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Preºedintele Germaniei
a primit ordin sã nu
ratifice Planul european
de redresare

N
u a fost “noaptea ca hoþii”, dar sin-
tagma ar putea fi folositã foarte
bine pentru a caracteriza modul în

care Parlamentul Germaniei ºi preºedin-
tele Frank-Walter Steinmeier au încercat
sã ratifice Planul european de redresare
economicã.

Organizaþia neguvernamenta-
lã Bündnis Bürgerwille (Alianþa
Voinþei Cetãþenilor) a fost, din fe-
ricire, pregãtitã pentru un astfel
de scenariu.

În regim de urgenþã a fost îna-
intatã Curþii Constituþionale din
Karlsruhe o plângere constituþio-
nalã, al cãrei scop a fost blocarea
semnãrii legii de cãtre preºedintele
Frank-Walter Steinmeier.

Legea prin care se aproba lansarea
Planului european de redresare a fost
aprobatã în Bundestag în 25 martie 2021
cu o majoritate de aproape 75%, dupã
cum scrie Reuters, iar a doua zi a fost
aprobatã ºi în Bundesrat, camera
superioarã a Parlamentului.

Pânã sã fie semnatã de preºedinte a
apãrut decizia Curþii Constituþionale,
care a blocat ratificarea cu precizarea cã
va oferi motivele deciziei mai târziu.

Acest “mai târziu” poate însemna chiar
ºi o perioadã de trei luni pânã la anunþa-
rea deciziei finale, conform articolelor
din presa germanã.

“Curtea de la Karlsruhe l-a oprit pe
Steinmeier”, scrie cotidianul Frankfurter
Allgemeine Zeitung, care subliniazã cã

nu a fost vorba despre o cerere, ci
despre un ordin.

Situaþia neobiºnuitã i-a deter-
minat pe ziariºtii de la FAZ sã ce-
arã informaþii suplimentare Curþii
Constituþionale, însã au fost tri-
miºi la administraþia prezidenþia-
lã, care a recunoscut existenþa
consultãrilor informale dintre

cele douã instituþii. Se pare cã rugãmin-
tea nu a fost suficientã, cel puþin de
aceastã datã, ºi a fost nevoie de un ordin
explicit.

Reprezentanþii semnatarilor plângerii
constituþionale au subliniat cã aceasta nu
are ca scop blocarea fondului de redresa-
re de 750 de miliarde, ci a modului de fi-
nanþare, respectiv prin emiterea unor
obligaþiuni europene comune ºi rãspun-
derea comunã pentru rambursarea
datoriilor.

(continuare în pagina 4)

Audiovizualul faþã cu
materialismul istoric ºi
maºinile cu volanul pe
dreapta

A
apãrut în presã o ºtire în format de
alarmã generalã, care a fost preluatã
de multe publicaþii on-line ºi care a

generat reacþii pe un ton radical, cu voce
groasã: „A venit ºi momentul ca-
strãrii fizice a presei. Înapoi în
comunism!”(Cozmin Guºã)

Iatã cã avem acum încã o stare
de alertã, paralelã cu cea care vi-
zeazã pandemia, dar cu inflexiu-
ni de materialism istoric!

E vorba de ºtirea cu titlul
„ALERTÃ - Guvernul Cîþu pre-
gãteºte o lege anti-defãimare po-
liticã la televiziunile de ºtiri”.

Deºi ºtirea e în sine seacã, ea pare cã
acuzã caracterul „abuziv” al unui articol
din proiectul de lege care ar urma sã mo-
difice legea audiovizualului, articol con-
form cãruia “ (1) Serviciile media audio-
vizuale prestate de furnizorii de servicii
media audiovizuale aflaþi în jurisdicþia
României nu trebuie sã conþinã: (a) inci-
tãri la violenþã sau la urã împotriva unui
grup de persoane ori a unui membru al

unui grup, bazate pe considerente pre-
cum sexul, rasa, culoarea, originea etnicã
sau socialã, caracteristicile genetice, lim-
ba, religia sau convingerile, opiniile poli-

tice sau de orice altã naturã, apar-
tenenþa la o minoritate naþionalã,
averea, naºterea, o dizabilitate,
vârsta, orientarea sexualã sau
cetãþenie” (articolul 40).

Substratul real al alarmei rezi-
dã însã într-o crasã lipsã de docu-
mentare a autorului , care
afiºeazã un profil din care rezultã
clar cã habar nu are cã proiectul

de lege al guvernului este corect ºi nevi-
novat.

El vizeazã doar transpunerea în legea
audiovizualului a directivei serviciilor
media audiovizuale, obligaþie încã neo-
noratã a statului român, situaþie care a ºi
declanºat procedura de „infringement”
din partea Comisiei europene, cu impli-
caþii de tip platã a unor amenzi
consistente.

