
Zece pentru Europa! 

Iata! Ne-am integrat. Inca nu simtim pe pielea noastra nicio diferenta intre Romania cea veche si 
Romania cea din Europa, dar avem tot anul la dispozitie sa ne facem macar o parere. In plus Uniunea 
ne da si o mana de ajutor, punand la cale o lista cu 10 lucruri extraordinare pe care UE le-a facut in 
2006 pentru toti cei 450 de milioane de europeni, la care adaugam si proaspat integratii, cei 30 de 
milioane de romani si de bulgari. 

Iata ce a facut UE pentru cei 27 de copii ai sai: 

1. In lista alcatuita de oficiali, pe primul loc se afla legaturile telefonice care sunt acum mai iefine! 
Este vorba despre tarifele pentru roaming care au fost reduse treptat pe teritoriul UE. Si cum semne 
bune anul are, in 2007 se vor face reduceri si mai mari, de circa 70%. UE ne asigura ca nu ne imbata 
cu apa rece si a pregatit si o lege in acest sens. 

2. Mancam mai sanatos datorita directivelor care privesc siguranta alimentelor! UE nu mai da voie 
reclamelor sa ne induca in eroare cu alimente care nu sunt sanatoase desi pretind asta. In plus, noua 
lege ii obliga si pe cei care ambaleaza produsele sa scrie clar ce contin acestea. Uniunea se arata 
ingrijorata de numarul mare de copii care devin obezi: peste 400 000 in fiecare an, arata studiile de 
specialitate. 

3. Inca un lucru pe care l-a facut mama UE pentru cetatenii sai este daruirea a doi fratiori, mai mici: 
Romania si Bulgaria. Astfel, aceasta se poate mandri ca are acum nu 25, ci 27 de copii frumosi si 
luminosi. Totul pentru a consolida stabilitatea si pacea in Europa, spun hartiile oficiale.  

4. Urmatoarea veste minunata este intrarea a inca unei tari in zona euro - Slovenia. 1 ianuarie 2007 
este o data importanta nu doar pentru romani si bulgari ci si pentru sloveni. Acestia s-au alaturat marii 
familii in 2004, si pentru ca au fost cuminti si au respectat regulile, acum au voie sa se joace cu euro. 
Noi o sa fim in situatia lor cel mai probabil in 2012. Explicatia oficiala ar fi ca noi am suferit mai mult 
de pe urma comunismului si ne revenim mai greu. 

5. De asemenea in 2006, UE ne-a dat o gura de aer proaspat cu un continut mai redus in  chimicale. Pe 
numele ei REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), directiva produselor 
chimice urmareste imbunatatirea protectiei sanatatii oamenilor dar si a mediului in acelasi timp. 
Sistemul face o radiografie a peste 30 000 de produse chimice importate sau produse in Uniune. Reach 
difera de legislatia anterioara prin faptul ca acum obliga importatorii si producatorii, si nu institutiile 
publice, sa testeze substantele si sa-si ia masurile de prevenire a riscurilor. In plus, REACH 
restrictioneaza si testarea chimicalelor pe animale. 

6.  Tot datorita UE vom avea si zahar mai ieftin… dar si mai putin. In prezent se inregistreaza o 
supraproductie de zahar, insa UE a intervenit si speram sa regleze balanta dintre cererea si oferta de 
zahar pe piata. 

7. In 2006 Uniunea si-a trimis fii la lupta! Pentru a-si consolida rolul pe scena internationala, UE a 
trimis trupe in Republica Congo si in sudul Libanului, doua zone considerate fierbinti in anul ce a 
trecut. 

8. De asemenea, UE militeaza pentru o piata a locurilor de munca transparenta si… in 2006 spune ca a 
reusit. Companiile din sectorul serviciilor au avut posibilitatea sa se stabileasca si in alte tari membre 
UE decat cele de origine si/sau sa trimita muncitori din tara lor in cea in care lucreaza, dar pentru 
perioade limitate de timp. Noua lege face parte dintr-un proiect mai amplu care urmareste crearea unei 
singure piete a serviciilor, asa cum deja exista cea bunurilor. Estimarile oficiale vorbesc de circa 600 



000 de locuri de munca noi, care se vor crea ca urmare a acestei masuri. Legea va fi adoptata cel mai 
probabil in acest an. 

9. Si pentru ca sa urmeze exemplul celor mai mari ca ea, UE are si un propriul satelit. Acesta, pe 
numele lui Galileo, a fost lansat pe orbita cu succes la sfarsitul anului 2005, iar in 2006 a transmis si 
primele semnale. Cu toate acestea, Galileo va deveni operational abia la anul. Atunci, el va fi in stare 
sa asigure asistenta de navigare pe pamant, apa sau in aer. UE se lauda ca va intrece in acuratete chiar 
si GPS -ul - sistemul americanilor. In plus, oficialii spun ca Galileo este destinat doar in scopuri 
civile… deocamdata. 

10. Ultimul, dar nu cel din urma lucru extraordinar pe care Uniunea l-a facut pentru europenii sai este 
lupta cu imigrarile ilegale. In 2006, pentru prima data, UE a coordonat doua operatiuni pe mare 
(Marea Mediterana si Oceanul Atlantic) pentru a combate imigrarile in afara legii. Uniunea se 
mandreste cu acest fapt, deoarece demonstreaza buna cooperare dintre tarile membre care s-au ajutat 
reciproc cu echipament de specialitate dar si cu specialisti. Operatiunile au avut loc sub indrumarea 
Frontex,  agentia nou infiintata a carei scop este rezolvarea problemelor ce tin de controlul granitelor. 

