
4
www.telegrafonl ine.ro

4 octombrie 2019Politică - Administrație

Punct psihologic PNL.
La încălziri

PNL a punctat. Într-o mișcare provocată de
PSD. Care a dorit cu tot dinadinsul să facă un
exercițiu de popularitate. Chiar înaintea
războiului pe moțiunea de cenzură. O mutare
iscusită pe tabla de șah. Dar preluată de
opoziție. Și jucată printr-o mișcare fulger. Ziua
moțiunii va fi cea dorită de frontul anti-PSD. Ce
e de învățat?

Tabăra anti-PSD, alcătuită practic din toate
partidele parlamentare, a primit o lecție. În
sensul că nu mai merge cu șmecherii.
Tentativa de a muta votul pe moțiunea de
cenzură într-o zi de sâmbătă, când mulți
parlamentari ar fi fost absenți, a eșuat. Așa că
se va vota cum vrea opoziția. Adică în timpul
săptămânii. Dacă PSD nu ar fi recurs la o
asemenea fentă, nu ar fi primit lecția
usturătoare încasată ieri. Dar nici nu ar fi știut
că are atât de multe vulnerabilități în interiorul
propriului front. Din care dezertează
parlamentari, năpustindu-se în brațele lui Victor
Ponta.

Oricâr ar părea de straniu, cea mai mare
victorie la testul efectuat ieri legat de ziua Z
pentru moțiunea de cenzură a obținut-o Victor
Ponta. Anunțând că le-a interzis
parlamentarilor Pro România să se prezinte
sâmbătă la vot, dacă atunci se va decide
soarta moțiunii, Victor Ponta a dat un semnal
pentru toate celelalte partide din opoziție. În
sensul că, dacă sâmbătă e, nimic nu e. Și
moțiunea nu mai trece. Și astfel a determinat
întreg frontul anti-PSD să se mobilizeze, după
ce a pierdut prima rundă în ședința Birourilor
Comune de conducere ale Parlamentului. Și
astfel decizia staffului a fost înfrântă în plen. Tot
acest efort a avut drept rezultat bascularea
unor noi parlamentari în grădina lui Ponta. Se
confirmă un raționament pe care l-am făcut în
mod repetat nu cu multă vreme în urmă.
Marele câștigător al bătăliei PSD cu toate
celelalte partide parlamentare este Victor
Ponta.

Ponta este singurul jucător care evoluează
la exerciții libere. Toți ceilalți, în frunte cu
Iohannis și mai ales cu PNL își execută
acrobațiile la nivelul de exerciții impuse. De
aceea Victor Ponta a fost și rămâne mai liber în
mișcări. Voturile pe care le pierde PSD, fie și
într-un exercițiu de imagine, așa cum s-a
întâmplat ieri, fie și la votul pe moțiune, așa
cum se va întâmpla săptămâna viitoare, într-o
zi lucrătoare, e bine să se observe că sunt
voturi câștigate exclusiv de Ponta și Pro
România. Și nicidecum de Iohannis, de PNL
sau de restul partidelor din opoziție. La fel se
va juca la moțiune, dar mai ales după moțiunea
de cenzură, în situația în care ea va fi
încununată de succes. Marii câștigători vor fi
tot Ponta și Pro România, întrucât nicio formulă
de guvernare nu va fi posibilă în absența
acestora.

Problema este însă pentru PSD că acest
exercițiu, pe care l-a provocat cu o șiretenie
neobișnuită chiar și pentru un asemenea partid
hârșit la putere, s-a întors în plan psihologic
împotriva inițiatorilor. Este cu adevărat
descurajant ca dinspre tabăra PSD să se
observe cu ușurință, tocmai fiindcă bătălia a
fost artificial provocată, cum rând pe rând se
produc dezertări de senatori și deputați. Asta
nu este de bun augur pentru PSD.

Dar, în continuare, rămâne deschisă
marea dilemă. Atunci când se va vota
moțiunea, se vor arăta dispuși minimum 233
de deputați și senatori să declanșeze un
proces care, așa cum amenință liberalii, va
conduce la dizolvarea Parlamentului? Da sau
nu?

Editorial Ministrul Muncii, după amenințarea lui Dragoș Anastasiu

Cei 400.000 de bugetari nu vor fi
concediați cît timp e PSD la guvernare

Ministrul
Muncii şi
Justiţiei

Sociale, Marius Budăi,
a dat asigurări joi, într-o
conferinţă de presă
organizată la Brăila, că
cei 400.000 de
bugetari, adică o treime
din numărul celor
existenți actualmente,
despre care
preşedintele Camerei
de Comerţ Româno-
Germane, Dragoş
Anastasiu, a spus că ar
trebui disponibilizaţi,
urmând ca celor rămași
să li se micșoreze
substanțial salariile prin
impozitare, nu sunt în
pericol de a fi
concediaţi atât timp cât
PSD este la guvernare.

