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Basescu ne-a prezentat un program care va finaliza distrugerea statului social
02/02/2011 11:05 by admin

  v:* {behavior:url(#default#VML);} o:* {behavior:url(#default#VML);} w:* {behavior:url(#default#VML);} .shape
{behavior:url(#default#VML);}                                                                                                                                               
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}   
  
www.revistaperformanta.ro/2011/01/03/corina-cretu-basescu-ne-a-prezentat-program-care-va-finaliza-distrugerea-statul
ui-social
 Luni, 3 ianuarie 2011  Corina Cre&#355;u: B&#259;sescu ne-a prezentat un program care va finaliza distrugerea
statului social.  
     &rdquo;Cred c&#259; Traian B&#259;sescu &#351;i Emil Boc ar trebui s&#259; aplice un principiu din
medicin&#259;: dac&#259; nu po&#355;i face bine, m&#259;car nu face r&#259;u. Din p&#259;cate, toate
m&#259;surile luate de guvernan&#355;i în ultimii doi ani au f&#259;cut mult r&#259;u economiei &#351;i
societ&#259;&#355;ii, în ansamblul lor. Iar m&#259;surile anun&#355;ate pentru acest an vor fi în aceea&#351;i
logic&#259;, a r&#259;ului.          Ni se spune c&#259; este un r&#259;u necesar, c&#259; e firesc ca înainte de a ne fi
bine, s&#259; ne fie r&#259;u. Eu nu cred în logica asta, nu este una fireasc&#259;. Sigur, cu ea po&#355;i
s&#259;-&#355;i acoperi incompeten&#355;a sau nep&#259;sarea, dar nu po&#355;i spune c&#259;, f&#259;când,
faci, de fapt, bine.          Am fost nepl&#259;cut surprins&#259; de faptul c&#259; &bdquo;mesajul&rdquo; pentru
&#355;ar&#259; al pre&#351;edintelui B&#259;sescu a fost unul improvizat, transmis de pe o pist&#259; de schi, între
dou&#259; plimb&#259;ri cu snowmobilul. Este o form&#259; evident&#259; de dispre&#355; fa&#355;&#259; de o
întreag&#259; na&#355;iune. Un &#351;ef de stat trebuie s&#259; respecte ni&#351;te obliga&#355;ii, iar mesajul de
anul nou are solemnitatea lui, nu po&#355;i s&#259;-l strecori între ciorba de potroace de dup&#259; chef &#351;i
&#355;uica fiart&#259; care preg&#259;te&#351;te urm&#259;torul chef. Da, trebuie s&#259; fii într-un decor solemn,
cu steagul &#355;&#259;rii tale, cel al UE &#351;i cel al NATO drept fundal. Nu cu sticla de &#351;ampanie în
mân&#259;, printre petrec&#259;re&#355;i, într-o pia&#355;&#259; oarecare. Poate ia exemplu de la Nicolas Sarkozy,
&#351;i, cine &#351;tie, în&#355;elege cu aceast&#259; ocazie de ce l-a respins cu gesturi care aminteau de alungarea
unei mu&#351;te sâcâitoare.          Asta nu înseamn&#259; c&#259; ce a spus ieri Traian B&#259;sescu, c&#259;lare
pe snowmobil, nu trebuie luat în seam&#259;, cu atât mai mult cu cât ne-a prezentat un program care va finaliza
distrugerea statului social. Acest program catastrofal este unul care contravine grav intereselor cet&#259;&#355;enilor
români &#351;i este ilegitim, pentru c&#259; nu are girul lor. Nu asta a promis în campania electoral&#259;, nu pentru
un astfel de program a primit votul de învestitur&#259; guvernul Boc.&rdquo;   corinacretu.wordpress.com
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