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ROMÂNIA
Nu sãrãcia ne omoarã, ci nemunca
Subliniind cã bugetul pe 2011 trebuie sã reflecte ºi o prioritizare a investiþiilor, þinând cont cã
pânã acum “fiecare guvern a deschis investiþii acolo unde credea cã vin voturi”, ºeful statului a
cerut solidaritate în austeritate, arãtând cã trebuie pus capãt “complicitãþii politicienilor ºi partidelor în relele practici de guvernare”. El a solicitat, de asemenea, sã li se explice pensionarilor
situaþia dramaticã în care se aflã acum fondul de pensii, în loc sã li se promitã mai mult decât
le poate fi oferit. Bãsescu a amintit cã a atras atenþia guvernului Tãriceanu, în 2007, cã mãririle de pensii la 45% din salariul mediu brut nu vor fi sustenabile, ceea ce s-a ºi dovedit,
impunându-se creºterea progresivã pânã în 2030 a vârstei de pensionare pânã la 65 de ani,
precum ºi egalizarea vârstei de pensie la femei ºi bãrbaþi. Preºedintele a mai arãtat cã statul
român nu îºi mai poate permite sã plãteascã salarii pentru funcþionari incompetenþi ºi bolnavi
închipuiþi ºi nici ajutoare sociale celor care pot munci, dar nu vor.“O analizã atentã aratã cã nu
avem atât de multã sãrãcie în România cât avem nemuncã ºi abuzuri în sistem. Constatãrile
Ministerului Muncii din ultima perioadã, cu mii de pensionaþi fãrã justificare (...), sunt relevante”,
a afirmat Bãsescu, completând cã este necesarã o regândire a sistemului de asistenþã socialã,
astfel încât sã fie anulatã orice formã de ajutor social care “îi încurajeazã pe cei apþi de muncã
sã nu îºi mai caute slujbe”. ªeful statului a mai precizat cã trebuie eliminate inechitãþile din sectorul public printr-o lege care sã stabileascã raporturile corecte de salarizare între diferitele categorii de bugetari ºi a atras atenþia cã “sunt încã prea multe categorii de venituri exceptate de
la impozitare” ºi prea mulþi agenþi economici care eludeazã obligaþiile fiscale.

Constituþia trebuie modificatã!
Preºedintele este de pãrere cã o nouã Constituþie trebuie sã punã cu adevãrat instituþiile statului în slujba cetãþenilor. El precizase anterior cã prin modificarea Legii fundamentale nu se urmãreºte schimbarea tipului de republicã (semiprezidenþialã), “soluþia corectã pentru România”, ci se urmãreºte clarificarea relaþiilor dintre preºedinte, Guvern ºi Parlament. Bãsescu a menþionat cã a primit de la
Executiv un proiect de modificare a Constituþiei, pe care îl va trimite mai departe, la Parlament, dupã
ce Departamentului juridic de la Cotroceni va semnala toate blocajele pe care le-a generat Legea
fundamentalã “prin neclaritatea formulãrilor”. ªeful statului a reamintit cã sunt necesare realizarea
unui Parlament unicameral ºi instituirea votului uninominal direct, aºa cum au cerut, la referendumul
din 2007, aproape 4 milioane de români.”Avem nevoie de majoritãþi puternice ºi acestea pot fi realizate doar prin votul uninominal printr-un singur tur sau prin douã tururi”, a mai spus preºedintele,
care se declara un partizan al pragului de 10%. “Cât timp vom sta tot în coaliþii, nu vom avea
guvernãri coerente”, afirma Bãsescu.

Aderarea la Schengen ºi euro, prioritare
Preºedintele a mai arãtat în Parlament cã România trebuie sã-ºi stabileascã o datã realistã de
aderare la moneda euro, þinând cont de nevoile de dezvoltare, precum ºi de nivelul de pregãtire
a economiei noastre, adãugând cã, indiferent de majoritatea care va guverna în urmãtorii 10 ani,
va trebui sã se þinã cont de parcursul stabilit prin Strategia Europa 2020 ºi de constrângerile
guvernanþei economice europene. Referindu-se la aderarea la spaþiul Schengen în aprilie 2011,
Traian Bãsescu a declarat cã România are de trecut ºi obstacole de ordin politic, ridicate de anumite state membre. El a respins categoric ideea cã am fi exportatori de infracþionalitate, ca ºi
tentativele de a transfera probleme punctuale ale comunitãþilor de migranþi de origine românã
asupra tuturor românilor. Opoziþia considerã cã ºeful statului a venit în Parlament cu un discurs
plictisitor ºi pe lângã agenda populaþiei. Aleºii PDL, în schimb, au apreciat drept oportun ºi binevenit mesajul preºedintelui.
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