
Denumirea oficialã a acestei instituţii comunitare, pre-
vãzutã în Tratatul de la Roma  a fost „Adunarea Gen-
eralã”, dar în 1962 instituţia a decis sã se numeascã
„Parlament”, cu toatã opoziţia Consiliului U.E., care-
şi vedea ameninţate atribuţiile de legislator european.
De atunci, noua denumire a fost folositã şi în actele
comunitare, în final fiind legiferatã prin Actul Unic Eu-
ropean.
În conformitate cu tratatele de instituire a
Comunitãţilor Europene şi Tratatul de la Maastricht,

componenţa Parlamentului European constã în
reprezentanţi ai popoarelor statelor membre. Pânã în

2004, a avut 626 de membri, iar din 2004, odatã cu intrarea în vigoare a
dispoziţiilor Tratatului de la Nisa şi a Protocolului anexat acestuia, 732 de mem-
bri. Din 2007, când Uniunea are 28 de state membre, numãrul membrilor
devine 785, care reprezintã o populaţie de 492 de milioane de locuitori.
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Adam smith - Atât de
modest în timpul vieții și

atât de mare în 
posteritate.
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„La proprieté
c’est le vol”
(„Proprietatea
este furtul”),

afirma cu vreo
două sute de ani în
urmă un tipograf – pro-
fesiune nobilă, vecină
sau chiar confundată
cu cultura – autodidact
de seamă,
revoluționarul și econ-
omistul francez Pierre
Joseph Proudhon de-
spre care am scris mai
multe studii. Vorbele,
devenite lozincă, au in-
flamat străzile, bari-
cadele Parisului și ale
altor mari orașe ale
Franței, au însuflețit
Revoluția de la 1848,
mai ales Comuna din
Paris din 1870-1871
etc. „Jos cu propri-
etatea”, deși Proudhon
nu s-a referit astfel. El

s-a războit cu „uzufructul proprietății”,
ceea ce era, totuși, altceva. Dar
revenind la sensul înțeles oarecum
deformat al lozincii amintite, oare pro-
prietatea este doar un furt?

omul cAre A creAt o
prestigioAsă dinAstie

John dAvison rockefeller
(1839 – 1937) (i)

- cum se fAc Averile în stAtele
unite - 

- continuare în pag. 5 și 6 -

Încă un an, încă o aventură Work and Travel! Și cum să am-
intim mai bine de lucrul ăsta decât cu un articol nou? Ei bine,
„ediția” asta de Work and Travel a fost una foarte bună, în
care am bifat cam tot ce mi-am propus, inclusiv să vizitez, ba
chiar mai mult! Hai să începem cu locurile de muncă pe care
le-am avut. Am lucrat dimineața la un hotel, ca valet, iar
seara lucram ca ajutor de barman, la un restaurant din
orașul vecin. Vestimentația pentru hotel era compusă din

pantalon normal (nu blug) + cămașă. Cu cât era cămașa mai colorată, cu atât mai
bine (în limitele bunului gust, bineînțeles). Toți angajații, care nu aveau o uniformă
specifică, purtau cămăși cât mai colorate, asortate cu cravate sau papioane. Seara,
la bar (am lucrat la același restaurant ca și în anii precedenți, vezi nr. 443), un tricou
albastru închis, cu blug. Ceva mai lejer pentru mai multă mobilitate și ușurință în
servirea clienților.

Dan popescu

AmericA revăzută prin
ochii unui student 
Work And trAvel

Conf. Univ. Dr. Paul 
lucian, ulbs

- continuare în pag. 4 și 8 -

- continuare în pag. 7 -

competenţele 
pArlAmentului europeAn

Conducerea executivă: are responsabilitatea finală pentru
implementarea mecanismelor pentru prevenirea şi de-
tectarea la timp a fraudei. Membrii conducerii executive
sunt cei care vor trebui să dea explicaţii în cazul de-
scoperirii unor cazuri de fraudă.
Comitetul de audit: are rolul de a supraveghea gestionarea
riscurilor de fraudă şi de a monitoriza în mod activ eforturile
anti-fraudă întreprinse de către conducerea executivă.

