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ROMANIA NU UITA DE RIDICAREA
MCV – Fostul ministru al Justitiei
Robert Cazanciuc dupa intalnirea cu
ambasadorul Germaniei: „Am discutat
onest despre nevoia de a inchide usa
numita MCV si de a o deschide pe cea
asteptata si meritata de romani:
Schengen. Am exprimat sprijinul
deplin al PSD pentru ca prin noul
pachet de legi privind Justitia sa
asiguram toate resursele de care
sistemul judiciar are nevoie pentru a le
oferi romanilor instante la care sa
mearga cu incredere ca li se va face
dreptate”
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Romania nu uita principalele obiective pe plan extern: intrarea in Schengen si ridicarea de catre Comisia
Europeana a monitorizarii prin Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV). De aceea, fostul ministru al
Justitiei Robert Cazanciuc (foto 1 stanga) a discutat cele doua subiecte luni, 25 iulie 2022, cu ambasadorul
Germaniei la Bucuresti, Peer Gebauer (foto 1 dreapta).

De asemenea, Cazanciuc l-a asigurat pe ambasador de sprijinul PSD pentru reforma legislativa in domeniul
justitiei. In schimb, oficialul german l-a asigurat pe senatorul roman de progrese legislative in materia asigurarilor
sociale si de sanatate pentru muncitorii romani sezonieri din Germania.

Redam intreaga postare de pe Facebook a senatorului PSD Robert
Cazanciuc:
„Intalnirea avuta azi la Senat cu E.S. Peer Gebauer, ambasadorul Republicii Federale Germane la Bucuresti, mi-a
confirmat ceea ce stiam de la evenimentele publice sau din relatarile colegilor. Am descoperit un bun avocat al unei
cooperari deschise, solide, pe masura istoriei si potentialului urias al relatiei dintre Romania si Germania, un
ambasador pe masura tarii pe care o reprezinta.
Am discutat onest despre nevoia de a inchide usa numita MCV si de a o deschide pe cea asteptata si
meritata de romani: Schengen.
Am exprimat sprijinul deplin al PSD pentru ca prin noul pachet de legi privind Justitia sa asiguram toate
resursele normative, umane si materiale de care sistemul judiciar are nevoie pentru a le oferi cetatenilor
romani instante la care sa mearga cu incredere ca li se va face dreptate, iar atunci cand dreptatea nu este
de partea lor, sa inteleaga unde au gresit si de ce trebuie sa suporte rigorile legii. O justitie eficienta si
responsabila poate avea un rol extrem de important in dezvoltarea economica a Romaniei, oferind
investitorilor si partenerilor externi garantia unui arbitru care poate contribui la mentinerea echilibrului
social.
Am primit vesti bune privind realizarea unor progrese legislative in materia asigurarilor de sanatate,
precum si a celor sociale ale romanilor care lucreaza sezonier in Germania.
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Nu au fost ocolite nici subiectele privind taxarea si nevoia de solidaritate in vremuri de criza. Am fost de acord ca
orice masura trebuie sa porneasca de la o nevoie reala si in urma unui dialog transparent, bazat pe respect
reciproc, intre stat si mediul privat!
Vielen Dank, Herr Botschafter! (n.r. Va multumesc mult, domnule ambasador!)”
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