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“Fiecare om trebuie să
obțină cea mai mare
creștere de satisfacție prin
cheltuiala cea mai mică
posibilă.“

fr. Quesnay
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dumnezeu şi profitul.
– o privire europeană asupra
unor doctrine economice –

La sfârşitul lunii
septembrie
2017, la Acad e m i a
în
Română,
Aula Magna, sa desfăşurat a
Dan PoPescu
XVI-a ediţie a
prestigiosului Seminar internaţional
„Penser lʼEurope”. Sub egida Academiei Române, a Fundaţiei Naţionale
pentru Ştiinţă şi Artă, a Institutului

Franţei, a Institutului Francez de
Relaţii Internaţionale, a Academiei
Regale de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania, a Băncii
Naţionale a României etc. La această
manifestare, profesorul Dan Popescu
a prezentat comunicarea de mai jos,
circumscrisă temei generale a Simpozionului: „Religiile şi identitatea
europeană”. Lucrările conferinței s-au
desfășurat în limba franceză.
continuare ^n pag. 4-5
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tineri economiști
care promit
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câteva repere
prevestitoare ale
unei noi crize
financiare
În perioada 2007-2010 piețele
publice s-au prăbușit, economiile globale au intrat în recesiune, concedierile și șomajul
au explodat. Zece ani mai
târziu, lumea părea să se fi întors pe o bază ceva mai solidă.
Cu toate acestea, următoarea
catastrofă poate fi chiar mai
aproape decât ne-am putea
imagina!
În timp ce industria financiară,
autoritățile de reglementare și
băncile centrale au fost ocupate cu curățarea dezastrului
crizei de acum zece ani, sistemul financiar a suferit
schimbări semnificative.

continuare in pag. 2

cadrul legal
și
atractivitatea
locațională
pentru
investițiile
străine directe
în contextul
Prof. Univ. Dr. Lucian
țărilor din Conf. Univ. Dr. Camelia
budac, ulbs
belașcu, ulbs
europa
de succes, cum este cel
Investițiile străine directe centrală și de al Irlandei. Țările din Europa Centrală și de Est
(ISD)
reprezintă
o
est
au reprezentat, începând
componentă esențială a
procesului de globalizare
economică, iar marea majoritate a
statelor, inclusiv cele în curs de dezvoltare, a făcut pași importanți în ultimele decenii în direcția liberalizării
politicilor și a cadrului legal în privința
ISD. Aceste demersuri au avut loc în
condițiile recunoașterii impactului net
pozitiv al ISD asupra economiilor
țărilor gazdă, demonstrat și de cazuri

cu anii '90, imediat după
demararea procesului de trecere la
economia de piață și liberalizare
economică, una dintre destinațiile
atractive pentru ISD, mai ales în
condițiile în care implantarea în aceste
economii a fost facilitată de numărul
mare de întreprinderi disponibile pentru privatizare.

școala altădată (i)
La 5 ani, în 1946, am
mers la grădiniţă. O
grădiniţă situată lângă Şcoala Sf. Elefterie, devenită ulterior „Şcoala Elementară
(7 clase, n.n.) nr.15”, Bucureşti. Pe
doamna educatoare (aşa, cred, că se
numea şi pe atunci) o chema Grigorescu.
Şi datorită ei, profesoară cu multă
răbdare, cu evident talent, cu aplicaţie, cu
multă dragoste faţă de copii, mi-aduc aminte cu plăcere de orele petrecute acolo,
de jocurile de acolo ş.a. La 6 ani, am
părăsit grădiniţa, părinţii înscriindu-mă la
„Şcoala Franceză” (Ècole Primaire de l'Union des Franҫais”, 7 Place Lahovary,
Bucarest). Am ajuns însă ceva mai târziu
la cursurile respective comparativ cu
colegii mei, vacanţa şi vreo 2 luni din anul
şcolar fiindu-mi consumate cu o tuse
convulsivă (tuse măgărească, mai pe
româneşte) care mi-a trecut destul de
greu.

Dan PoPescu

- continuare in pag. 3 -

crucea de Pe caraiman

- continuare in pag. 6-7 -

Conf. Univ. Dr. Paul lucian, ulbs

obiective, principii
şi actori implicaţi
în politica de
mediu (i)
Obiectivele care stau la baza
politicii de mediu a Uniunii Europene sunt clar stipulate în art.
174 al Tratatului de la Roma şi
anume: conservarea, protecţia şi
îmbunătăţirea
calităţii
mediului;protecţia
sănătăţii
umane;utilizarea
prudentă
şi
raţională a resurselor naturale;promovarea de măsuri la nivel
internaţional în vederea tratării
problemelor regionale de mediu.
Politica de mediu a UE s-a cristalizat prin adoptarea unei serii de
măsuri minime de protecţie a mediului, ce aveau în vedere limitarea
poluării, astfel să se treacă printrun proces de orizontalizare şi să
se axeze pe identificarea cauzelor
acestora, precum şi pe nevoia
evidentă de a lua atitudine în vederea instituirii responsabilităţii financiare pentru daunele cauzate
mediului.
- continuare in pag. 8 -
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Tehnologia a transformat industria în moduri fără precedent,
prezentând
mari
oportunități atât pentru consumatori, cât și pentru
instituțiile financiare; dar, în
același timp, a introdus noi
riscuri, mult mai complexe, că
nici industria, nici băncile
centrale și autoritățile de reglementare nu știu cum să le
gestioneze.
Cel mai îngrijorător risc,
înainte de orice, îl constituie
riscul cibernetic. Căci un
atac cibernetic complex și
greu de detectat ar putea fi
declanșat nu numai într-o
singură instituție, ci și pe o
mare parte a piețelor financiare, ceea ce ar putea
provoca pagube cu mult
peste criza din 2007/2008.
La zece ani după salvarea de
la Northern Rock, piețele bursiere tranzacționează la sau
aproape de cele mai înalte
praguri, iar măsurile de
volatilitate - cunoscute și sub
numele de indicatori ai fricii sunt la sau sub nivelul minim
al tuturor timpurilor.
Investitorii nu par chiar atât
de îngrijorați încât, încă o
dată, îmbrățișează investițiile
opace și adesea riscante
care au stat în centrul crizei
acum zece ani.

Obligațiile legate de datorii
garantate înregistrează o întoarcere neașteptată, determinând experții să audă
clopotele de alarmă în anticiparea următorului accident
de pe piață.
Și în timp ce satisfacția investitorilor și exuberanța în
împrumuturi ca urmare a unor
rate de dobândă extrem de
scăzute sunt, cu siguranță,
îngrijorătoare,
adevărata
cauză a următoarei crize financiare ar putea fi ascunsă
acolo unde doar câțiva ar
gândi să se uite.
De la criza de acum zece ani,
peisajul serviciilor financiare
s-a schimbat dramatic.
Firmele
de
tehnologie
financiară, cum ar fi Nutmeg
sau Omise, au intrat în ecosistemul financiar, oferind
servicii cu costuri mult mai reduse, punând accentul pe o
experiență remarcabilă a
clienților.
În același timp, furnizorii de
servicii financiare tradiționale
nu s-au oprit, dezvoltând propriile
platforme
digitale.

Inovația
se desfășoară într-un ritm extraordinar, generând beneficii
semnificative atât pentru consumator, cât și pentru sistemul financiar. Costurile

sunt în scădere, în timp ce
eficiența
și
eficacitatea
tranzacțiilor financiare se
îmbunătățesc.
În același timp, curentul de
transformare a tehnologiei
face ca sistemul financiar
deja complex să fie și mai
complex, iar noii actori tehnologici să-l conducă la o
puternică fragmentare. Spre
exemplu, în timp ce un client
a avut în trecut o relație
profundă cu o singură bancă,
care, la rândul său, a oferit
clienților o singură gamă de
produse și servicii, consumatorii au acum posibilitatea de
a utiliza o mulțime de furnizori, fiecare specializat pentru un anumit serviciu.
Inovația
stimulează
și
facilitează colectarea unor
cantități uriașe de date despre clienți și permite transferul și partajarea acestor
date între furnizori fără nici o
dificultate.
Încrederea
în
date
și
creșterea volumului, varietății
și concentrării informațiilor
colectate îi face pe furnizorii
de servicii financiare să

devină
ținte pentru atacurile cibernetice tot mai agresive.
Băncile au fost dintotdeauna
o țintă preferată pentru infractori, iar acum, deoarece
ele substituie din ce în ce mai
mult deținerea de numerar cu
cea de date, ele continuă să
fie ținte deosebit de atractive.
Și modalitățile de atac se
deplasează de la jaful clasic
al băncilor la un atac asupra
infrastructurii sale digitale, cu
consecințe financiare mult
mai grave.

Interconectarea și viteza
crescândă a transmiterii și
procesării datelor sporesc în
continuare vulnerabilitatea
prin lărgirea suprafeței de
atac. Adesea, mulți dintre noii
actori din domeniul tehnologiei care intră în domeniul
serviciilor financiare nu dispun de capacitatea de a dezvolta o apărare cibernetică
performantă,
deoarece
aceștia sunt, în marea lor

m a joritate, întreprinderi cu o
bază slabă, având drept prioritate de afaceri, doar să
ajungă la piață cât mai repede posibil.
În timp ce atacatorii vor căuta
de obicei legătura cea mai
slabă din lanț, acești actori
noi oferă ținte relativ ușor de
intrare și compromitere a sistemului.
În timp ce atractivitatea și
oportunitatea
atacurilor
continuă să crească, la fel și
sofisticarea tehnică a criminalilor.