Auditul intern: reprezintă o linie de apărare efectivă împotriva
fraudei, cu rol atât în monitorizarea riscurilor, cât şi în pre-
venirea şi detectarea fraudei. Auditul intern reprezintă un in-
strument la dispoziţia comitetului de audit, singurul în

măsură să evalueze în mod independent riscurile de fraudă şi măsurile anti-fraudă
implementate de conducerea executivă12. 
În cadrul activităţilor curente, auditorii interni trebuie:
– să deţină suficiente cunoştinţe pentru a identifica indiciile referitoare la la o
posibilă fraudă;
– să fie vigilenţi la cazurile în care o situaţie implică un risc de fraudă;
– să aprecieze necesitatea de a recurge la cercetări suplimentare, să informeze
persoanele competente din cadrul organizaţiei şi să întreprindă măsuri pentru elim-
inarea sau reducerea posibilităţilor de apariţie a unor astfel de cazuri.

Conf. Univ. Dr.
Daniela petraȘcu,
ulbs

Auditorul intern între rigorile 
codului deontologic și ”pion” în 

detectAreA frAudelor (ii)

- continuare în pag. 2 și 3 -

masterand Leonard
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Există distincţie clară între au-
ditorii interni şi specialiştii în in-
vestigarea fraudelor, atât prin
prisma rolurilor şi
responsabilităţilor acestora, cât
şi prin cea a specializării şi
pregătirii profesionale.
Bineînţeles că rolul auditorului
intern în depistarea fraudelor
depinde de pregătirea
profesională şi abilităţile prac-
tice ale acestuia.
În practică rolul auditului intern
poate să includă:
– sprijinirea conducerii în ved-
erea definirii unor mecanisme
anti-fraudă auditabile;
– facilitatea evaluării riscurilor
de fraudă şi reputaţionale la
nivelul organizaţiei şi al proce-
selor de afaceri;
– evaluarea legăturilor dintre
riscurile de fraudă şi con-
troalele interne;
– auditarea fraudelor;
– sprijinirea specialiştilor în in-
vestigarea fraudelor;
– sprijinirea eforturilor de reme-
diere a deficienţelor;
– raportarea către comitetul de
audit a problemelor legate de
mecanismele anti-fraudă, eval-
uarea riscurilor de fraudă şi
reputaţionale, a cazurilor sau
suspiciunilor de fraudă.
Auditul intern nu poate preveni
în totalitate frauda, dar îşi
poate adapta modul şi proce-
durile de lucru astfel încât să îşi
mărească şansele de a identi-
fica şi interpreta corect indiciile
de fraudă13. 
Auditorii interni trebuie să
dispună de un înalt nivel de
cunoştinţe teoretice şi
experienţă practică pentru a-şi

putea îndeplini acest rol cu
succes. Aceştia trebuie să
cunoască posibile scheme şi
scenarii de fraudă specifice
domeniului de activitate al
organizaţiei (ex. asigurări, re-
tail, telecomunicaţii,etc.) şi să
poată recunoaşte indicii ale
schemelor respective de
fraudă.
Pentru punerea în practică a
celor enumerate mai sus este
necesară investirea în spe-
cializarea auditorilor interni prin
finanţarea cursurilor de spe-
cializare a acestora. Alte
organizaţii apelează la
specialişti externi (contractaţi în
baza unor contracte de prestări
servicii) pentru realizarea misi-
unilor de audit, având convin-
gerea că în această manieră
au specialişti de înaltă clasă la
costuri nu foarte ridicate.
evaluarea riscului de fraudă
În evaluarea riscului de fraudă,
auditorul ar trebui să con-
sidere, printre altele,
următoarele întrebări14: 
– Frauda poate fi favorizată de
modul de remunerare a con-
ducerii sau a salariaţilor?
– Cât de solide sunt controalele
interne? Pot fi evitate?
– Cine din organizaţie ar avea
motivaţia pentru a comite o
fraudă?
– Au avut loc schimbări majore
în organizaţie?
– Organizaţia îşi desfăşoară
activitatea într-un domeniu sau
într-o zonă geografică cu risc
crescut de fraudă?
– Au fost cazuri în care mem-
brii conducerii sau angajaţii au
fost investigaţi în cazuri de
fraudă?
Capacitatea entităţii de a pre-
venii şi detecta frauda depinde
de o evaluare corectă şi
completă a riscurilor de fraudă.
În practică, evaluarea riscurilor