Acestea au fost cele 10 lucruri cu care UE se mandreste pe 2006. Acum trageti linie si adunati! 
Concluzia… mai bine o trage fiecare. Pana atunci, inca un la multi ani romani, dar nu orice fel de 
romani… ci europeni! 

Traim in Europa s i  asta  ne ofera tot  t impul l iber 
din lume 

 

Pana acum am trait in Romania, acum au crescut 
standardele cum ca ar fi cazul sa crestem mai mult in 
Europa. Pana una alta, ajutam patrimoniul national sa 
creasca cu ingrasamant european si de asta sintagma lui 
Badea ar trebui sa-si mai piarda ceva din aciditate. 
Daca tot vom avea wireless in urechi, daca tot vom 
comunica cu animalutele de casa prin microcipuri si vom 
sti sigur cand capra vecinului nu face totul sa ne mearga 
noua bine, atunci e nevoie de ceva loisir european, avem 
nevoie de timp liber sa frecam cu patos menta 
romaneasca. 
Ar trebui sa ne luam aerele de occidentali mai mult decat 
in cap, ar trebui sa avem un scop precis pentru o devenire 
durabila, pentru un timp liber numai al nostru, independent de timpul european. Vrem din nou, sa fim 
europeni, dar cu timp romanesc. Am prins Mapamondul de miscarea de revolutie si ne simtim stapanii 
temei preferate a lui Kant.  
Acum avem un Rai nu doar mioritic, ci unul european amestecat cu ceva fibre de jeansi de la 
americani.  
Acum nu parem sa simtim ceva, avem doar impresia unui El Dorado subit, inca nu stim cum sa 
procedam ca sa nu-l speriem si sa nu mai vina. De gustat nu am gustat inca din el, poate ca cei mai 
fericiti sunt cei care au reusit sa-si ia zborul rapid din tara tocmai din noaptea dintre ani cand s-a dat 
frau liber mioritelor noastre pentru a se aventura pe o pasune care a avut influenta oceanica. Atunci s-a 
simtit nebunia integrarii, acum ne-au ramas cateva emisiuni economice, inca ne gandim la ceea ce o sa 
urmeze, dar ne-am reluat asa cum stim noi mai bine, ritmul nostru. Ne-am cam speriat ca am ramas cu 
granitele putin blocate de ditamai masinariile incarcate cu tot felul de catrafuse. Din noaptea de 
Revelion si pana acum, am crezut ca in doua saptamani va sufla vantul pe teritoriul tarisoarei noastre. 
M-am linistit, ni s-a promis schimbare radicala si noi am inversat toate sintagmele amare la adresa 
noastra. De acum vom avea timp liber, vom fi cotati ca popor civilizat la un nivel inalt, ne vom lua 



statutul de doctori docenti - in ce domeniu inca nu stim - si ne vom purta nasurile dupa modele 
ferchezuite. 
Nu stim ce va fi maine… Cand traiam in Romania, asta ne ocupa timpul de cosmetizare a petelor 
negre, acum avem timp de tot ce ne trecem prin cap. Putem lua campii nostri inverziti si sa plecam 
unde e mirosul de iarba mai persistent. 
Pana cand se vor lumina spiritele, aveti rabdare, oameni buni, cu vamile, nu le luati pe sus ca de-aia 
suntem europeni - ca sa avem tot timpul liber din lume.. 

 

Guvernului vrea adoptarea Euro in 2014 
 

Guvernul a aprobat Programul de convergenta, a 
anuntat Purtatorul de Cuvant al Guvernului. 
Romania va adera la Mecanismul European al 
Ratelor de Schimb in 2012 si are ca tinta 
adoptarea Euro in 2014. 
"Potrivit reglementarilor europene, fiecare stat 
membru elaboreaza si trimite un astfel de 
Program. Este un document tehnic, dar foarte 
important. Pe baza lui, Romania va fi inclusa in 
viziunea financiara a UE", a declarat Oana 
Marinescu. 
Purtatorul de Cuvant al Guvernului a afirmat ca 
Programul prezinta principalele directii pe care 
se va indrepta Romania din punct de vedere al 
reformelor si masurile care vor fi luate, astfel 
incat sa se realizeze convergenta reala intre 
dezvoltarea Romaniei si cea a Uniunii Europene. 

Programul de convergenta trebuie transmis 
pana la sfarsitul acestei luni, pentru a fi analizat 
concomitent cu cele ale celorlalte state membre. 
Programul a fost elaborat cu consultarea 
organizatiilor nonguvernamentale, sindicate si 
patronate, precum si personalitati stiintifice, a 
spus Oana Marinescu. 
Potrivit Programului, Romania nu va adera la Mecanismul European al Ratelor de Schimb, ERM-2, 
premergator adoptarii euro, mai devreme de 2012. Termenul de realizare al angajamentului pentru 
adoptarea monedei euro este anul 2014. 
"Acest interval de timp de cativa ani este necesar pentru a permite Romaniei sa aplice acele masuri si 
acele reforme care sa asigure capacitatea economiei de a sustine moneda euro", a declarat Purtatorul 
de Cuvant al Guvernului. 
Documentul mentioneaza clar prioritatile asupra carora Guvernul se va concentra in perioada 
urmatoare si principalele finantari in perioada urmatoare: respectiv educatie, cercetare, mediu si 
infrastructura. 
De asemenea, in program sunt precizate si politicile sectoriale care trebuie promovate pentru a creste 
eficienta utilizarii resurselor publice, precum si reformele structurale care trebuie promovate din 
punctul de vedere al finantelor publice, respectiv reforma sistemului de pensii, reforma sistemului de 
sanatate, descentralizarea, imbunatatirea cadrului institutional si a orientarii pe termen mediu in 
alocare a resurselor publice, a aratat Purtatorul de Cuvant al Guvernului. 
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