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Fost europarlamentar PSD il spulbera pe
ambasadorul SUA dupa afirmatiile la adresa
Romaniei
Declaratiile recente ale ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman,
sunt "jignitoare si ies din orice uzanta a diplomatiei", dar si clasa politica este
vinovata ca tace, considera fostul europarlamentar Catalin Ivan, citat de
Agerpres, relateaza stiriepsurse.ro.
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"Declaratiile ambasadorului american sunt si jignitoare si ies din orice uzanta a diplomatiei pentru
ca sunt imperative, pentru ca un diplomat nu judeca, nu are patri-pris-uri. Noua ne spune
ambasadorul Americii cine e bun si cine e rau, cine a guvernat bine si cine nu a guvernat bine.
Ne spune ambasadorul american de origini romanesti. Originile lui sunt sanatoase, e din zona
Iasiului, o zona frumoasa a tarii, cu oameni deosebiti, dar are o agenda care nu are nicio legatura
cu Romania. Eu nu-i aduc critici ambasadorului, eu aduc critici celor din Romania care nu au avut
reactie. Nu ai voie sa taci cand tara ta este jignita, umilita, cand ti se spune ce sa privatizezi si ce
nu sa privatizezi, cat sa extragi si cat sa exploatezi din resursele subsolului si cat sa nu, cine sa
mai exploateze, sa ti se mai arate si pisica in cazul in care te opui, mai exista si justitie, si lupta
impotriva coruptiei si procurori. Tot discursul este un discurs care ar trebui sa-l descalifice pe
ambasadorul Statelor Unite din pozitia de diplomat in care se afla", a spus Ivan.
El a aratat ca presedintele SUA, Donald Trump, "vorbeste raspicat despre suveranitate, datoria

pe care liderii o au in fata propriului popor inaintea altor popoare, nevoia de a investi in capitalul
autohton, de a crea locuri de munca, de a fi stapan pe resursele tale si a-ti gestiona singur
resursele".
"Nu suntem utopici, nimeni in lumea asta nu traieste izolat, traim intr-o lume internationalizata,
avem relatii de tot felul, economice, politice, dar in toate relatiile in care se implica Romania
trebuie sa primeze interesul tarii. Oricine vine si da ordine, dicteaza, stabileste, face judecati de
valoare eu cred ca trebuie penalizat de intreaga clasa politica si opinie publica, nu doar razlet de
unii sau de altii. Parerea mea este ca discursul domnului ambasador a fost un test. E venit de
curand, se acomodeaza cu Romania, a vrut sa vada cati mai sunt suveranisti", a afirmat Catalin
Ivan.
La Adunarea generala a organizatiilor ADN a fost adoptata "Proclamatia de la Bucuresti", care
cuprinde dezideratele partidului, intre care se numara suveranitatea, aderarea la Schengen,
limitarea achizitionarii terenurilor de catre straini, sustinerea familiei traditionale crestine, alegeri
la termen.
Capacitatea oligarhilor cu legaturi politice si a baronilor de a controla interesele de afaceri si de a
limita competitia pe piata libera trebuie sa ia sfarsit, a declarat ambasadorul american in
Romania, Adrian Zuckerman, joi, la Forumul CEO al Camerei Americane de Comert din Romania.
El a mai afirmat ca privatizarea este necesara.
"Transparenta in afaceri si responsabilitatea sunt primordiale. De exemplu, Romania ar beneficia
enorm de pe urma vastelor sale resurse naturale, daca legislatia rationala si aplicarea legii ar fi
respectate. Totusi, foarte putine resurse naturale sunt exploatate sau extrase eficient si
economic. Coruptia din ultimii 30 de ani a facut ca padurile sa fie exploatate ilegal, distrugand
largi suprafete de padure virgina si provocand daune mediului. Un plan eficient si legal de taiere
a padurilor ar aduce nu numai avantaje economice, dar si beneficii pentru mediu. La fel, extractia
de petrol si gaze este la un nivel foarte redus fata de cum ar trebui sa fie. Legile de functionare si
cele fiscale stabile si de bun simt ar aduce Romaniei venituri enorme din gaz si petrol si nu doar
ar furniza securitate energetica Romaniei, ci ar transforma-o intr-un exportator catre alte tari
europene si mai departe", a spus oficialul american.
El a indicat ca exista multe companii detinute sau controlate de straini care nu pot fi trase la
raspundere sau nu sunt transparente si a subliniat ca "Huawei reprezinta o cale gresita".
Ambasadorul SUA a vorbit si despre flagelul coruptiei.
"Nu numai ca modificarile anterioare, concepute cu intentii gresite si menite sa relaxeze legislatia
criminal, trebuie sa fie redresate, dar si aplicarea completa, prompta, corecta si constanta a
legilor existente trebuie sa fie, de asemenea, o prioritate. Infractorii nu ar trebui sa aiba
capacitatea de a pastra castiguri obtinute ilicit. Elitele, baronii corupti si conexiunile politice nu ar
trebui sa reprezinte un refugiu. Statele Unite s-au angajat sa ajute Romania sa scape de flagelul
coruptiei si de durerosul trafic de persoane", a spus Adrian Zuckerman.
El a aratat ca actualii ministri au "muncit extrem de mult pentru a inversa haosul pe care l-au
mostenit".
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