de fraudă este un proces în
şapte etape15: 
1. Organizarea modului de
evaluare a riscurilor de fraudă. 
2. Determinarea proceselor,
unităţilor organizaţionale şi a
locaţiilor care vor fi
evaluate,atât prin prisma valorii
tranzacţiilor şi soldurilor, cât şi
a riscurilor specifice cunoscute.
3. Identificarea posibilelor sce-
narii şi scheme de fraudă.
4. Evaluarea probabilităţii de
comitere a fraudei.
5. Evaluarea gradului de
importanţă a riscurilor de
fraudă identificate (evaluarea
pierderilor posibile).
6. Determinarea controalelor
interne anti-fraudă existente şi
evaluarea măsurii în care
aceste controale interne
acoperă riscurile de fraudă. În
această etapă se identifică şi
vulnerabilităţile sistemului de
control intern.
7. Elaborarea sau modificarea
planului de audit pe baza rezul-
tatelor evaluării riscurilor de
fraudă.
Pe lângă cele enumerate, audi-
torul intern trebuie să includă
un element de imprevizibilitate
în programele sale de lucru.
Pentru o exemplificare
concretă a depistării fraudelor
cu ajutorul auditului aduc în
atenţia d-vs. Standardul
Internaţional de Audit (ISA –In-
ternational Standard on Audit-
ing) 240 care recunoaşte două
modalităţi de denaturări
intenţionate: una se referă la
raportarea financiară
frauduloasă iar cealaltă, la de-
naturarea activelor16. 
a) Raportarea financiară
frauduloasă – ce presupune
erori sau omisiuni intenţionate
ale unor sume su informaţii din
situaţiile financiare, în scopul
înşelării utilizatorilor. Această

fraudă poate implica:
– fapte de înşelăciune, cum ar
fi manipularea, falsificarea sau
modificarea înregistrărilor con-
tabile sau a documentelor justi-
ficative pe baza cărora sunt
întocmite situaţiile financiare; 
– interpretarea eronată sau
omiterea intenţionată a eveni-
mentelor, tranzacţiilor sau a
altor informaţii semnificaţive în
situaţiile financiare:
– aplicarea greşită în mod
intenţionat a politicilor contabile
aferente evaluării,
recunoaşterii, clasificării,
prezentării sau descrierii de
informaţii.
b) Delapidarea (deturnarea)
activelor este frauda care pre-
supune furtul activelor unei
entităţi.
Frauda, indiferent dacă este
vorba despre raportarea
financiară frauduloasă sau de-
turnare de active, implică stim-
ulente sau presiuni pentru a fi
comisă.
Toate aceste aspecte sunt
greu de semnalat şi uneori
aproape imposibil de dovedit. 
În planificarea activităţii de
audit, auditorul trebuie să
recurgă la chestionarea con-
ducerii pentru a stabili dacă
denaturările semnificative se
datorează fraudelor sau eror-
ilor. Auditorul este interesat
atât de evaluările efectuate de
către conducere asupra riscu-
lui de apariţie a fraudei şi de
sistemele existente de pre-
venire şi de detectare a aces-
teia, cât şi de sistemele
contabile şi de control intern
stabilite pentru prevenirea şi
detectarea erorilor17. 
Chestionarele mai sus amintite
pot include următoarele as-
pecte:
– localizări ale filialelor, seg-
mente de afaceri, tipuri de