(continuare în pagina 8)

Salarizarea în sectorul
public ºi cerinþele unei
noi reglementãri

Î
n ultimele douã luni s-au fãcut multe
comentarii despre salariile din secto-
rul public, dupã ce la nivel politic s-a

dat semnalul îngheþãrii acestora, conco-
mitent cu eliminarea unor sporuri. Între
timp, s-a luat decizia politicã de îngheþa-
re a salariilor. Mãsura este corec-
tã, întrucât asigurã pe termen
scurt o stabilitate fiscalã (pe latu-
ra cheltuielilor), dar pe termen
lung este nevoie de o ajustare
structuralã, cu niºte obiective
mãsurabile, a cãror realizare sã
conducã la o creºtere a calitãþii
serviciilor publice. Deºi reforma
salarizãrii figureazã în pilonul
V.5. din Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã, nu este clar ce se va face, în
afarã de problema sporurilor.

Într-un interval de 4 ani, salariile no-
minale din sectorul bugetar au înregistrat
salturi foarte mari. Cheltuielile de perso-
nal s-au majorat cu 7,5% în 2020 compa-
rativ cu 2019, ajungând la aproximativ
110 miliarde lei sau 10,6% exprimatã ca
pondere în Produsul Intern Brut ºi 25,9%
în totalul cheltuielilor publice. La
sfârºitul anului 2019, cheltuielile de per-
sonal erau majorate cu 18,8% faþã de

2018, cu o o pondere de 9,8% în PIB ºi de
27,7% în totalul cheltuielilor publice
(102,3 miliarde lei). În 2018 majorarea
cheltuielilor de personal a fost de 23,7%
faþã de 2017, cu o pondere în PIB de
9,1% (86 miliarde lei), iar în 2017 de

22% comparativ cu 2016, cu o
pondere în PIB de 8,3% (69,7
miliarde lei).

Care au fost raþiunile politice
ale acestor salturi? Farã îndoialã
cã politica salarialã din perioada
2017 – 2019 a fost discreþiona-
rã, dar nu toate obiectivele au
fost pur politice. Acest lucru am
sã încerc sã-l explic în acest arti-

col. Pe de altã parte, am sã evit compa-
raþiile cu sectorul privat din trei moti-
ve.

În primul rând, mulþi analiºti econo-
mici opineazã cã majorarea salariilor în
sectorul public ar fi determinat o migrare
a forþei de muncã din sectorul privat cãtre
cel public, în ultimii ani, ceea ce a creat
un dezechilibru în piaþa muncii. Nu s-a
fãcut o asemenea cercetare la niciun in-
stitut public sau privat, ori la Ministerul
Muncii.

(continuare în pagina 9)

Democraþia "mai
directã", în coliziune

cu 12 state UE

D
ouãsprezece state mem-
bre ale Uniunii Europe-
ne încearcã sã punã pe
butuci Conferinþa orga-
ni-zatã de Parlamentul
European, Consiliul
European ºi Comisia
Europeanã privind vii-

torul Europei, care implicã cetãþenii în
deciziile luate la nivelul instituþiilor co-
munitare. Guvernele celor douãsprezece
þãri au redactat un document care reflectã
scepticismul ºi chiar dezacordul lor faþã
de necesitatea implicãrii cetãþenilor în
dezbaterile organizate de cele trei foruri
europene.

Încã din iulie 2019, Ursula von der
Leyen ºi-a anunþat intenþia sã organizeze
o conferinþã privind viitorul Europei, cu
scopul implicãrii cetãþenilor. Evenimen-
tul se bazeazã pe organizarea timp de doi
ani a mii de dezbateri pe mai multe teme,
ce urmeazã sã conducã la conturarea
unui set de con-cluzii privind viind viito-
rul Europei. Preºedinþii celor trei institu-

þii europene vor asigura conducerea sim-
bolicã a manifestãrii, în timp ce un consi-
liu executiv format din reprezentanþi ai
acestora va de-cide stabilirea agendei.
Dezbaterile sunt progranate sã aibã loc în
agore cetãþeneºti, fiecare dintre ele fiind
alcãtuite din câteva sute de cetãþeni aleºi
aleatoriu, din fiecare stat membru,
respectând un echilibru geografic,
socio-profesional ºi de gen.

Sãptãmâna trecutã, Danemarca, Sue-
dia, Olanda, Irlanda, Malta, Austria, Fin-
landa, Letonia, Esto-nia, Slovacia, Li-
tuania ºi Republica Cehã s-au exprimat
împotriva lansãrii unui proces de reorga-
ni-zare a modalitãþii de luare a deciziilor,
respectiv cu implicarea directã a cetãþe-
nilor, în contextul crizei sanitare prin
care trecem, relateazã Financial Times.

„Cetãþenii aºteaptã rezultate, nu dez-
bateri instituþionale”, a spus un diplomat
UE dintr-o þarã semnatarã.

Documentul susþine cã aceastã Confe-
rinþã ar trebui sã fie o ocazie pentru a
întreba alegãtorii despre aºteptãrile pe

care le au sindicatele. Evenimentul nu ar
trebui sã fie o platformã care ar per-mite
cetãþenilor sã iniþieze dezbateri cu privire
la reformarea diviziunii puterilor UE,
mai aratã sem-natarii documentului citat.
Conferinþa „nu ar trebui sã creeze obliga-
þii legale ºi nici sã interfereze în mod ne-
justificat cu procesele legislative
stabilite”, opineazã cele 12 guverne.