Inteligența
artificială
și
învățarea automată (machine
learning) au condus la
capabilități de atac mai
sofisticate și au permis utilizarea datelor capturate pentru noi infracțiuni.
În timp ce atacatorii din trecut
s-ar fi putut gândi să fure
datele pentru a le folosi în
tranzacții frauduloase sau să
rețină ostatici pentru a obține
răscumpărare, ei ar putea
acum să manipuleze toate

datele
din sistem, ceea ce ar intensifica dramatic impactul unui
atac de succes.
Au dispărut zilele în care atacatorii încercau să obțină accesul la sistemul unei instituții
și, odată ajunși în interior, săși ia informațiile dorite, apoi
să-l părăsească și comită
fraude.
Atacatorii de astăzi nu caută
rezultate
rapide.
Mai
degrabă, ei încearcă să intre
în rețele în tăcere, să detecteze vulnerabilități și să
utilizeze conexiunile de încredere ale gazdei pentru a
se răspândi în rețelele altor
instituții.
Această
nouă
amenințare
reprezintă
potențialul unei alte crize financiare la scară mult mai
largă.
O perturbare sistemului financiar ar putea bloca
instituții financiare, având ca
urmarea
suspendarea
piețelor financiare și a
rețelelor de tranzacționare.
Mai mult, aceasta ar submina
filonul de bază al serviciilor financiar: încrederea.
Clienții nu ar mai avea încredere în furnizorii de servicii, furnizorii de servicii nu
ar mai avea încredere în
clienți, iar instituțiile nu ar mai
avea încredere unele în altele
.
Dacă aceasta pare a fi o
“poveste proastă de groază”,
atunci încălcarea, destul de
recentă a Equifax, care
afectează datele personale
ale cca.143 de milioane de
americani este un memento
în timp util pentru severitatea
provocării.
(Continuare în numărul viitor)
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Ce soluții se prefigurează
acum, la zece ani de la ultima
criză financiară, pentru a face
față unei noi catastrofe?
https://www.weforum.org/age
nda/2017/09/a-new-financialcatastrophe-may-be-just-
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În același timp, însă, distribuția ISD
în aceste țări a fost inegală, inclusiv
prin raportare la dimensiunea
populației sau a veniturilor, iar
diferențele între economiile din
regiune nu s-au estompat nici până
astăzi. Cadrul legal privind ISD din
aceste țări a jucat, în opinia noastră,
un rol important din perspectiva
atractivității lor pentru investitorii
străini, inclusiv prin prisma politicilor
de stimulare a ISD. În acest cadru
legal sunt incluse elemente de
natură juridică, atât de sorginte
națională, cât și internațională, iar
înțelegerea acestor elemente, ca și
a modului în care ele au evoluat în
timp, poate permite o mai bună
cunoaștere a evoluției ISD în
această regiune, ca și a principalelor atribute de atractivitate ale
respectivei țări/regiuni din perspectiva investitorilor străini direcți.
Considerăm că înțelegerea modului de definire a cadrului legal privind
investitorii străini și a schimbărilor
prin care acestea a trecut în țările
Europei Centrale și de Est
reprezintă un element cheie de
evaluare a gradului de ospitalitate
privind ISD, dar și a atributelor care
descriu gradul de atractivitate al
acestor țări.
Deschiderea economică a țărilor
din Europa Centrală și de Est după
1990, marcată de tranziția spre
economia de piață și liberalizarea
economică, a transformat această
regiune într-o destinație atractivă
pentru ISD. Decizia firmelor
multinaționale de a investi în
economiile acestei regiuni a luat în
considerare, pe lângă dotarea în
resurse naturale, forță de muncă
ieftină sau dimensiunea pieței, și
factori de natură instituțională, care
definesc mediul în care firmele se
implantează. Din perspectiva investitorului străin, acești factori includ reglementări privitoare la
activitatea firmelor cu capital străin,
care pot fi identice cu cele aplicate
firmelor cu capital autohton sau nu,
dar și stimulentele oferite investitorilor străini pentru a-și derula afacerile într-o anumită țară gazdă.
Astfel, după cum susțin Assuncao
et al. (20111) , ISD pot fi înțelese ca
un joc între guvernele țărilor gazdă,
interesate de atragerea investitorilor
străini, și firmele investitoare, aflate
în căutarea profiturilor la nivel
global. De asemenea, BénassyQuéré et al. (20072) accentuează
asupra rolului în creștere pe care
mediul instituțional al țărilor gazdă,
inclusiv cel legal, îl are pentru
atragerea investitorilor străini și dezvoltarea economiilor de implantare.
Cercetările derulate până în
prezent scot în evidență legătura
dintre o serie de elemente care
aparțin mediului instituțional al țărilor
gazdă și ISD prezente în acestea,
cum sunt nivelul și tipul corupției, instabilitatea politică, calitatea
instituțiilor, aplicarea legii, sau stimulentele fiscale și financiare acordate investitorilor străini.
În ceea ce privește corupția, literatura constată, în general, existența
unei relații inverse între nivelul
acesteia și volumul ISD, date fiind
costurile mai mari de operare ale
firmei străine în țara gazdă (RoseAckerman, 1999 ; Wei, 20004 ;
Lambsdorff, 2003 ; Brouthers et
al., 2008 ), nivelul ISD fiind un
rezultat al "compromisului" între
efectul pozitiv dat de gradul de
atractivitate al pieței gazdă și
influența negativă a corupției.
3
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Cuervo-Cazurra
(2008)
avansează
o
diferențiere
interesantă pentru țările în tranziție
cu referire la corupție, în condițiile în
care acestea au înregistrat, simultan, și niveluri ridicate ale corupției,
dar și ale fluxurilor de ISD. În opinia
sa, un anumit tip de corupție – mai
precis corupția extinsă sau
prezentă pe scară largă - este cel
care influențează negativ ISD în
aceste țări, deoarece crește costurile investiției, în timp ce corupția
arbitrară (sau incertă), care devine
parte a riscului de operare în
economiile în tranziție, nu are acest
efect. În același timp, Goodspeed
et al. (20117) constată că ISD care
se implantează în țările în curs de
dezvoltare tind să fie mai sensibile
la dimensiunea corupției din țările
gazdă, spre deosebire de cele care
se îndreaptă către economiile dezvoltate. Cu referire directă la țările
din Europa Centrală și de Est,
Popovici și Călin (2013)8 ajung la
concluzia că nivelul corupției din
aceste țări a avut in impact negativ
semnificativ asupra ISD, impact
confirmat și de Johnson (2006)9,
dar acesta consideră că nivelul
corupției din aceste țări este mai
redus decât cel existent în țările
CIS, ceea ce ar explica nivelul mai
ridicat al ISD din Europa Centrală și
de Est față de țările CIS.
Interesant este faptul că unele studii
care analizează corupția în context
instituțional și au în vedere relația
dintre ISD și un set mai larg de variabile referitoare la calitatea
instituțiilor și guvernanța politică;
semnalează că nivelul corupției
poate fi nesemnficativ ca influență
asupra ISD, dacă celelalte variabile
instituționale au o influență pozitivă
asupra ISD (Globerman și Shapiro,
2002 11; Pournarakis și Varsakelis,
200412 ). Studiile empirice care
abordează relația dintre ISD și calitatea mediului instituțional din țările
gazdă utilizează drept variabile
care descrii mediul instituțional eficacitatea
juridică,
eficiența
guvernamentală, autoritatea legii și
calitatea sistemului de guvernanță,
arătând că ISD tind să fie mai
prezente în țările în care calitatea
mediului instituțional este mai
ridicată, iar autoritățile publice
depun eforturi pentru consolidarea
și îmbunătățirea sa (Bevan et al.,
200413 ; Busse și Hefeker, 200714 ).
Recent, Belascu și Horobet
(201515) analizează relația dintre
mediul instituțional din România și
nivelul ISD și concluzionează că
nivelul redus al calității mediului
instituțional a acționat ca un factor
descurajator pentru ISD și că investitorii străini și-au ajustat în sens
negativ prezența în economia
românească ca răspuns la deteriorarea mediului instituțioanal.
Instabilitatea politică este un factor
frecvent menționat în literatura
referitoare la ISD în țările în curs de
dezvoltare sau în tranziție, autorii
considerând că aceasta afectează
semnificativ nivelul ISD și că trebuie
evitată cu orice preț (Brada et al.,
200616 ; Pajunen, 200817 ; Rihab și
Lofti, 2011 18). Asociat instabilității
politice este și riscul politic, o serie
de studii menționându-l ca determinând reticență din partea investitorilor cu privire la prezența într-o
țară gazdă, unele identificând și
legături semnificative dintre acesta
și nivelul ISD (Carstensen și
Toubal, 200419 ; Bellak et al., 201020
).
Stimulentele și facilitățile fiscale și financiare acordate investitorilor
străini, mai ales dacă sunt componente ale unei strategii coerente de
atragere a ISD de către economiile
gazdă, se pot dovedi factori cu