tranzacţii, solduri ale conturilor
semnificative, modul în care
problemele sunt abordate de
către conducere;
– activitatea funcţiei de audit in-
tern a unei entităţi şi dacă au-
ditul intern a identificat fraude
sau orice carenţe semnificative
la nivelul sistemului de control
intern;
– modul în care conducerea le
comunică angajaţilor punctele
sale de vedere cu privire la
practicile de afaceri respons-
abile şi comportamentul etic,
de exemplu, prin intermediul
politicilor de etică sau al co-
durilor de conduită.
Cum am mai precizat aceste
aspecte sunt sensibile, greu de
a fi depistat, dar tocmai din
acest motiv auditul intern le are
în vedere în cazul majorităţilor
misiunilor.
pentru o înţelegere clară a
fraudei este important a se
cunoaşte cei trei factori
importanţi asociaţi cu
săvârşirea acesteia:
– oportunitatea;
– motivaţia;
– autojustificarea.
oportunitatea: în general
apare din cauza deficienţelor în
controalele interne şi creează o
atmosferă în care delapidatorii
au convingerea că vor avea
succes şi nu vor fi descoperiţi.
motivaţia: apare adesea ca ur-
mare a presiunilor financiare
care rezultă dintr-un stil de
viaţă excesiv, din diferenţa din-
tre salariu şi responsabilităţi, ca
urmare a presiunii de a atinge
anumite obiective financiare, a
complexelor de superioritate
ale făptaşului sau pur şi simplu
a lăcomiei.

Conf. Univ. Dr. Daniela
petraȘcu, ulbs

- continuare în 
pagina următoare -
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autojustificarea : reprezintă
dialogul intern al infractorului
prin care îşi justifică propriile
acţiuni. Autorul fraudei se
convinge pe sine însuşi că an-
gajatorul îi datorează această
remuneraţie.
premize practice:
pentru o înțelegere
pragmatică a importanței mi-
siunilor de audit intern la
societățile comerciale private
prezint situații din domeniul
fraudelor ce ar putea fi evitate
dacă s-ar organiza misiuni de
audit intern. 
exemple de condiţii sau
evenimente ce măresc riscul
legat de fraudă sau eroare 
Aspecte referitoare la onesti-
tatea sau competenţa conduc-
erii:
Conducerea este efectuată de
o singură persoană (sau un mic
grup de persoane) şi nu există
un consiliu sau comitet eficient
de supraveghere.

Existenţa unei structuri cor-
porative nejustificat complicate.

Ignorarea permanentă a
recomandărilor de corectare a
principalelor neajunsuri ale con-
trolului intern, în cazul în care
astfel de corecţii sînt adecvate.

Existenţa fluctuaţiei înalte a
personalului de bază contabil şi
financiar. L i p s a
importantă şi îndelungată de
personal din serviciul contabil.

Schimbări frecvente a
consultanţilor – jurişti sau a au-
ditorilor. Circumstanţe
neordinare interne sau externe

ce influenţează asupra activităţii
agentului economic:

Ramura de activitate se află
în declin şi numărul falimentelor
este în creştere.
Insuficienţa capitalului circulant
din cauza micşorării profitului
sau extinderii prea rapide a
volumului activităţii.

Calitatea veniturilor scade,
de exemplu, din cauza creşterii
riscului legat de vînzările pe
credit, modificările în strategia
relaţiilor de afaceri sau se-
lectarea unei politici de con-
tabilitate, ce condiţionează
îmbunătăţirea rezultatului finan-
ciar.

Societatea în cauză are
nevoie de o tendinţă de majo-
rare a profitului pentru a asigura
preţul de piaţă al acţiunilor sale.

Societatea deţine investiţii
considerabile într-o ramură de
activitate sau tehnologie de
producţie supuse unor
schimbări rapide.

Societatea este dependent
într-o mare măsură de unul sau
cîteva feluri de produse sau
clienţi.

Dependenţa financiară a
conducerii de vîrf de rezultatele
activităţii agentului economic.
Se exercită presiune asupra
personalului contabil în scopul
întocmirii rapoartelor financiare
într-o perioadă de timp
neobişnuit de scurtă.

Tranzacţii neordinare, în
special, spre sfîrşitul anului,
care au o influenţă
semnificativă asupra profitului.

Tranzacţii sau metode de
evidenţă complicate.

