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Recent, în cadrul unei dezbateri despre combaterea sărăcie, de la Bucureşti, Premierul Ponta a
afirmat ca românii din afara graniţelor, care reprezintă populaţia activă a României, nu
contribuie la cheltuielile sociale din ţară. Această declaraţie a înfuriat societatea româneasă din
afara graniţelor şi pe reţelele de socializare s-au creat deja curente de opinie
antiguvernamentale punând ca argument principal faptul că românii plecaţi la muncă în
străinătate susţin PIB-ul ţării de foarte mulţi ani de zile, fiind principalii invesitori în economie,
susţinători ai familiilor lăsate acasă iar Guvernul României se uită tot la ei să îi taxeze.

O scrisoare deschisă a venit şi pe adresa redacţiei, din partea Partidului Identitatea
Românească din Italia.

Domnule Prim Ministru Victor Viorel Ponta,

Am aflat cu surprindere din presă despre noua dumneavoastră iniţiativă referitoare la taxa
suplimentară de 10€/cap de emigrant pe care intenţionaţi să o colectaţi de la românii din
străinătate sub falsul titlu de Contribuţie socială.

În acest sens vă reamintim domnule Prim Ministru, în cazul în care vă prefaceţi că nu ştiaţi, că
milioanele de români din diaspora plătesc contribuţii sociale în ţările de emigrare, precum şi
multe alte taxe, dar plătesc şi în România, ţara mamă, taxele pe proprietăţi, utilităţi, taxe
supraevaluate pentru documentele consulare, etc, în afara miliardelor de euro pe care le trimit
în ţară, bani care intră în circuitul economic al României şi în schimbul cărora nu beneficiază de
niciun serviciu din partea guvernului.

Vă mai reamintim domnule Prim Ministru, domnilor politicieni, că românii din diaspora nu au
plecat în excursiii şi croaziere de plăcere, ci în căutarea unor locuri de muncă, acele locuri de
muncă pe care guvernele României din '90 şi până azi le-au desfiinţat, fără să creeze
alternative.

Românii din diaspora nu vă datorează nimic, stimaţi domni şi nu vă puteţi permite să consideraţi
diaspora un obiect de speculă politică şi o vacă de muls, la cheremul oricărui politruc
incompetent, ajuns din greşeală în funcţii de decizie în stat.
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De aceea domnule Prim Ministru, sper că veţi înţelege reacţia de respingere vehementă a
acestor propuneri aberante şi veţi retrage din discuţia publică ideea lansată.

Mihai Muntean, Secretar General - Partidul Identitatea Românească, Italia
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