influență pozitivă asupra nivelului
ISD, așa cum evidențiază studiile
din literatura de specialitate – vezi,
în acest sens, Popovici (2013) 21,
Devereux (2006)22 , LachrècheRevil (2006)23 . Cu toate acestea,
unii autori observă că efectele
politicii fiscale asupra ISD tind să fie
mai puțin semnificative comparativ
cu impactul altor politici publice care
contribuie la gradul de atractivitate
al unei țări din punct de vedere
investițional. Astfel, Bellack et al.
(2007) 24 consideră că gradul de
dezvoltare
al
infrastructurii
economiei gazdă poate compensa
un nivel mai ridicat al taxelor; în particular, pentru țările din Europa
Centrală și de Est, autorul ajunge la
concluzia că investitorii devin mai
puțin sensibili la un nivel mai ridicat
al impozitării dacă acesta este
compensat de investiții ale țării
gazdă în dezvoltarea infrastructurii.
Continuând în aceeași linie a
relației dintre ISD și nivelul de dezvoltare al țării gazdă, o serie de autori diferențiază efectul impozitării
asupra ISD în funcție de sectorul de
activitate în care acestea sunt
prezente (Swenson, 200125 ;
Stöwhase și Haufler (2003)26 , dar și
în funcție de tipul economiei gazdă
– dezvoltată sau în curs de dezvoltare (Goodspeed et al., 200627 ).
Cadrul legal și instituțional privind
ISD din aceste țări a jucat, în opinia
noastră, un rol important din perspectiva atractivității lor pentru investitorii străini, inclusiv prin prisma
politicilor de stimulare a ISD.
Înțelegerea modului în care caracteristicile sale au evoluat în timp
poate permite o mai bună
cunoaștere a evoluției ISD în
această regiune, ca și a principalelor atribute de atractivitate ale
respectivei țări/regiuni din perspectiva investitorilor străini direcți.
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1.
Atunci când maica stareţa din
„Les Miserables” a lui Victor Hugo l-a
minţit pe inspectorul de poliţie Javert că
fostul ocnaş Jean Valjean nu este ascuns în mânăstirea ei – scenă atât de
dramatică din filmul cu acelaşi nume,
varianta cu Gerard Depardieu (Jean
Valjean), John Malcovitch (Javert) şi
Jeanne Moreau (stareţa) – a fost vorba
de Dumnezeu, de virtute sau a fost
vorba de păcat? „La mère superieure”
nu a vrut să-l „dea” pe Jean Valjean
poliţiei brutale, ştia că lucrurile nu sunt în
ordine. Deci, deşi neadevăr, a fost vorba
de virtute. Aşa am înţeles cei mai mulţi.
Dar, de ce, atunci genialul Victor Hugo o
imaginează, după scena respectivă, pe
stareţă solicitând unei „surori” să o
biciuiască pe spate întrucât l-a minţit pe
inspector? Deci, nu a fost vorba numai
de Dumnezeu, de virtute, ci şi de păcat,
de diavol. Aşadar, chestiunea este mult
mai complexă... Avem, în viaţa noastră,
diferenţe enorme între „cuvinte” şi
realităţi. Între principii şi detalii. Între
promisiuni şi îndeplinirea lor (vezi, mai
ales, politicienii, dar nu doar ei). Este
greu să rezolvăm, dar mult mai dificil
este să înţelegem. Avem nevoie nu doar
de termen scurt, ci faptele trebuie privite
şi într-o anumită perspectivă, pe termen
mediu şi lung. Ce facem astăzi, ce
efecte au acţiunile noastre pentru noi şi
pentru alţii în viitor? În fapt, condiţia omului este cea mai importantă.
2.
Aşadar, Dumnezeu şi profitul.
O privire europeană asupra câtorva idei
şi doctrine economice. Desigur, este
competiţia, este lupta pentru existenţă,
dar acest lucru înseamnă ceva. Noi
discutăm despre altceva. În antichitatea
profundă, Dumnezeul nostru creştin nu
era recunoscut. Mai târziu, dintr-o
anumită parte, da. Oricum, Dumnezeu
în opoziţie cu stăpânii de sclavi, recunoscând sclavii, nu era nici în puterea
înţelegerii divine, nici în puterea
înţelegerii noastre. Cred – şi nu este
doar opinia mea – că Roma, Imperiul
Roman, dacă ar fi fost creştine, nu ar fi
avut sfârşitul pe care l-au avut, felul în
care destrămarea s-a petrecut. O
paranteză. Au fost multe motive economice, dar, alături de ele, o cauză
importantă a Războiului civil „Nord contra Sud” din Statele Unite a fost
înlăturarea sclaviei, şi în faţa lui Dumnezeu şi în faţa oamenilor. Închei paranteza. Mai departe, în Evul Mediu,
conflictul, confruntarea între Dumnezeu
şi profit devin deja active. Biblia contra
Bursei. Tot mai mult şi mai ales în Evul
Mediu mijlociu, o viaţă modestă,
umilinţa, o viaţă ascetică, promovate de
biserică (dar nu şi practicate de unii
preoţi), sunt opuse unei vieţi
supraîmbelşugate, opulente. Sunt
opuse plăcerilor ascunse sau deschise
ale traiului. Adică vieţii bogaţilor, celor
mai bogaţi. Făcând bogaţii păcate, au
început să-şi cumpere impunitatea, negociind cu Dumnezeu prin intermediul
preoţilor
creştini
catolici,
al
indulgenţelor...
Iată, dar, de ce la finele lunii octombrie
acest an sunt 500 de ani, o jumătate de
mileniu, de la acea zi în care la Wittenberg, în Saxa, în Germania, călugărul
Martin Luther a afişat pe peretele
universităţii tezele sale protestante.
Susţinea – şi avea deplină dreptate – că
cu Dumnezeu nu se poate negocia
păcatul, nici crima, nici furtul, nici
corupţia, minciuna, nici adulterul. Nu poţi
da bani bisericii şi să ţi se ierte. Începea
o lume...
... În timp, nu mai intru în detalii, lucrurile
s-au calmat, atât de mult încât, în urmă
cu câţiva ani, însuşi Papa i-a adus
omagiu lui Luther. Iar, în acest context,
identitatea europeană a dobândit, în mai
mare măsură, o dimensiune morală
religioasă, socială. A dragostei faţă de

aproape, a generozităţii, a înţelegerii şi
sprijinului pentru altul în nevoie. A luptei
împotriva sărăciei, pentru libertatea
fiecăruia dar fără a dăuna altora, pentru
egalitatea de şanse, pentru fraternitatea
între oameni, respectiv pentru solidaritate. Iată, dar, că identitatea europeană
care presupune, acum, administrativ,
pentru fiecare dintre noi, apartenenţa la
o ţară membră a Uniunii Europene sau
chiar apartenenţa la o Europă ce se
întinde, geografic, de la Atlantic la munţii
Urali, relevă şi o componentă morală,
socială, caracteristică religiei creştine:
„iubeşte-ţi aproapele”, toleranţa, umanismul.
3.
Cam în acest sens desluşesc
eu problema. Şi atunci, în Franţa, de exemplu, regele Ludovic al XVI-lea care
neglija poporul şi soţia sa Marie Antoinette, care îl dispreţuia chiar, au fost
mai puţini europeni decât Danton,
Robespierre, Marat, Saint-Just, Camille
Desmoulin şi alţi fruntaşi ai Revoluţiei
Franceze de la 1789, care-l iubeau,
chiar dacă pentru izbânda Revoluţiei au
făcut să curgă sânge, au ghilotinat
nenumărate capete? S-ar părea că da.
Cuvintele „Dacă n-aveţi pâine, mâncaţi
cozonac”, spuse de Marie Antoinette
oamenilor înfometaţi care îi solicitau o
viaţă cât mai bună, erau, de fapt, vorbele
diavolului. Iată, dar, problema. În America de Sud, devenită Latină, marele
Simon Bolivar – „El Libertador” – a fost
mai european decât Coroana Spaniolă,
decât mulţi, mulţi dintre marii granzi de
Spania care vroiau să menţină ţările respective într-o stare economică infectă?
Din nou se pare că da. Ne putem extinde judecăţile astfel, şi înainte şi după.
În Anglia, Cromwell, mult mai european
decât Carol I Stuart. În sfârşit, dar deloc
în ultimul rând, Napoleon mult mai european decât Alexandru al Rusiei, decât
împăratul Austriei, decât regele Prusiei,
decât coroana Angliei etc. În fapt,
revoluţionarii, cu toate minusurile posibile, priveau spre viitor, iar regii, dincolo
de o serie de secvenţe pozitive, priveau
spre trecut. Sigur , poate este prea mult,
dar ceva este. ... Merg mai departe. Nu
este mai european decât mulţi
conducători europeni sau din lume acel
veteran viêt-cong a cărui declaraţie am
citit-o de curând şi care spune: „Într-un
război nu există învingători, ci doar
ruine... Sunt doar cei care nu au luptat
niciodată, cărora le place să discute despre cine a câştigat şi cine a pierdut în
război”. Şi în religia lui umanismul este o
componentă şi ea exprimă o anume
identitate umană, nu doar exclusiv
europeană. Oricum, este clar că terorismul, această ciumă a secolului XXI, nu
are cum să se identifice cu religia, în
sensul ei amintit de acum. El se
identifică doar cu crima. Atunci, unde săl situăm pe Jean Jaurès? Desigur,
printre cei care astăzi pot fi consideraţi
cu cea mai puternică identitate
europeană.
Iată, dar, problema. Să continui. În
România, marele revoluţionar Nicolae
Bălcescu a fost oare mai european
decât mulţi dintre voievozii Principatelor
Danubiene, care despreţuiau oamenii şi
sărăcia? Tot, da. Sau, tot în America de
Sud, în Argentina, colonelul Juan
Domingo Peron şi foarte delicata sa
soţie, dar atât de luptătoare, Evita Peron
– am văzut pe străzile Buenos-Aires-ului
un marş al unor sute şi sute de mii de
oameni comemorându-le moartea, oameni pentru interesele cărora au luptat –
, sau în Chile, „socialul” Salvador
Allende, au fost mai europeni decât cei
care, într-un fel sau altul, i-au înlăturat şi
chiar i-au căsăpit? Sau decât, în Europa,
în Germania, conducătorii interschimbabili ai Republicii de la Weimar? Din
nou, da. Chiar dacă, repet, a curs sânge,
uneori mai mult sânge, în apărarea unor
idealuri sociale. Oare doctor Jivago şi
chiar afaceristul Piotr Komarovski în
sinea sa, personaje ale capodoperei
„Doctor Jivago” al lui Boris Pasternak, nu
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gândeau aşa? Înţelegeau că atunci, în
Rusia, exista o mică „lume de aur”,
osificată în bună măsură în semidoctismul ei, dispreţuitoare faţă de popor,
concentrată în balurile şi petrecerile ei
fastuoase, în penibilul ei rasputinism, în
ideea tulbure că lucrurile vor rămâne

mereu astfel, şi o mare lume a mizeriei
şi colbului, a neştiinţei, pe care agitatorii
o trezeau la viaţă. Sigur că nu se asociau cu febra puerală a intransigenţei
roşii promovând, în general, crima
severă pentru popor însă îngăduitoare
pentru şefi, dar se contopeau cu deviza
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creştină „fii bun” şi „iubeşte-ţi
aproapele”... Spania republicană apăra
idealuri sociale, în vreme ce Spania lui
Franco apăra şi idealuri ca atare, dar în
bună măsură, interese ale capitalului neprietenos, deseori, faţă de mulţime...