Tranzacţii cu părţi legate.
Plata excesivă pentru servicii

(spre exemplu juriştilor,
consultanţilor sau intermediar-
ilor).
concluzii:
Prezentul articol a abordat o
temă foarte sensibilă dar
deopotrivă de actualitate și
aproape imposibil de eliminat
din viața economico – socială a
oricărei țări și anume frauda.
Depistarea fraudei prin inter-
mediul misiunilor de audit este
deosebit de greu și delicat
totodată deoarece deși uneori
frauda este vizibilă este greu de
probat iar auditorul nu de puține
ori este pus în situația de a ”nu
vedea” ceea ce ”vede”.
Cu privire la riscul de fraudă în
situaţiile financiare considerăm
că gestionarea acestui risc
poate fi una dintre cele mai
bune măsuri pe care
organizaţiile o pot lua pentru a
reduce expunerea la activităţile
de raportare financiară
frauduloasă. Eliminarea
completă a raportărilor finan-
ciare frauduloase este cel mai
probabil imposibil de realizat,
dar organizaţiile pot lua măsuri
pentru a reduce expunerea lor
la acest risc. Considerăm că
combinaţia unei guvernări efi-
ciente a riscului de fraudă, cu
evaluarea detaliată a riscului de
fraudă, cu prevenirea şi de-
tectarea fraudei, precum şi cu
investigaţiile efectuate în timp
util şi acţiunile corective, pot re-
duce în mod semnificativ riscul
de raportare financiară
frauduloasă.
Deşi raportare financiară
frauduloasă este un subiect
tabu pe care organizaţiile /
entitățile nu vor să-l recunoască

datorită prejudiciilor care îi pot fi
aduse, realitatea este că de
cele mai multe ori organizaţiile
au avut experienţe cu privire la
acest aspect într-o anumită
măsură. Aşadar, organizaţiile ar
trebui să ia măsuri proactive
pentru a anticipa aceste riscuri
de raportare financiară
frauduloasă înainte ca acestea
să apară şi să ia măsuri pentru
a preveni efectele nedorite.
Punerea în aplicare a unor
măsuri proactive ar ajuta la sta-
bilirea unui climat în care sunt
luate decizii pentru a proteja
angajaţii şi pentru a asigura o
cultura pozitiva în cadrul
organizaţiilor.
În final concluzionăm că, în
această economie slăbită,
ameninţarea de fraudă respec-
tiv de raportare financiară
frauduloasă este în creştere iar
organizaţiile / entitățile trebuie
să fie vigilente şi să găsească
soluţii prin care să descurajeze
potenţialii infractori şi practicile
de raportare nelegale utilizând
auditul intern pe o scară mult
mai largă.
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traveler’s century club
Ca valet, am avut ocazia să
conduc numeroase mașini, cu
diferite mărci, de la Kia (echiva-
lentul lor pentru Dacia - bun și
ieftin), până la Jaguar sau Ford
Mustang. Chiar dacă parcarea
nu era foarte departe, încercam
să mă bucur cât mai mult de
mașina respectivă. Unii erau
încântați să aibă un valet la
dispoziție la orice oră, alții erau
defensivi și își parcau singuri
mașinile. Deși nu erau obligați
să dea bacșiș, conform culturii
americane, probabil se simțeau
prost dacă foloseau serviciul de
valet și nu lăsau bacșiș, așa că
pentru liniștea lor, preferau să o
parcheze singuri, ba chiar re-
fuzau și ajutorul cu bagajele,
deși pentru unii era evident fap-
tul ca nu se puteau descurca
singuri. Era interesant când nu
erau foarte mulți clienți și cei pe
care îi serveai observau accen-
tul și întrebau țara de
proveniență. Când aflau de
România, majoritatea nu știau
unde se află aceasta, dar știau
totuși că există. Rare erau
cazurile în care știau unde se
află, ba mai mult, să știe și
puțină istorie sau diferite lucruri
despre țară.
Am întâlnit un bătrânel, care
călătorea cu familia sa (soția,
băiatul său cu soția și nepotul).
După ce a aflat de unde sunt și-
a întrebat nepotul de 12-14 ani
dacă a auzit de România și
dacă știe unde se află. M-a
mirat totuși că băiețelul știa de
noi, dar cam atât, moment în
care bătrânul i-a explicat frumos
că se află în Europa de Est și că
a fost o țară supusă comunis-
mului acum aproape 30 de ani.
Bătrânelul părea foarte docu-
mentat, posibil ceva fost cadrul
militar, datorita faptului că vor-
bea în termeni tehnici în gen-
eral. Nu am apucat să
interacționez foarte mult cu el,

