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FOCUS

Preºedintele Bãsescu, în plenul APCE

“Introducerea de obligaþii suplimentare
pentru Schengen, un precedent periculos”
România duce o luptã constantã de
combatere a corupþiei la frontiere, a
afirmat în plenul Adunãrii Parlamentare
a Consiliului Europei preºedintele Traian
Bãsescu, adãugând cã va continua sã-ºi
facã datoria de ºef de stat ºi sã susþinã
aderarea la termen la Spaþiul Schengen.
Bãsescu considerã cã s-ar crea un
precedent periculos dacã unei þãri i s-ar
impune obligaþii suplimentare în procesul de aderare la Schengen cu câteva
sãptãmâni înainte de a se lua o decizie.
El a þinut sã precizeze cã România ºi-a
îndeplinit obligaþiile cu privire la accesul
în Spaþiul Schengen (de altfel, în ziua
urmãtoare, membrii grupului de evaluare Schengen au adoptat raportul tehnic
privind implementarea în România a sistemelor necesare pentru aderare, raport
blocat anterior de Franþa). ªeful statului
a declarat cã problema integrãrii în
Schengen nu poate fi abordatã decât în
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conformitate cu tratatul de aderare a
României la Uniunea Europeanã, acesta
reprezentând acquis comunitar pentru
toate statele membre. În context, Traian
Bãsescu a precizat poate demonstra cu
cifre eforturile constante ale þãrii noastre, de a combate corupþia la graniþe:”În
ultimii cinci ani au fost arestaþi ºi s-au
fãcut rechizitorii pentru pentru 51 de
vameºi. De asemenea, au fost arestaþi,
s-au fãcut rechizitorii pentru peste 120
de ofiþeri de poliþie de frontierã”, a subliniat Traian Bãsescu. La capitolul întrebãri, el a replicat unui parlamentar rus
care solicita precizãri privind intenþia
Bucureºtiului de a anexa Republica
Moldova:”Vã rog sã notaþi cã România
nu are niciun fel de experienþã în
anexarea altor þãri”. Preºedintele a subliniat pe de altã parte cã þara noastrã a
învãþat o extrem de durã lecþie a crizei creºterea noastrã a fost bazatã pe stimu-

larea excesivã a consumului ºi pe dezvoltare imobiliarã- fiind nevoitã sã ia
acum mãsuri dure: au fost reduse salariile bugetarilor cu 25%, s-a introdus o
taxare cu 5,5% a pensiilor, s-a introdus
un nou sistem de salarizare, un nou sistem de pensii care prevede creºterea
vârstei de pensionare, s-a lãrgit baza de
impozitare. Toate aceste mãsuri fac
parte din setul de reforme structurale
pentru relansare bazatã pe dezvoltare
durabilã, nu pe consum. Pentru a asigura resursele trebuie sã producem performant ºi sã nu mai acordãm bani pentru
o protecþie socialã ce nu poate fi neacoperitã din resurse proprii. În ceea ce
priveºte Legea educaþiei, aceasta este
una dintre cele mai deschise din interiorul UE în acest moment, a susþinut
preºedintele, arãtând cã nu existã opreliºti la niciun nivel de învãþãmânt în limbile minoritãþilor.