- continuare în pag. 5 -
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Am făcut un tur al lumii în timp nu
tributar unor judecăţi facile, ci
datorită, direct sau indirect, unui numitor comun al problemelor
avansate: religia creştină, identitatea europeană. Nu este absolutul, dar este o ipoteză. Putem spune
că religia, în sine, nutreşte identitatea europeană, după cum
aceasta nutreşte religia. Dar ateismul, nu o dată întâlnit, este o
credinţă? Fireşte, este credinţa de
a nu crede în Dumnezeu, în divinitate. În măsura în care este umanist şi el este european. Nu a fost
Voltaire european în sensul nostru,
cel de acum? Cum să nu, chiar unul
dintre cei mai mari. Dar Rousseau?
Desigur.
Din
perspectiva
europocentrică, Europa, în speţă
continentul european, este un
leagăn al civilizaţiei mondiale efective, dar şi spirituale, generând, prin
actele sale, prin promovarea
civilizaţiei sale, prin impactul cu alte
credinţe, un real progres mondial.
Globalizarea, în general, şi globalizarea progresului, în special, au
pornit din Europa. Vorbind, pe
etape, iată Imperiul Roman, dar şi
marile descoperiri geografice, începând cu secolul XV. Pe urmă,
revoluţiile industriale. De nu puţine
ori, aceasta s-a realizat cu chinuri şi
sânge, dar, potrivit preceptelor timpului, a fost relativ firesc astfel. A fost
un preţ plătit şi nu un păcat. Nu s-a
ucis din plăcere, din sadism, din
viciu, din răzbunare, ci în numele
unor, să le spunem, „principii civilizatoare”. Din perspectiva zilei de
astăzi, lucrurile se schimbă. Cantitatea de sânge s-a diminuat, amplificându-se dimensiunile pilduitoare
ale progresului. Umanismul si toleranta se situează pe un loc de frunte.
Printre altele, faptul că, în prezent,
sute de mii şi milioane de oameni
din fostele colonii migrează spre

Europa , atât de hotărât, atât de
amplu, o demonstrează elocvent.
Desigur că problema poate fi privită
şi dintr-un alt punct de vedere:
umanismul european, fireşte, dar
cel asiatic, cel african – discutând
doar de o primă linie de diferenţiere,
cea continentală – cum se conjugă
oare? Abordarea mea poate fi
atacată sau completată de abordări
pornind, poate, mai puţin din Europa, ci din alte părţi ale lumii, având
alte seturi de valori şi credinţe intime. Din punctul de vedere al altor
religii, islamice, budiste, confucianiste se pot avansa judecăţi mai mult
sau mai puţin asemănătoare, dar
nu ne referim în acest sens în rândurile de faţă.
Revenind, putem oare spune că
doctrinele economice fundamentate pe social, pe solidaritate – vezi
astfel fondatori precum Charles
Gide, Frederic Passy, Leon Bourgeois, fondatorii cooperatismului de
tip Schulze-Delitzsch, pe urmă
Friederic W. Raiffaisen, şcoala
engleză a cooperaţiei etc – sunt mai
europene decât liberalismul economic al cărui părinte a fost Adam
Smith, pe urmă francezul Jean
Baptiste Say – cel care nu credea
în existenţa crizelor economice,
deoarece, spunea el, „produsele se
schimbă numai pe produse” –,
David Ricardo, Heckecher, Ohlin,
Samuelson, apreciatul în timp Milton Friedman ş.a.? Socialiştii (cei
vestici) de astăzi sunt oare mai europeni decât liberalii de astăzi? Da,
dar am destule rezerve. Sunt, astfel,
din perspectiva socialului, argumente şi de „da” însă şi unele de
„nu”. Este, desigur, o ipoteză.
Exceptându-l pe speculantul „diabolic” George Soros, dar care poate
fi îngrădit de lege, să nu uităm,
totuşi, ce afirmau mercantiliştii,
„Laissez faire, laissez passer, le
monde va de lui même”. Că Adam
Smith spunea „Il mondo va da se”.
Deci lumea merge de la sine, sunt
legile economice obiective cele ce
acţionează să regleze. Tocmai pe
baza acestei libertăţi de acţiune, a

întreprinzătorilor, s-au creat mari
resurse ale dezvoltării, lumea a
făcut mari progrese. Liberalismul
este aspru dar competitiv, se
bazează pe iniţiative şi reuşite,
împinge înainte. Tocmai pe această
bază s-au înfăptuit marile descoperiri geografice. Tocmai pe
această bază Europa şi religia ei
catolică, dar apoi şi cea protestantă
s-a întins din America de Nord şi de
Sud până în Asia şi Australia, în
Africa. Tocmai pe această bază sau iniţiat şi desfăşurat revoluţiile industriale... Şi, pe urmă, avem oare
dreptul să negăm, să neglijăm realitatea că marea civilizaţie
europeană s-a înfăptuit, în cea mai
mare parte, sub sceptrul marilor
împăraţi şi regi europeni? Sub
sceptrul unor mari seniori care au
reprezentat structura esenţială de
conducere, de evoluţie la un moment dat? Nu, nu avem acest drept,
moştenim şi astăzi. În pofida faptului că dintr-o astfel de perspectivă se
manifesta, nu o dată, un dispreţ
deloc timid, chiar făţiş, brutal, faţă de
oameni, faţă de săraci. Şi din toate
aceste direcţii, însă, totul s-a
înfăptuit în numele lui Dumnezeu şi
cu ajutorul lui Dumnezeu.
5.
La noi în România s-a
furat imens şi din toate părţile chiar
dacă cei în cauză merg la slujbe şi
pozează în cucernici.. Au suferit şi
suferă cei cu valoare şi fără recompense sociale pe măsura acestei
valori. Se tot fac cercetări, deseori
serioase, în ce privește verificarea
tranzacțiilor, a achizițiilor dubioase.
În problemele comisioanelor din
contracte, a unor nume fictive și
sume reale din paradisurile fiscale.
În ce privește conturile secrete „ofshore”. În ce privește faultarea impozitelor, tehnologiile respective,
etc. Sunt asemenea teme amintite
ingrediente ale unor escrocherii
patentate în plan european.
Rămânând în Europa, cred și într-o
metodă mai simplă. Anume, să se
ia operativ măsuri hotărâte comparându-se veniturile legale cu
averea acestor îmbogăţiţi corupţi şi
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cinici, care trăiesc în vile de lux în
ţară şi străinătate şi duc un trai de
nababi, din banii furaţi de la
populaţie, de regulă pe deasupra
legilor. „Noua aristocrație” a
României? Nicicum. Așa zisă, în
fapt coruptă, incultă, penibilă,
venală, apatridă, cu o imensă sete
de furt, de îmbogățire. Trebuie
văzut ce au moştenit dinainte de
1944. Ce le-a luat sau ce le-a dat
sistemul comunist ca atare. Ce au
dobândit sau ce au pierdut după
Revoluţie – cum şi de ce – în ţară şi
străinătate etc. Ne pierdem, din
păcate, în fel de fel de lucruri „mici”,
inclusiv în mass-media, considerabil depăşite de astfel de probleme
reale, grave. O fi deliberat, n-o fi deliberat? Pot fi combinate cele 2 tipuri
de cercetări. Oricum, avem deaface cu un destin pe care nu-l
merităm. Pe când „schimbarea”, cu
atât mai mult cu cât economia are
stringentă nevoie de readucerea în
circuitul economic a resurselor furate din interior sau cu sprijin din exterior, pentru că s-a luat şi de acolo.
Reacţia astfel ar vădi tocmai o identitate europeană efectivă. Cea care
a scos Franţa la liman, Italia la
liman. Cea care a scos la liman Belgia, Olanda, Statele Unite, Rusia
chiar, şi nu puţine alte ţări.
Desigur, politica este subordonată
intereselor, dar depinde cât şi cum.
Şi în acest sens este o limită. Or,
am fost şi suntem presați de fel de
fel de diplomaţi care susţin interesele unor firme străine, dar se
îmbogăţesc şi ei abracadabrant…
Dar şefii din regiile publice cu rezultate atât de slabe? Dar generali
făcuţi peste noapte? Dar băncile
care transferă în afară profiturile?
Dar politicienii cu venituri uriaşe
pentru vorbe? Să nu uităm că, în
perioada interbelică, mişcarea
legionară,
superreligioasă,
discriminativă, şi, uneori, criminală,
exacerbând naţionalismul – „Să faci
Căpitane o ţară/ Ca Soarele sfânt
de pe cer”, dar cum, prin ce mijloace, care să fie motoarele creatoare de resurse, cum să se facă
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integrarea într-o Europă civilizată –
şi-a alimentat forţa şi interesele tocmai într-o astfel de atmosferă
cupidă, coruptă, stimulată de chiar
Carol al II-lea. Şi a ieşit ceea ce a
ieşit. Ce fac oare decidenţii noştri –
în afară de cei care s-au îmbogăţit şi
se îmbogăţesc şi ei astfel? Ce face
justiţia pentru a pune capăt – chiar
pe baza legilor în vigoare sau altora
noi –, unor astfel de probleme, pentru a nu acţiona selectiv, pentru a redobândi şi pe această cale
încrederea populaţiei?
Este, dar, necesar, cred, ca atunci
când discutăm de relaţia religie –
identitatea europeană, să mutăm
între cele două părţi. Nu avem
„reţete unice”. Este necesar, cred,
să avem „complici” şi „complicităţi”
în sensul bun al cuvintelor respective, în scopul progresului, care nu
vine doar dintr-o parte, ci din toate
părţile. Este necesar, cred, să
privim mereu spre viitor, dar fără a
neglija a cunoaşte istoria, a desprinde astfel învăţămintele,
experienţa necesare. În toate acestea excludem anarhismul, terorismul de stânga sau de dreapta,
religios sau laic, islamic sau creştin
ş.a. Tehnologiile superioare îl pot
promova într-o largă desfăşurare.
Şi să pornim de la faptul că radicalizarea oamenilor – dincolo de cei
plătiţi nemijlocit pentru a fi „radicali”
– începe cu sărăcia, cu ignoranţa,
cu semidoctismul.
Iată un tablou complicat. Sunt şi
părţi bune, dar nu ne-am referit deosebit la ele. Implozie economică şi
socială cu efecte letale? Nu cred că
o doreşte cineva normal cât de cât
la cap. Cu atât mai mult cu cât butoaie de explozibil, unele cu fitilul
aprins, sunt răspândite pe diferite
paliere – de la exacerbări naţionale
sau, dimpotrivă, antinaţionale, la
mizerie, la social. De la catastrofe
naturale la poluare, de la fracturi religioase la ofensiva „controlată” a
ignoranţei etc – în întreaga lume.
Respectarea identităţii europene ne
poate ajuta...
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Dan PoPescu
urmare din pagina 1
Vreo 3 săptămâni am stat şi la
Braşov, la „Aro”, eu cu mama, tata
venind doar duminica (încă avea un
serviciu bun, era Director General
în Ministerul Minelor şi Petrolului,
aşa că ne-am permis astfel). Îmi
aduc aminte că pentru a mă stăpâni
să nu tuşesc, mama mergea cu
mine la cinema, la Braşov, la filme
cu cow-boys, pe care le gustam
teribil. Am văzut aici, printre altele,
ţin minte, „Împuşcături în noapte” şi
„Huppy, spaima bandiţilor”, cred că
cu Tom Mix. Aşa am putut de la
vârstă mică să apreciez şi această
latură a Hollywood-ului. Mai mult de
frică ca lumea să nu mă dea afară
din sală şi eu să pierd filmul, mă
abţineam, cât puteam, să tuşesc...
În sfârşit, boala a trecut şi am venit
la Bucureşti, în Piaţa Lahovary, cum
spuneam, cu o întârziere de peste 2
luni faţă de colegii mei. Ajutat, mai
ales de mama dar şi de profesori,
am recuperat întârzierea, aşa că de
Crăciun o „rupeam” şi cu scrisul şi
cu cititul în franceză, dar şi în
română O probează astfel Carnetul
meu de note („Livret scolaire”) de
aici. Ca profesoare îmi aduc aminte
de madame Bibery şi madame
Knapp. Cu atât mai straniu mi se
pare, dar, că nepoţii noştri, acum, la
sfârşitul clasei 1-a pregătitoare (deci
în vârstă de peste 7 ani jumătate)
nu ştiu nici să citească şi nici să
scrie, nu ştiu alfabetul etc. În
româneşte, ce să mai vorbesc de o
limbă străină. Am sentimentul că
cineva urmăreşte să-i întârzie în
comparaţie cu alţii, din alte ţări.
Oare?... Şi mă gândesc chiar la
Franţa unde copiii din „Lʼècole
maternelle” (un fel de grădiniţă de la
noi) o rup binişor cu cititul şi scrisul –
în franceză, desigur – spre 5 ani.
Adaug, pentru reflecţie, disciplinele
pe care le-am făcut la 6 ani, în anul
preparator, la „Şcoala Franceză”:
„Écriture, Arithmetique, Lecture”,
dar şi „Devoirs” şi „Conduite”. Am cu
siguranţă dreptate în ce susţin. Mai
amintesc, deasemenea, că aici am
avut un „incident” cu un coleg, ce se
putea termina rău. Despre ce a fost
vorba? Menajera noastră de acasă,
Ileana (Nana) era o femeie foarte
credincioasă, dar fără o cultură
religioasă ca atare. Îmi tot spunea
că pe Iisus Christos l-au omorât
evreii şi de aceea ei trebuiau
pedepsiţi. Nu am avut de lucru şi iam împărtăşit aceste idei colegului
meu de bancă, Sobel, care era
evreu... Şi a ieşit ceea ce a ieşit. Un
scandal în şcoală, cu tatăl meu solicitat expres la Directoare. Oamenii,
până la urmă înţelegători cu naivitatea şi ignoranţa mea, inclusiv
părinţii lui Sobel, cel cu scandalul,
lucrurile s-au aplanat. Iar cu Sobel
am rămas prieten, am fost invitat la
ziua lui.
La „Institut Franҫais de Haute
Études en Roumanie” – Ècole Primaire de Bucarest”, în luna decembrie 1947 am fost înscris pe
„Tableau
dʼHonneur”,
ca
recompensă pentru eforturile făcute
– şi reuşita lor – de a recupera întârzierea faţă de colegii mei şi chiar
mai mult: note bune şi foarte bune.
Mai adaug serbarea de fine de an
din vară, cu recitaluri frumoase şi
câţiva căţei dresaţi care ne-au
amuzat copios. „Împovărat” cu astfel de fapte, cu versuri din La
Fontaine şi cu „Lettres de mon
moulin”, a lui Alphonse Daudet, cu
frumuseţea eruptivă a faimoasei
devize „Liberté! Egalité! Fraternité!”,
desigur că am rămas toată viaţa cu
o sensibilitate anume faţă de cultura
franceză.
O
sensibiltate
acompaniată, însă, tot toată viaţa,
de un imens volum de muncă de a
şti mai mult, de a înţelege mai mult
astfel. Fără să-mi neglijez sensibilitatea românească – intrinsecă în fa-