deși mi-ar fi plăcut să stau 5-10
minute să aflu ce mai știa de-
spre noi.
Am mai întâlnit o doamnă, la un
moment dat, care vine în
fiecare an la hotelul la care am
lucrat și care călătorește foarte
mult prin lume. Era cu mama
sa, la fel de entuziasmată de
călătorii ca și fiica. Stătea în
New York și călătorea aproape
în fiecare weekend într-un alt
loc din lume. Mi-a zis că nu e
mare lucru să iei avionul vineri
seara, să dai o fugă până la
Paris, iar până luni să fii înapoi
în New York. (țineți cont că doar
dusul durează undeva la 8-9
ore) Tipa a fost și în România,
la castelul Bran, la Sighișoara.
Mi-a arătat poze de acolo și a
rămas cu o părere bună despre
români în general. Tot ea mi-a
spus că vrea sa intre în Trav-
eler’s Century Club. Poate vă
întrebați ce este acest TCC. Ei
bine este un club pentru oa-

menii care au vizitat peste 100
de țări. Are peste 1000 de
membri și oricine poate adera la
el, dacă întrunește regula de
100 de țări vizitate. Avantaje
pentru participarea într-un ast-
fel de club, în afară de
îmbogățirea culturală cu alți
călători nu prea sunt. Dar mi s-
a părut foarte interesantă ideea,
iar femeia aceasta era undeva
la 70 de țări vizitate. La 35-40
de ani, cred că e o realizare
remarcabilă.
Mai departe, am avut parte de
doi bătrânei cu un Jaguar XE
sau XJ. Bătrâneii erau destul de
avansați în vârstă, el având și
ceva probleme locomotorii, iar
mașina... o mică minune pe roți.
Ei bine nici chiar așa, dar era o
mașină foarte capabilă. Au stat
la hotel vreo două săptămâni,
iar în fiecare zi luau mașina să
meargă să viziteze. Sunau la
recepție că vor mașina, eu le-o
pregăteam, iar când ieșeau, o

aveau în spatele hotelului.
Eram așa familiari că la un mo-
ment dat răgușisem, iar
doamna, care deja mă striga pe
nume mi-a recomandat ceaiuri
și miere pentru gât. Nu e un
gest mare, dar contează, putea
să nu o facă. Trebuie întot-
deauna să apreciem și micile
gesturi, în special când astea
vin de la străini care nu au și
nici nu vor mai avea legătură cu
tine vreodată.
la bar cu ... lumea
Ca o paralelă, la locul de muncă
numărul doi, la restaurant, nu
am trecut nici peste vara
aceasta fără câteva întâlniri in-
teresante cu indivizi diverși. Am
să încep cu, probabil, prima din
vara trecută. Se așează la bar
doi bărbați și încep să discute.
Nimic nou, nimic interesant
deocamdată, până când încep
să vorbească mai tare, de îi
auzeam și noi, din spatele baru-
lui. Asta nu înseamnă că erau
foarte gălăgioși, doar că pur și
simplu îi auzeam și noi. Nu era
un caz aparte, dar ce discutau
era interesant. Bărbații erau ho-
mosexuali, după comporta-
ment, iar cu o seară înainte au
fost la un concert Beyonce și
încă erau impresionați de con-
cert și de spectacolul oferit. Eu
auzind asta, i-am întrebat dacă
încă mai arată bine, la care unul
din bărbați îmi răspunde
jumătate contrariat de cum am
putut spune asta, jumătate ner-
vos că am spus asta: „Are you
freaking kidding? She’s smok-
ing hot!”(Ai înnebunit? Normal
că arată bine! Asta pentru o tra-
ducere mai fină)
Într-o altă seară, un bărbat și o
femeie (trecuți de 50 de ani) se
așează la bar. Am intrat în
vorbă cu ei la bar, le-am dus
băuturile și m-au întrebat, după
ce au aflat că sunt din România,
despre lunile mele în Statele
Unite. Le-am prezentat ce
muncesc și ce urmează să
vizitez. Urma să fac împreună
cu Andreea, prietena mea, o
călătorie de aproape o
săptămână pe coasta de est a
Americii, printre care, la final
terminam cu Philadelphia. Când
au auzit de oraș, mi-au spus că
de acolo sunt și ei că îmi
recomandă să merg la localurile
Pat și Gino, care au o mică
„dispută” pentru cel mai bun