“Atunci când cetãþenii se angajeazã în
politicã, se aºteaptã la un rezultat legisla-
tiv”, a declarat euro-parlamentarul
Daniel Freund.

Deputaþii europeni au spus cã CoFoE
ar fi o oportunitate de a examina subiecte
precum înfiinþarea unei autoritãþi electo-
rale europene sau crearea listelor tran-
snaþionale. Cu toate acestea, documentul
de poziþie al statelor membre exclude în
mod explicit posibilitatea modificãrii
tratatelor, argumen-tând cã „actualul ca-
dru al Uniunii permite abordarea
prioritãþilor într-un mod eficient”.

Pânã acum, atât Comisia Europeanã,
cât ºi eurodeputaþii au pledat pentru o di-

scuþie „deschisã ºi incluzivã”.
În cadrul unui eveniment de sãptãmâ-

na trecutã de la Centrul de Politici Euro-
pene, subsecretarul pentru afaceri euro-
pene, Märt Volmer, a declarat cã repre-
zentanþii consiliul executiv ar trebui sã
vinã cu un cadru clar de întrebãri pentru a
permite concluzii concrete: “Ideea este
sã avem aceastã abordare de jos în sus, în
care sã se audã vocea oamenilor. Dacã
facem acest lucru, este impor-tant ca ace-
ste voci sã ajungã undeva. În caz contrar,
va exista o dezamãgire”.

Secretarul de stat slovac pentru afaceri
europene, Martin Klus, a subliniat, de
asemenea, necesita-tea unor rezultate
tangibile. “Va fi o dezamãgire imensã
dacã evenimentul va rãmâne doar la sta-
tu-tul de discuþie”, a spus domnia sa.

Documentul statelor membre mai su-
bliniazã „monitorizarea este importantã
pentru a demonstra cetãþenilor cã aceastã
contribuþie a lor este luatã în serios”.

JULIA PANDI
(continuare în pagina 12)
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SIEGFRIED MUREªAN,

EUROPARLAMENTAR PNL:

”Decizii satisfãcãtoare
pentru cetãþeni -
doar cu implicarea
acestora”

C
el mai bun mod prin care forurile eu-
ropene se pot asigura cã deciziile lua-
te în Europa corespund aºteptãrilor

oamenilor este implicarea cetãþeniilor din
toate colþurile Uniunii Europene în adop-
tarea acestor decizii, este de pãrere Euro-
parlamentarul PNL Siegfried Mureºan.
Domnia sa ne-a decla-rat: „Pentru marea
majoritate a europenilor, Uniunea Europe-
anã reprezintã rãspunsul la problemele ºi
provocãrile majore cu care se confruntã.

(continuare în pagina 12)

DANIEL BUDA,

EUROPARLAMENTAR PNL :

”Cetãþenii vor juca
un rol esenþial la
Conferinþa privind
viitorul Europei”

C
onferinþa privind viitorul Europei
este “o nouã formã de dezbatere în
care cetãþenii europeni vor juca un

rol esenþial”, considerã europarlamenta-
rul PNLDaniel Buda. Policticianul euro-
pean ne-a spus: “Luna aceasta, în cadrul
sesiunii plenare a Parlamentului Europe-
an, preºedinþii Comisiei Eu-ropene, Par-
lamentului European ºi Consiliului UE
au semnat declaraþia comunã privind
Conferinþa pentru viitorul Europei.

(continuare în pagina 12)

MARIA GRAPINI,

EUROPARLAMENTAR PPU:

“Manifestarea – greu
de organizat fãrã
consens în Consiliul
European“

E
xistã state membre ale Uniunii Eu-
ropene care nu agreazã ideea Confe-
rinþei privind viitorul Eu-ropei, din

acest motiv fiind greu de organizat acest
eveniment, ne-a spus europarlamentarul
PPU Maria Grapini. Aceasta ne-a spus:
“Conferinþa nu este finalizatã ca act legi-
slativ, va trebui printr-o negociere consti-
tuþionalã cu Parlamentul ºi Comisia Eu-
ropeanã sã se decidã.

(continuare în pagina 12)

LORANT-GYORGY VINCZE,

EUROPARLAMENTAR UDMR:

”Cetãþenii vor fi
reprezentaþi de
ONG-urile mari,
sindicate ºi patronate”

C
etãþenii vor fi reprezentaþi în cadrul
Conferinþei privind viitorul Europei
de “ONG-urile mari, sindi-cate ºi

patronate”, susþine Lorant-Gyorgy Vin-
cze, europarlamentar UDMR. Domnia sa
ne-a pre-cizat: “Nu ºtim exact sub ce for-
mã ºi cum vor arãta acele sesiuni civice în
care toþi vor avea opor-tunitatea sã îºi spu-
nã opiniile. Tot procesul va demara în iu-
nie ºi vom ºti mai multe dupã aceea.

(continuare în pagina 12)
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