școala de demult
milia noastră –, aceasta mi-a permis, peste decenii, să devin, oficial,
profesor universitar al statului
francez, reuşită împlinire, cum
spuneam, a unor mari strădanii, dar
şi a unor „seminţe” plantate atunci
care au încolţit, au rodit şi au fost
mereu înmulţite şi îngrijite...
Cum „Şcoala Franceză” s-a
desfiinţat (mai bine spus a fost
desfiinţată de statul român cel nou
în 1948), la 7 ani am intrat în clasa
I-a la Şcoala românească. Mai întâi
la „50 Panduri”, nu foarte departe de
casă, pe Şoseaua Panduri. Am
rămas aici cam 3 săptămâni şi îmi
amintesc cum la ora 10, din partea
şcolii, a statului, deci, fiecare copil
primea mămăligă cu marmeladă de
piersici, încă nu părăsisem foametea ce a debutat în ţară cam din
1946. „Trataţia” nu era deloc rea, cu
atât mai mult cu cât erau copii care
cu greu îşi permiteau să mănânce
acasă cât de cât la nivelul poftei lor
rareori satisfăcute. După 3
săptămâni la „Panduri”, am obţinut
aprobarea – eu şi câţiva colegi
băieţi ce stăteam în apropiere – să
ne mutăm cu şcoala aproape de
unde făcusem grădiniţa, la „Şcoala
15”, Elefterie, deşi erau doar clase
de fete. Aici am fost coleg cu cel
care îmi va deveni prieten bun, viitorul jucător de rugbi şi inginer Nobi
(Norbert) Copelman, cu Horia Carp,
ce va pleca peste doi ani în Israel,
cu mucalitul Nene (Nicolae) Banu,
băiatul unui cunoscut medic radiolog (Nene va deveni şi el medic,
stomatolog, şi va pleca apoi în Germania), cu unul din fraţii Gabrea,
cred că viitorul regizor, iar dintre fete
menţionez
pe
Smărăndiţa
Georgescu (căs. Olteanu), viitor
reputat critic muzical şi director al
Operei Române din Bucureşti (cu
care voi deveni pentru 4 ani – cât
am stat eu acolo – coleg la ziarul
„Scânteia”), pe viitorul medic
Camelia Daciu, o fată admirabilă,
pe Smaranda Pandele, viitoarea
soţie a actorului Geo Barton,
deasemenea Ducu Florea, un
băieţel Grigorescu etc. Generaţie
frumoasă, deci, stimulată de
doamna Marian, învăţătoarea
noastră pe care efectiv o iubeam cu
toţii...
Nu pot trece însă peste impresia
terorizantă pe care mi-a produs-o
fosta mea freulein, tânăra
nemţoaică Paula Panaghia, din
Câmpina, „ridicată” de sovietici prin
1946 şi care a venit la noi după vreo
5 ani de deportare în URSS. O femeie de 35 de ani, dar care abia
mergea, arăta bine de tot bătrână şi
fără dinţi în gură. Lucrase din greu la
mine în Urali, şi acesta era efectul.
N-a făcut rău la nimeni şi n-a participat la război. Vorbim mereu despre
monstruozităţile comise de nazişti
în Rusia. Şi este adevărat. Vorbim,
din păcate, mult mai puţin despre
cele ale ruşilor comise faţă de
nemţi. Ca număr mai reduse, însă
la fel de urâte. Desigur, trebuie
schimbate regulile. Dar trebuie
înlăturat şi războiul ca mijloc de impunere al unora faţă de alţii.
Pentru clasa a IV-a, fiind băieţi
consideraţi prea mari, inoportuni
într-o clasă de fete, ne-au despărţit.
Eu am mers la „Cuibul cu barză”, de
pe strada Ştirbey Vodă, devenită
după vreo 10 ani Liceul de muzică,
unde, trebuie să recunosc, a fost altfel decât la şcoala de fete. Pe de o
parte, eram ceva mai dezinhibaţi,
eram între noi. În acelaşi timp, a
contat mult şi faptul – general, de altfel – că începând cu clasa a IV-a
elementară nu am mai avut
învăţătoare, ci profesori pentru principalele discipline. O rigoare mai
mare, dar şi mai interesant. Dintre
profesori menţionez pe domnul
Enoiu, de matematică, care fusese
mulţi ani preot, foarte iubit şi respectat de noi, pe doamna Leister,
de lb. română, pe doamna Chiţimia,

