns:”Angela Merkel este un om foarte pragmatic şi foarte raţional. În mod sigur, vede relaţiile româno-germane într-un mod
extrem de raţional”. El a precizat că nu a vorbit cu cancelarul federal despre raportul MCV privind justiţia, însă discuția cu Angela
Merkel îl face optimist față de Schengen. Premierul a mai spus că şefa guvernului de la Berlin l-a asigurat că românii care trăiesc în
Germania şi plătesc taxe vor fi consideraţi membri cu drepturi egale ai societăţii germane şi nu vor fi discriminaţi şi nici blamaţi în
grup cu alţi români care fraudează serviciile sociale. Pe de altă parte, Angela Merkel a oferit Guvernului de la Bucureşti expertiză
în pregătirea procesului de regionalizare a României, având un mesaj clar pozitiv legat de acest proces, legat de o cât mai mare
descentralizare, a relatat premierul Victor Ponta.

României poate creşte... nemţeşte

sunt punctele pe agenda mea şi sunt
foarte hotărât să urmez acest program
pe următorii patru ani”, a spus premierul
în faţa oamenilor de afaceri germani.
Ponta a admis că România are încă mari
probleme cu infrastructura pe care a
estimat că o nouă lege a parteneriatului
public privat trecută le va rezolva. La
rândul lor, investitorii germani i-au cerut

achitarea datoriilor de peste 100 de
milioane de euro pe care statul le are faţă
de companiile lor. Pemierul a constatat
la final că „străinii ne văd cu ochi mult
mai buni decât ne vedem noi înşine“,
referindu-se la posibilitatea unor viitoare
implicări ale companiilor germane în ţara
noastră. Dar pentru asta România trebuie
să devină mai competitivă.„M-am grăbit

să anunţ încheierea acordului cu cei de
la Daimler, din fericire s-a concretizat.
Înseamnă un extraordinar mesaj po
zitiv, fiindcă faptul că o companie de
asemenea prestigiu spune că România e
un loc de făcut investiţii e tot un mesaj
pentru celelalte firme“, a explicat Ponta,
adăugând că s-a întâlnit în acelaşi sens şi
cu oficialii de la Deutsche Bank.
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