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ROMÂNIA
Ce a fost…

 În ianuarie 2010, România a decis suplimentarea trupelor trimise în Afganistan cu încã 600 de militari.  Prima vizitã în strãinãtate a preºedintelui Bãsescu în noul mandat a fost efectuatã în Republica Moldova, pe 26 – 27 ianuarie 2010. România s-a angajat sã sprijine integrarea europeanã a Moldovei, printr-un ajutor economic de 100 milioane de euro, ºi a anunþat pregãtirea conectãrii infrastructurii energetice ºi a conductelor
de gaze dintre cele douã þãri.  Bugetul pe anul 2010 – deja în întârziere- a fost prima grijã a guvernului Boc dupã învestiturã. El a fost adoptat în ziua de 15 ianuarie 2010 ºi a fost unul de austeritate. Printr-o ordonanþã de urgenþã aplicabilã de la 1 iulie 2010, s-a lãrgit baza de impozitare, fiind taxate ºi tichetele cadou, de masã, de creºã ºi de vacanþã, precum ºi plãþile compensatorii ºi veniturile din dobânzi.  SUA au propus României participarea la scutul american antirachetã. În urma unei ºedinþe a Consiliului Suprem de Apãrare a Þãrii, în februarie, România
a acceptat amplasarea pe teritoriul sãu a unor sisteme de interceptare a rachetelor.  Pe 27 aprilie 2010, o delegaþie de la FMI a vizitat România
pentru a evalua acordul stand-by ºi pentru a decide dacã va elibera sau nu a cincea tranºã de împrumut. Constatând cã deficitul bugetar al
României este mai mare decât cel asumat, delegaþia a cerut echilibrarea acestuia.  Emil Boc a anunþat în iunie un pachet de mãsuri de austeritate -printre care reducerea cu 15% a ajutoarelor sociale, inclusiv a pensiilor, eliminarea primelor din sistemul bugetar, reducerea cu 25% a
salariilor din sistemul bugetar ºi impozitarea progresivã a proprietãþilor imobiliare- pentru care ºi-a asumat rãspunderea în Parlament.  Opoziþia
a depus o moþiune de cenzurã, care însã a picat. Curtea Constituþionalã a declarat totuºi neconstituþionale articolele ce modificau cuantumul
pensiilor, iar legea a fost modificatã în Parlament. Pentru a compensa anularea reducerii pensiilor, Guvernul a mãrit taxa pe valoarea adãugatã
de la 19% la 24%.  Ministrul Sãnãtãþii, Attila Cseke, a propus introducerea unei taxe pe produsele fast food, menitã sã finanþeze programe de
sãnãtate ºi investiþii în sistemul sanitar. În martie 2010, PNL a depus o moþiune simplã împotriva ministrului, dar fãrã succes. Ulterior, Cseke a
promovat o ordonanþã de urgenþã care prevede amenzi pentru acordarea de concedii medicale fãrã justificare ºi controlarea persoanelor aflate
în astfel de concediu, aplicatã din iunie 2010.  Curtea Constituþionalã a arbitrat frecvent luptele dintre putere ºi opoziþie, dar ºi dintre Parlament
ºi Guvern. Trei ordonanþe de urgenþã ºi douã proiecte de legi ale cabinetelor Boc au fost ulterior declarate neconstituþionale.  Mai mult de
nevoie, Emil Boc a fãcut în septembrie remanierea Cabinetului. Au plecat Mihail Dumitru – Agriculturã, Sebastian Vlãdescu – Finanþe, Mihai
ªeitan – Muncã, Gabriel Sandu – Comunicaþii, Adriean Videanu – Economie ºi Radu Berceanu – Transporturi. Au venit: Anca Boagiu, Ioan Botiº,
Gheorghe Ialomiþeanu, Ion Ariton, Valerian Vreme ºi Valeriu Tabãrã. Nouã membri ai Colegiului Director al PDL au votat pentru demisia lui Boc.
 Opoziþia aproape cã a blocat Parlamentul printr-un boicot prelungit, cauzat de refuzul PDL de a o înlocui pe preºedinta Camerei deputaþilor,
Roberta Anastase, acuzatã cã, pe 15 septembrie, a tolerat fraudarea votului la Legea pensiilor, validând 170 de voturi pentru, deºi în salã au
fost filmaþi doar 80 de aleºi.  Obstrucþionat constant în Parlament, Guvernul Boc ºi-a asumat rãspunderea în mod repetat, pentru legile austeritãþii în iunie, pentru legea Educaþiei – în octombrie ºi pentru legea salarizãrii unice – în decembrie. Cabinetul a supravieþuit unui numãr record
de moþiuni de cenzurã – 5, ultima eºuatã în octombrie. Opoziþia a depus însã alte douã, la acest sfârºit de an.  De la 1 decembrie, purtãtorul
de cuvânt al NATO este jurnalista Oana Lungescu, care l-a înlocuit pe James Appathurai, numit subsecretar al NATO.