de botanică-biologie, pe doi soţi –
nu îmi mai amintesc, din păcate,
numele lor – de fizică şi chimie, pe
doamna Elena Cvartic, de istorie.
Au mai fost, dar cum uitarea ne
ajunge pe toţi, îmi cer scuze faţă de
cei care nu i-am amintit. Oricum, o
şcoală foarte bună „Cuibul cu
barză”, unde se făcea multă carte.
În clasa a III-a, având note foarte
bune, la „Elefterie” fusesem făcut pionier. Era o mică împlinire, am mers
mai departe cu ea, nu prea ne
dădeam seama noi atunci ce şi
cum.
Îi revăd în minte cu mult drag pe
colegii mei de şcoală de la „Cuibul
cu barză”. Pe Eugen Bucur, viitor inginer agronom, din păcate, cum mia spus, cu tatăl deţinut politic, coleg
de bancă cu mine aproape doi ani.
Pe Miki Mociorniţa, nepotul de fiu al
marelui industriaş bunicul său,
mama mea şi cea a lui Miki
fuseseră şi ele colege la liceul
„Regina Maria”. Miki va deveni inginer. Pe Cimbi (Şerban) Cantacuzino, os de prinţ şi nepot de
bunică al marii actriţe Maria Filotti.
Tatăl lui Cimbi, medic şi cunoscut
critic de film, era băiatul Mariei Filotti,
recunoscut de prinţul Cantacuzino,
locuiau cu toţii undeva pe strada
Vasile Pârvan. Cimbi, coleg de
bancă cu mine mai mult de doi ani,
va deveni un foarte bun actor de
teatru şi film. Îmi aduc aminte că prin
clasa a V-a, cred, mergeam cu
părinţii noştri, mai mulţi colegi ai lui,
la teatrul din spatele Poştei să-l
vedem pe Cimbi în „David Coperfield”, după Ch. Dickens. Am văzut
cam de 10 ori piesa respectivă. Şi
ce aplauze... De altfel, pentru mine,
teatrul nu era un lucru nou. Părinţii
m-au dus, mai ales la piese pentru
copii, de pe la 5 ani la teatru... Pe
Alex Moşanu, ceva nepot al cunoscutului om politic basarabean, şi el
apoi inginer. Pe Dan Teodorescu şi
Dan Pasăre, pe Toni (Anton)
Niţescu, cu tatăl la puşcărie şi bun
prieten cu tatăl meu, pe Gonţu
(Nicolae) Maior, băiatul unui ofiţer
activ, pe Tudor Pastia, cu tatăl
deţinut politic, pe Ion Popescu, şi el
băiat de ofiţer activ, foarte simpatic,
pe Dan Hacman, tatăl inginer, viitor
cercetător nuclear – premiant întâi
el, eu cam al treilea, al patrulea –,
pe Sorin Lungu, plecat ulterior în
Australia, pe foarte inteligentul
Basarab Driga, ulterior geolog
parcă, pe Vicenţiu Rebedea, stătea
vizavi de şcoală, în sfârşit pe cel ce
va deveni marele tenismen, jucător
de Cupa Davis, Petre Mărmureanu,
pe Ştefan (Fănică) Burciu, tenismen
şi el foarte bun, pe Viorel Ţaţomir
(Ţaţa), băiat de avocat şi doctoriţă
în vogă, (va deveni inginer), pe
Gheorghe Popa şi Gheorghe
Toma, copii din familii mai simple
dar cu toţii remarcabili, pe Pavel
Murgui etc.
Eram, pot spune, o clasă reuşită. Îi
ştiam bine şi pe cei mai mari ca noi
şi care nu erau deloc încrezuţi în ce
ne priveşte, cum se mai obişnuieşte
la şcoală la cei mai mari faţă de cei
mai mici. De exemplu, dintre cei mai
mari cu doi ani ca noi, eu
copilărisem şi eram foarte legat de
Dinu Schileru. Amintesc de Vladi
Penescu (stăteam în casă cu tatăl
lui Vladi Penescu, colonelul pensionar Puiu Penescu, fratele
fruntaşului naţional-ţărănist Nicolae
Penescu, aflat la puşcărie – Vladi
stătea cu mama şi cu fratele lui,
Şerbănică Penescu, mai mic ca
mine cu doi ani, părinţii erau
despărţiţi. Vladi va deveni inginer).
Îl ştiam bine pe Basarab, ce va deveni un bun jucător de tenis pentru
România, dar şi un mare matematician, pe viitorul medic Guţulescu,
din păcate, apoi, cu un sfârşit prematur şi trist, pe Nişanian Kirkor,
vecin de stradă cu Dinu Schileru, pe
Dan Istode, băiat admirabil, fără tată
şi iubindu-şi mama cu pasiune, de-
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venit economist cu specializarea
„Dezvoltare teritorială”, coleg cu
mine peste ani în CSP şi plecat prematur dintre noi. În clasa paralelă,
cred că era şi viitorul procuror şi,
apoi, maestru al barei Lucian
Bolcaş... Pot spune, că, în general,
atmosfera era agreabilă, chiar în
pofida unor diferenţieri sociale între
părinţi preluate, uneori, şi de unii
copii. Oricum, era bine. De fapt,
asemenea diferenţe de concepţii,
zestre pentru fiecare dintre noi, nu
subminau un spaţiu al nostru de exprimare comun şi prietenos. Era
acel spaţiu care submina, însă, cu
încetul, intransigenţa socială
penibilă (şi criminală, adeseori) a
regimului politic din ţara noastră din
acei ani. Acel spaţiu care va pregăti,
câte puţin, picătură cu picătură,
România de peste decenii. Dar să
revin.
Continui episodul „Cuibul cu barză”
cu un simbol al timpului şi al acestei
şcoli: profesoara de limbă rusă a
cărei învăţare am început-o în clasa
a IV-a: Evghenia Sergheevna
Smolenski. Excepţională. Ne-a
transformat o aversiune firească, la
nu puţini dintre noi, în acel timp, faţă
de rusă, în interes. Nu pedala deloc
pe ceea ce era uzanţa acelei vremi
– preamărirea lui Lenin, a lui Stalin,
a „Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie” (sărbătorită pe 7 noiembrie), nu pedala pe „ajutorul
neprecupeţit şi dezinteresat al
URSS-ului faţă de poporul frate
român”, pe lupta împotriva
burghezo-moşierimii etc – ci pe valori perene ale Rusiei. Amintind cultura ei, sensibilitatea, sufletul ei,
oamenii ei cei mulţi care, dincolo de
cât de grave le erau nemulţumirile,
şi-au sacrificat fără nici o ezitare
viaţa în „Marele Război de Apărare
a Patriei” pentru a izbândi în faţa
unui inamic neînduplecat, criminal.
Un inamic care vroia nu doar
sfârşitul sistemului bolşevic, ci, mai
mult chiar decât atât, exterminarea
ruşilor, a unor popoare din
componenţa URSS-ului. Limba, cu
o gramatică relativ uşoară, am
învăţat-o după scheme, lexicul
după frumuseţe: Puşkin, Lermontov, Gogol, Maiakovski, Gorki etc.
Să ne înţelegem: nu am avut
niciodată – şi nu am nici acum – o
simpatie anume faţă de ruşi.
Dimpotrivă. Nu i-am preamărit
niciodată pe Lenin, pe Stalin, pe
Brejnev, Marea ţară a socialismului,
ca, după 1989, să arăt cât de mari
criminali au fost aceştia şi cât de geniali şi generoşi au fost şi sunt americanii – cea mai mare putere liberă,
economică, democratică a lumii,
aliată României în NATO. Pentru
că, în pofida marilor lor calităţi şi
reprezentând, în esenţă, o altă, o
nouă Europă, cu oameni care au

reuşit, nu au fost şi nu sunt chiar
aşa... Este clar, acum, că fiecare
ţară din UE şi chiar mai mult Statele
Unite îşi protejează puternic propriile industrii, activităţi, urmărind,
firesc, să obţină un profit social cât
mai mare. Dar este important ce fel
de defensivă porţi, „în genunchi” –
şi de ce, cine profită – sau cauţi să
câştigi şi tu. Oricum, trecând timpul
şi reflectând, n-am putut şi nu pot să
nu văd, cât de cât, că Revoluţia din
1917 nu a fost importată cu „forţa”
din afară, cum îmi susţinea un bun
prieten, medic şi român-german,
om de cultură, totuşi. Ci ea, consider eu, a pornit din necesităţile de
progres ale unei economii net
înapoiate, cu structuri amplu deformate, cu un sistem imperial de conducere ajuns la limita ridicolului pe
timpul lui Rasputin, dar şi înainte şi
pe urmă. Un sistem pravoslavnic cu
ţarul considerat reprezentantul lui
Dumnezeu pe pământ, „tătuca”,
mai important chiar decât Patriarhul,
cu o populaţie în mare parte
ignorantă, pe cât de inteligentă şi
activă se vădea (şi se vădeşte)
„intelighenţia rusească”. Că în multe
privinţe Rusia, în fapt URSS-ul, ca
instituţii au reprezentat un levier
criminal pentru proprii oameni, dar
şi pentru state „cucerite”, este
adevărat – şi trebuie văzut de ce şi
cum.
De fapt, doctrinele sociale egalitare,
de tipul fericirii tuturor într-o lume
minunată, prind repede, fiind relativ
uşor să iei de la bogaţi şi să împarţi
la săraci. Dar tot atât de adevărat
este, cred, şi faptul că s-a produs
multă substanţă nouă. Că anii de
după 1917 – chiar cu imensul lor
pandant de sânge şi chinuri al dictaturii comuniste – au făcut dintr-un
imperiu cu picioare de lut – vădit
astfel în războiul Crimeii, în războiul
Ruso-Româno-Turc din 1877, în
Primul Război Mondial cu înfrângeri
penibile în lanţ şi milioane de morţi
sacrificaţi de incompetenţa unor
generali artificioşi şi a Statului Major,
de o tehnică de luptă înapoiată, deseori lipsind şi aceea – a doua mare
putere a lumii. Cea care a înfrânt
Germania nazistă nu doar ca
număr de oameni, ci şi ca tehnică
de război, ca sistem de organizare,
ca avânt în luptă al trupelor. Şi a
rămas cu un astfel de statut până
aproape de zilele noastre, nici acum
nefiind departe de el. Putin este
temut, dar este acceptat, sprijinit
chiar, de cea mai mare parte a
populaţiei ţării. Cu defectele ei, dar
şi cu calităţile ei, cu forţa ei, cu interesele ei, Rusia, mai ales într-o
lume globală, o lume cu imense
nemulţumiri ale săracilor, mulţi,
foarte mulţi faţă de cei bogaţi, mult,
mult mai puţini, a rămas un vecin cel
puţin „preocupant” dacă nu mai rău.

bucurești, str. știrbei vodă. școala
“cuibu cu barză”