“Noi avem în
România un dar
fantastic de a ne jigni
unii pe alţii. Dacă noi ieşim şi spunem
că bugetarii sunt graşi sau că stau
degeaba, înseamnă că generalizăm
pe tot sistemul, ceea ce nu este
corect. Unii bugetari chiar se sacrifică
la locul de muncă, în sensul că fac
ore peste program neplătite, că vin la
muncă şi sâmbăta şi duminica fără să
fie plătiţi suplimentar. (...) Cei 400.000
de bugetari cu siguranţă nu sunt în
pericol de a fi disponibilizaţi cât
suntem noi la guvernare”, a declarat
Budăi.

Marius Budăi a precizat că, în
timp ce unii solicită disponibilizarea a
400.000 de bugetari, Ministerul
Muncii pe care îl conduce mai are

nevoie de angajarea a încă 500 de
oameni. “Eu i-am demonstrat
doamnei premier că mai am nevoie
de oameni. În 2010, au fost în
Ministerul Muncii extrem de multe
concedieri făcute alandala. Mai am
nevoie acum, fără să implementez
noua lege a pensiilor, de 500 de
oameni şi unii vim cu declaraţii că
trebuie să dăm 400.000 de oameni
afară? Eu nu spun că toţi bugetarii
sunt perfecţi. Avem 1.200.000 de
bugetari toți şi ei au zis să dăm afară
400.000, bazat pe ce? (...) De ce
vreau mai mulţi oameni la minister?
Din 2002, de când am intrat în UE şi
până în prezent, numărul serviciilor

sociale pe care le
avem acum este cu
mult mai mare, de
aceea este nevoie de
mai mulţi oameni”, a
declarat Budăi.

Ministrul Muncii a
făcut aceste precizări
după ce preşedintele
Camerei de Comerţ
Româno-Germane,
Dragoş Anastasiu, a
declarat marţi, într-o
întâlnire cu oamenii de
afaceri germani, că un
Guvern cu prim-
ministru tehnocrat va
ajunge la putere în
2020 în România și,
pentru început va lua
măsura disponibilizării
a 400.000 de bugetari,
iar ulterior va lua
decizia renunţării la
cota unică de
impozitare şi adoptarea
impozitării progresive.

“Până să vorbim de bani, vorbim
despre oameni, iar atunci când
vorbeşti despre oameni trebuie să fii
foarte exact, foarte motivat. Şi cu
argumente. Dacă spui: ‘Din
1.200.000 noi trebuie să dăm afară
400.000’. Ok. Am aplicat un procent
şi ştiu că 30% trebuie daţi afară. Ok.
Câţi dintre ei sunt profesori, câţi
medici, câţi funcţionari? Facem
analiza. (...) Odată cu intrarea în UE -
şi mă refer la serviciile sociale din
cadrul Ministerului Muncii - sunt mai
multe servicii sociale. Nu noi,
oamenii, trebuie să facem acele
servicii sociale? Nu avem nevoie de
personal?“, a spus ministrul Muncii.

SED LEX îl acuză pe Dragoș Anastasiu de prostie
După declarațiile făcute de

președintele Camerei de Comerț
Româno-Germane, domnul Dragoș
Anastasiu, potrivit căruia un nou
guvern tehnocrat instalat în 2020 va
daa afară o treime din bugetari și le va
impozita salariile progresiv, SED LEX a

reacționat printr-un comunicat de presă
în care combate cu argumente
amenințarea belicosului om de afaceri
apropiat de PNL și USR.

„Referitor la declarațiile belicoase

ale reprezentantului Camerei de
Comerț Româno-Germane, domnul
Dragoș Anastasiu, facem următoarele
precizări:

- dintr-o lipsă acută de cunoaștere
(prostie chiar) majoritatea celor care
fac referire la sistemul bugetar se

gândesc la administrația publică.
- sistemul bugetar este compus din

sistemul de ordine publică și siguranță
națională, sistemul de învățământ,
sistemul sănătății, sistemul

administrației publice.
- administrația publică reprezintă

un număr de 125.000 de posturi
ocupate, din care 76.000 în
administrația locală, iar diferența până
la 125.000 în administrația publică
centrală”, se arată în comunicatul
transmis de reprezentanții Alianței
Naționale a Sindicatelor Bugetarilor
SED LEX. 

SED LEX continuă prin a preciza:
”Abia așteptăm să vedem cum o să
reușească domnul Dragoș Anastasiu
să dea afară 100.000 de profesori,
150.000 de angajați din sistemul
sănătății, 70.000 din sistemul de ordine
publică și siguranță națională și 80.000
de funcționari. Toate aceste declarații
ale unor oameni nepregătiți, care pot
ajunge în funcții publice pe criterii
politice, nu fac decât să slăbească
autoritatea statului, înmulțirea faptelor
de evaziune fiscală, infracțiunilor, să
vulnerabilizeze sistemul de ordine
publică și siguranță națională, sistemul
sănătății și sistemul de învățământ din
România”. În comunicat, Alianța
Națională a Sindicatelor Bugetarilor
mai arată că declarațiile de acest tip
fac din România un partener necredibil
în ochii partenerilor europeni.

Sorin Roșca
Stănescu

Dragoș Anastasiu, alături de Dacian Cioloș, fostul
premier al guvernului tehnocrat, artizanul concedierilor

și al ciuntirii salariilor în sistemul bugetar