…ºi ce va fi

 De la începutul anului viitor vom avea cãrþi de identitate noi, pe modelul paºapoartelor. Noul buletin va conþine date biometrice, inclusiv
amprente.  Preºedintele Traian Bãsescu a declarat cã, în 2011, România va semna un nou acord cu FMI, precizând cã, deºi statul român
vrea, nimeni nu îl împrumutã acum pe termen lung, din cauza deficitelor structurale.  Miniºtrii de Interne din statele europene vor decide în
februarie 2011 asupra aderãrii României ºi Bulgariei la Spaþiul Schengen ori a amânãrii lor. Franþa ºi Olanda insistã pentru împingerea deciziei
în varã.  În februarie-martie 2011 va fi fãcut public urmãtorul raport tehnic al Comisiei Europene, vizând Mecanismul de Cooperare ºi
Verificare pe justiþie. România este departe de realizarea obiectivelor impuse, a recunoscut ministrul Cãtãlin Predoiu, arãtând cã monitorizarea
va fi ridicatã când jurisprudenþa va fi unitarã, cânt termenele vor fi previzibile ºi rezonabile, când dosarele de mare corupþie vor fi soluþionate
de Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºi când Consiliul Superior al Magistraturii va elimina problemele de integritate din sistem.  Economia
României va creºte anul viitor cu 5,1%, estima în aprilie raportul World Economic Outlook publicat de Fondul Monetar Internaþional (FMI).
Analiºtii firmei de consultanþã PricewaterhouseCoopers (PwC) apreciau în noiembrie cã România va avea creºtere economicã de 1,6%, iar rata
anualã a inflaþiei va fi de 5,4%.  Germania va promova România în 2011, în colaborare cu Ministerul Dezvoltãrii ºi Turismului. E vorba de
deschiderea unor linii charter între cele douã þãri, de vinderea României ca destinaþie turisticã de cãtre FTI (Frosch Touristik International) ºi de
revenirea tour operatorului german TUI în þara noastrã.  Ministrul român de Externe sperã ca Papa Benedict al XVI-lea sã poatã ajunge la
Bucureºti în 2011, dacã Sfântul Sinod îl autorizeazã pe Patriarhul Daniel sã-l invite. Un acord de principiu al Sinodului existã, de la începutul
lunii iulie, iar preºedintele României, Traian Bãsescu, i-a adresat încã din septembrie 2008 Suveranului Pontif invitaþia de a vizita România. 
Din vara anului 2011, ºoferii vor plãti pentru a putea circula pe autostrãzile din România. Taxele vor fi “modice”, de 3 - 4 euro pentru 100
km.  România va organiza în octombrie 2011 un recensãmânt al populaþiei ºi locuinþelor.  Prima etapã a planului privind scutul american
antirachetã (ce cuprinde patru faze, pânã în 2020) va demara în 2011 cu desfãºurarea sistemelor curente de apãrare disponibile în urmãtorii
doi ani, inclusiv a sistemului cu bazã maritimã Aegis Weapon System, a interceptorului SM-3 ºi a unor senzori de genul Army
Navy/Transportable Radar Surveillance system (AN/TPY-2), pentru a se rãspunde ameninþãrilor balistice regionale la adresa Europei.
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