școala de demult
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Dan PoPescu
urmare din pagina 6
Din unghiul unui astfel de context,
afirm că limba rusă învăţată, mai cu
sila, mai nu, cu Evghenia
Sergheevna, mi-a servit. M-a făcut
oricum să fiu mai atent. De altfel,
cred că doamna Smolenski, în
acea vreme trecută bine de 50 de
ani, corpolentă, decupată parcă din
piesele lui Cehov, de la la „Unchiul
Vanea” la „Trei surori” şi
„Pescăruşul”, provenea din „ruşii
albi”. Ne-a spus că trăia în România de prin 1920...
... Care ar putea fi acum câteva
fapte de care îmi aduc aminte şi
care m-au marcat oarecum în timpul şcolii elementare, respectiv cele
7 clase? De exemplu, până prin
clasa a IV-a, a V-a, „schimburile” de
soldaţi cu Ducu Florea care
moştenise, se pare, pasiunea
comerţului de la tatăl său, un cunoscut interbelic jucător de bursă. Erau
soldaţii aceia germani din lut ars,
excelent realizaţi, şi pentru care eu
– ca şi Ducu – făcusem o adevărată
pasiune. Pe urmă, în alt plan, construirea Operei Române, eu – precum alţi colegi – participând ca
„brigadier”: căram ciment, scânduri,
pe şantier, roabe cu pământ, fiare
etc. Îmi pare rău că nu mai am „Carnetul de brigadier” respectiv. Nu era
deloc un obicei rău: deveneai mai
atent, mai responsabil etc. De altfel,
la inaugurarea „Operei”, nouă,
brigadierilor, ni s-au dat invitaţii de
două persoane. Eu, care stăteam şi
foarte aproape de clădire, venind cu
mama mea. Îmi aduc aminte ca
acum: s-a cântat „Traviata”, de

Verdi, cu marii artişti-cântăreţi soprana Arta Florescu (Violeta),
tenorul Valentin Teodorian (cel care
se îndrăgostise de, iniţial, uşuratica
Violeta), cred apoi că basul Ştefan
Gabor (Germont, tatăl personajului
amintit) etc. Aşa am prins dragoste
– şi chiar pasiune – pentru operă.
Mai reţin că odată, venind de la
şcoală cu un coleg şi trecând pe
câmpul din faţa Facultăţii de
Medicină (unde ulterior s-a construit
marele Spital Municipal), câmp
atunci cultivat cu verze (nu ştiu de
cine), am luat şi noi vreo 2-3 verze
să le ducem acasă. Gest aiurea,
total nesăbuit. Paznicul ne-a văzut,
ne-a fugărit, dar noi ne-am descurcat, ajungând întregi cu „produsul”
acasă. Părinţii m-au pus să duc
verzele înapoi pe câmp, mi-au explicat ce şi cum şi nu au vorbit cu
mine câteva zile... Pe urmă, cum în
curte la „Cuibul cu barză” era un
podium şi noi dădusem în pasiunea
luptelor greco-romane (aveam
câţiva campioni renumiţi de care începusem să auzim şi vroiam la fel),
aveam, deseori, „lupte” acolo. Eliminatoriu. De vreo 2-3 ori am câştigat
eu turneul, învingându-l „în finală”
pe Nicolae Maior. Jucam şi „Pălmiţa
la perete”, pe monezi divizionare, în
speţă câţiva creiţari. Aruncam 2
jucători cu câte un ban în perete şi
dacă banul cădea la mai puţin de o
palmă de moneda celuilalt, luai
moneda... Mai aveam „Paraşutele”.
Adică, funduri (căptuşeli) de pălării
pe care le prindeam cu aţă de o
castană mai mare, le împătuream,
le aruncam în aer şi „paraşuta”
cădea frumos. Am stricat astfel
câteva pălării, primind corecţie de la
tatăl meu. Deloc în ultimul rând, fos-

forul curăţat de la câteva beţe de
chibrit îl „înghesuiam” în cavitatea
din tija cheilor, pe urmă un cui legat
cu sfoară şi dădeam de perete să
bubuie. Şi bubuia. Cam periculos,
putea să sară metal pe noi, dar nu
s-a întâmplat. Totodată, îmi aduc
aminte că prin clasa a VII-a am avut
şi prima „bătaie” mai serioasă, o
confruntare mai de anvergură cu
băieţii din cartier. Cum eram cam insistent pe la şcoala, tot „Cuibul cu
barză”, de alături, dar de fete, vreo
trei tineri din cartier – 16-17 ani – mau aşteptat la sfârşitul orelor, spre
seară (învăţam după masă). I-am
văzut, am bănuit de ce sunt acolo,
am ieşit pe poarta şcolii, spre „Tribunal”, ei după mine, am mers
încet-încet să nu dau de bănuit, am
traversat, iar de la colţul străzii Virgiliu, când nu m-au mai văzut, am
rupt-o la fugă. Din păcate, stratagema n-a ţinut, m-au ajuns şi a început bătaia: unul (eu) contra trei.
Am ieşit cam bumbăcit, dar am dat
şi eu. Acasă, mamei, i-am spus că
m-am lovit la fotbal. Era însă puţin
faţă de ceea ce se întâmpla prin
celelalte cartiere – Militari, Ferentari
sau „13 Septembrie” (mai erau
Grant-ul, Puişor-ul etc.) unde
sălăşluiau găştile lui Titi Mafoame,
Marchidan, Cămăruţă, cu care, de
altfel, am devenit apoi într-un fel
amic (asta însă la nivelul cartierului
şi nu al şcolii). Oricum, nu mai eram
de mult băiatul mamei...
Episoadele „Schileru”, acum. Până
spre 15-16 ani, copilăria şi
adolescenţa mea au fost legate de
Dinu Schileru (mai mare cu 2 ani ca
mine) şi familia sa, cei mai buni prieteni ai familiei mele. Pe de o parte,
este vorba de frumoasele vacanţe
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de 3-4 săptămâni petrecute câţiva
ani la rând pe Valea Prahovei, la
Poiana Ţapului, eu cu Dinu şi cele 2
mame având o cameră, în cealaltă
veneau taţii sâmbăta şi duminica:
cu clasa a III-a, cu personalul, cu
pachete cu alimente, când şi cum
puteau. Trăgeam cu arcul, erau
zmeiele, coboram apoi pe apa
Zamorei unde puneam să
plutească şi să meargă bărci din
lemn pe care le fabricam singuri:
săpam locul elicei şi cu un fir de
elastic de la ciorapi, montat pe două
cuişoare bătute atent pe cele 2 margini ale bărcuţei care în mijloc avea
un gol să se poată învârti elicea (un
placaj mai fin, respectiv o margine
de la cutia de chibrituri), bărcuţele
se mişcau destul de vioi. Pe malul
apei, într-un loc îndiguit, pentru a
ameliora astfel cât de cât cursul violent al pârâului, amenajam 3-4
porturi şi trimiteam bărcuţele de la
un port la altul... Plecam, deseori, în
pădure pe cărări doar de noi ştiute,
ne amenajam cabane din crengi de
brad, eram indienii şi Old Shatterhand, din cărţile germanului Karl
May. Dar „Casa căpitanului”? Tot la
Poiana Ţapului, pe Zamora, la
liziera pădurii, un fost marinar,
căpitan de navă, îşi construise o
mică vilă în formă de vapor: punţi,
proră, pupă etc. Ne împrietenisem
cu băiatul proprietarului casei şi ne
imaginam fel de fel de aventuri
acolo: alegam pe „punţi” să prindem
piraţii, ne ţineam bine de scânduri
când „era furtună” etc.Trebuie, de
altfel, să spun că de pe la 7-8 ani,
eu, în fiecare dimineaţă citeam la
micul dejun, enervând-o cumplit pe
mama, câte o broşurică din „Dox”uri, aventurile submarinului dar şi

ale echipajului, din „Cei trei
cercetaşi” sau din „Bill-Gazon”,
broşurele apărute înainte de război
şi pe care le găsisem prin pod sau
mi le procuram, „la schimb”, de la
prietenii de pe stradă.
Timpul trecea repede, tot atât de repede cât de repede se eroda, începând cam cu 1948, situaţia
materială a familiei mele dar şi a lui
Dinu: de nu puţine ori, taţii – şi al
meu şi tata Dili – daţi afară din serviciu ca având dosare de burghezi,
mamele – şi mama mea şi tanti Silvica – casnice, rămânându-ne astfel, deseori, ca mijlocul unic de
existenţă „Talciocul”. Acolo „s-au
dus” pe bani destul de puţini – raportul cerere-ofertă fiind defavorabil
– costume ale taţilor, blănuri ale
mamelor, bilgheri de vânătoare, radiouri, tablouri, bibelouri, obiecte
mici de mobilă ş.a. Asta era. În plus,
cum spuneam, familia mea a stat
vreo patru ani şi fără foc în casă, nici
un fel de foc. Casa fusese
naţionalizată, caloriferele fiind trecute de pe cărbune pe păcură.
Cum operaţiunea a durat mult mai
mult decât trebuia... Cine spărgea
gheaţa din cadă cu târnăcopul pentru a face baie cu apa încălzită pe
aragaz înţelege bine ce vreau să
spun eu. Au fost, dealtfel, câteva
ierni
cumplite...
De
fapt,
îmbrăcămintea mea – a mai multor
colegi de ai mei – în timpul şcolii era
una singură: treningul. Făcea nişte
„genunchi” de groază, pe care
mama, la fiecare spălat, se chinuia
„să-i scoată”. Mai târziu, spre liceu,
„au apărut” uniformele, însă mereu
le-am avut pe cele de categoria a IIa, din stofă mai proastă.

sibiu - Piața mare în octombrie

politica de mediu
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Conf. Univ. Dr. Paul lucian,
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Politica de mediu se bazează pe
următoarele principii de acţiune:
- principiul „Poluatorul plăteşte": are
în vedere suportarea, de către poluator, a cheltuielilor legate de
măsurile de combatere a poluării
stabilite de autorităţile publice - altfel
spus, costul acestor măsuri va fi reflectat de costul de producţie al
bunurilor şi serviciilor ce cauzează
poluarea
- principiul acţiunii preventive: se
bazează pe regula generală că „ e
mai bine să previi decât să combaţi"
- principiul precauţiei: prevede luarea de măsuri de precauţie atunci
când o activitate ameninţă să
afecteze mediul sau sănătatea
umană, chiar dacă o relaţie cauzăefect nu este deplin dovedită ştiinţific
- principiul protecţiei ridicate a mediului: prevede ca politica de mediu a
UE să urmărească atingerea unui
nivel înalt de protecţie
- principiul integrării: prevede ca
cerinţele de protecţie a mediului să
fie prezente în definirea şi implementarea altor politici comunitare
- principiul proximităţii: are drept
scop încurajarea comunităţilor locale în asumarea responsabilităţii
pentru deşeurile şi poluarea produs.
Politica de mediu a Uniunii Europene este susţinută de un număr
de actori instituţionali implicaţi în
pregătirea, definirea şi implementarea sa, şi care se află în
permanentă consultare cu guvernele statelor membre, cu diverse
organizaţii industriale, organizaţii
non-guvernamentale şi grupuri de
reflexie. Prin diversele atribuţii pe
care le au, acestea contribuie la caracterul sinergetic al politicii de mediu
şi asigură realizarea obiectivelor
sale atât la nivel legislativ, cât şi la
nivel de implementare.
Implicarea Parlamentului European
în politica de mediu a Uniunii se
manifestă prin cooperarea acestuia
cu celelalte instituţii şi implicarea în
procesul de co-decizie. În anul 1973
Parlamentul a înfiinţat un Comitet de
mediu, format din specialişti şi responsabili pentru iniţiativele legislative privind protecţia mediului şi
protecţia consumatorului.
Comitetul economic şi social are un

mamaia

rol consultativ în procesul de decizie
şi ilustrează generalitatea politicii de
protecţie a mediului ambiant.
Comitetul regiunilor are, de asemenea, rol consultativ şi asigură implicarea autorităţilor regionale şi locale
în procesul de decizie la nivel comunitar. Aspectele de mediu sunt
responsabilitatea Comisiei Europene, alături de planificarea
spaţială şi de chestiunile ce ţin de
politica urbană şi de energie.
Direcţia Generală de Mediu a
Comisiei Europene a fost înfiinţată
în 1973 pentru a proteja, păstra şi a
ameliora mediul în Europa, pentru
generaţiile prezente şi viitoare.
Aceasta propune politici şi legislaţie
care protejează habitatele naturale,
puritatea aerului şi a apei, asigură
eliminarea corespunzătoare a
deşeurilor,
îmbunătăţeşte
cunoştinţele referitoare la toxicitatea
substanţelor chimice şi sprijină întreprinderile europene în drumul
acestora spre o economie durabilă.
Direcţia Generală asigură totodată
aplicarea corectă, de către statele
membre a legislaţiei UE privind
mediul. Aceasta înseamnă sprijinirea eforturilor statelor membre de
a respecta legislaţia, precum şi investigarea plângerilor formulate de
cetăţenii UE şi de organizaţiile neguvernamentale.
De asemenea, DG Mediu
reprezintă Uniunea Europeană în
ceea ce priveşte mediul în reuniunile internaţionale, inclusiv, de exemplu Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite privind biodiversitatea.
În cadrul forurilor internaţionale, DG
Mediu urmăreşte să se convină
asupra unor politici la nivel
internaţional, care să stopeze declinul permanent al biodiversităţii, să
reducă producerea deşeurilor şi
poluarea aerului şi apei, precum şi
care să consolideze serviciile ecosistemelor care fac posibilă viaţa pe
pământ.
Direcţia Generală (DG) Mediu a fost
creată în 1973 şi este direct
responsabilă pentru elaborarea şi
asigurarea implementării politicii de
mediu. Rolul său este de a iniţia şi
definitiva noi acte legislative în
domeniu şi de a se asigura că
măsurile astfel adoptate vor fi implementate de statele membre. Consiliul Miniştrilor Mediului este parte a
Consiliului Uniunii Europene şi se

reuneşte de câteva ori pe an, în
scopul coordonării politicilor de
mediu ale statelor membre.
Comisia Europeană arată calea de
urmat, pentru strategia Europa
2020, strategia de creştere a UE
pentru deceniul următor. Aceasta
pune accent pe una dintre cele
şapte iniţiative, respectiv utilizarea
eficientă a resurselor naturale epuizabile. De exemplu, consolidarea
capacităţii de rezistenţă a ecosistemelor noastre, care ne oferă
hrană, apă proaspătă, materii prime
şi multe alte avantaje, contribuie la
menţinerea productivităţii şi a calităţii
vieţii şi, în acelaşi timp, reduce cheltuielile de sănătate publică.
Comisia Europeană doreşte eliminarea treptată a subvenţiilor pentru
industrie, transporturi, agricultură şi
energie care încurajează utilizarea
de produse şi procese de producţie
poluante sau cu consum ridicat de
energie.
Comisia Europeană doreşte eliminarea treptată a subvenţiilor pentru
industrie, transporturi, agricultură şi
energie, care încurajează utilizarea
de produse şi procese de producţie
poluante sau cu consum ridicat de
energie.
Comisia Europeană promovează
sensibilizarea populaţiei faţă de
protecţia mediului în diverse moduri
inedite. Unul dintre ele este
„Săptămâna Verde”, eveniment organizat în fiecare an la Bruxelles, la
care participă mii de cetăţeni care
discută, timp de patru zile, pe marginea unor probleme esenţiale de
mediu, cum ar fi biodiversitatea sau
apa. O altă modalitate de sensibilizare a cetăţenilor o reprezintă concursurile. Premiul „Capitala Verde”
promovează acţiunile de protecţie a
mediului şi iniţiativele urbane originale din întreaga Europă.
Comisia Europeană a făcut din utilizarea eficientă a resurselor o
iniţiativă majoră a strategiei sale
pentru 2020. Aceasta înseamnă că
va trebui să producem mai mult cu
mai puţine materii prime, să utilizăm
resursele în mod durabil şi să le
gestionăm mai eficient de-a lungul
ciclului lor de viaţă. În acest scop,
avem nevoie de inovare, de
schimbări în modurile de producţie
şi de consum şi de stabilirea unor
stimulente şi preţuri adecvate.
Comisia Europeană a lansat o campanie de informare a publicului în
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toamna anului 2011. Comisia a
creat un grup la nivel înalt format din
factori de decizie, antreprenori şi
experţi cu o vastă experienţă în
domeniile economiei şi mediului,
care, în primăvara anului 2014, a
publicat o serie de recomandări.
În cazul în care aceste deşeuri nu
pot fi evitate, Comisia Europeană îi
îndeamnă pe cei implicaţi să le reutilizeze, să le recicleze şi să le recupereze pe cele care pot fi o
resursă valoroasă. Impozitarea
activităţilor de depozitare şi introducerea unor sisteme de plată în
funcţie de deşeurile generate pot
contribui la realizarea acestui obiectiv. Unele state membre au reuşit să
obţină rate de reciclare de peste
80% şi, teoretic, au eliminat depozitele de deşeuri. Comisia a
prezentat un pachet de măsuri („Aer
curat”) pentru îmbunătăţirea calităţii
aerului, actualizând legislaţia
existentă şi reducând emisiile nocive
generate de industrie, trafic, termocentrale şi agricultură, în vederea reducerii impactului acestora asupra
sănătăţii umane şi a mediului. Planul
Comisiei Europene de a proteja
resursele de apă ale Europei până
în 2020 şi după această dată ar
putea ajuta UE să îşi atingă obiectivele. În 2012, Comisia Europeană
a prezentat o serie de orientări prin
care atrage atenţia asupra pericolului pe care îl prezintă acoperirea
solului cu materiale impermeabile,
cum ar fi betonul.
Prin intermediul Curţii de Justiţie a
Uniunii
Europene,
Comisia
Europeană poate să iniţieze o
acţiune în justiţie împotriva unui stat
membru care nu aplică legislaţia în
mod corect. Aceste cazuri de
încălcare a legislaţiei – multe dintre
ele se referă în cea mai mare parte
la mediu – nu numai că sunt stânjenitoare
pentru
autorităţile
naţionale, ci pot chiar să ducă la perceperea unor amenzi pentru neaplicarea normelor UE. Dar acţiunea în
justiţie este o soluţie de ultimă
instanţă. Comisia Europeană
acordă mai multă importanţă sprijinirii statelor membre în aplicarea
eficientă a legislaţiei. Sunt disponibile mijloace de consolidare a
capacităţilor şi sprijin financiar şi, de
asemenea, este asigurat accesul la
o mai bună cunoaştere a stării mediului şi la informaţii cu privire la modul
în care statele membre îşi în-

deplinesc angajamentele luate faţă
de UE. Comisia a recomandat ca
fiecare stat membru să înfiinţeze un
organism naţional independent de
evaluare, cum ar fi Ombudsmanul,
pentru a se ocupa de plângerile
legate de mediu primite din partea
cetăţenilor
Agenţia Europeană de Mediu are
sediul la Copenhaga şi are ca scop
principal colectarea, prelucrarea şi
furnizarea de informaţii despre
mediul ambiant către decidenţi şi
către public. Acest lucru se
realizează prin activităţi permanente
de monitorizare a mediului şi semnalarea în timp util a problemelor pe
cale de apariţie. Astfel, activitatea sa
constă în: furnizarea de informaţii pe
baza cărora sunt întemeiate deciziile politice; promovarea celor mai
bune practici în domeniul tehnologiilor şi protecţiei mediului;sprijinirea
Comisiei Europene în diseminarea
rezultatelor cercetărilor în domeniul
mediului.
Deşi nu este direct
implicată în procesul de decizie,
comunicările şi rapoartele sale
asupra situaţiei mediului joacă un rol
esenţial în adoptarea noilor strategii
şi măsuri de protecţie a mediului la
nivel comunitar. Odată cu Agenţia
Europeană de Mediu a fost stabilită
şi Reţeaua Europeană de Informare
şi Observare pentru Mediu
(EIONET)", care conectează
reţelele naţionale de informare ale
statelor membre.
Deciziile actorilor instituţionali
implicaţi în politica de protecţie a
mediului se iau în conformitate cu
următoarele principii stabilite prin articolul 175 al Tratatului de la
Roma:ca regulă generală, deciziile
se iau prin votul majorităţii calificate
în Consiliu şi prin cooperarea cu
Parlamentul European; pentru programele de acţiune, se respectă decizia majorităţii calificate în Consiliu şi
în co-decizie cu PE;decizii în unanimitate în Consiliu şi la consultarea
cu PE pentru aspectele fiscale şi
măsurile privitoare la planificarea
teritorială, utilizarea terenurilor şi
managementul resurselor de apă,
precum şi a măsurilor ce afectează
politica energetică.
Agenţia Europeană de
Mediu este principalul organ public
din Europa dedicat furnizării de
informaţii sigure, independente,
asupra mediului, pentru factorii
politici şi publici. - va urma -
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