cheesesteak. Pe lângă asta,
toată perioada petrecuta la bar
s-au tot gândit la locuri pe care
le-am putea vizita. Desigur,
aveam deja un plan făcut, cu
câteva repere arhicunoscute
alte orașului, dar au venit cu
câteva adăugări foarte intere-
sante.
Înainte de ultima „pățanie” de la
bar, voiam să remarc cum ei,
chiar dacă vin însoțiți, comunică
cu alte persoane străine de la
bar. Ba chiar am văzut, nu de
puține ori, cum fete tinere vor-
beau cu bărbați trecuți poate de
60 de ani în timp ce soția lui
vorbea cu soțul ei sau cu un alt
străin bărbat sau femeie. Am
văzut toate combinațiile de oa-
meni interacționând unii cu alții
în timp ce partenerul stătea și îi
asculta sau conversa, la rându-
i, cu alte persoane. Acum a
venit rândul unei interacțiuni in-
teresante cu un bărbat. După
ce se așează la bar, comandă
o bere, o termină aproape pe
toată dintr-o sorbitură (ce-i
drept nu cred că avea nici
330ml), apoi încercând să
umple timpul până ajungea un
prieten de-al său, mă întreabă
de vorbă. De unde sunt, cum
am ajuns să lucrez la bar, etc. Îi
explic că sunt român, că am
venit aici cu un program la fac-
ultate și că durează doar pe tim-
pul verii. Următoarea întrebare
după cele formale a fost: „Și,
aveți porci în România?”. Am
rămas confuz câteva momente,
apoi l-am pus să repete. Am
crezut că n-am auzit bine și că
poate a zis alt cuvânt pe care,
poate nu l-am înțeles. A urmat
un: „porci, oinc, oinc”. Încă
semi-șocat, îi răspund că da,
avem. Acolo s-a terminat ciu-
data discuție, iar dupa ce a ter-
minat alte 3 beri în 10 minute, a
luat cina și a plecat. Una din
chelnerițe, mi-a spus că nu a
văzut o persoană să bea atât
de repede. I-am spus că poate
i-a fost sete... Mai mult decât
unui om normal.
Bun, acum haideți să vă
povestesc despre prieteniile pe
care le-am format vara asta și
locurile pe care le-am vizitat.
Dacă anii trecuți ne-am concen-
trat mai mult pe muncă, acum
am decis să ne și distrăm, să ne
și relaxăm puțin.

masterand Leonard Șerban

- continuare în pagina 8 -
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Devi bogat doar prin hoție,
corupție, exclusiv prin hoție și
corupție? Sunt mii și mii de ani
care demonstrează că nu. Poți
deveni bogat, fără a fi contestat,
prin muncă, inteligență,
consecvență, scrupulozitate,
prevenție etc. John Davison
Rockefeller, marele
întreprinzător, industriaș și
finanțist american, cel care „a
ținut” scena economică a lumii
câte 30-40 de ani din ultimele 2
secole încheiate, ne susține
ideea. 
1. Să vedem. Cercetătorul
francez Guillaume de Bertier,
autorul unei excelente biografii
a americanului (vezi Guillaume
de Bertier „Les titans du capital-
isme americain”, Plon, Paris,
1992, din lucrare noi preluând,
de altfel, mai multe din datele și
faptele din articol), dar și alți bi-
ografi ai longevivului
întreprinzător, ne amintesc un
erou al unei nuvele a lui Joseph
Conrad – „Falk”. Scrierea
aduce în față un individ care, ur-
mare a unui naufragiu, s-a aflat
mai multă vreme pe vasul în
derivă. Era un om onest, de o
scrupuloasă moralitate. În cazul
limită, a fost obligat să-i ucidă și
să-i mănânce pe toți membrii
echipajului. Dacă nu ar fi proce-
dat astfel, ar fi fost el cel ucis și
mâncat. Ceea ce nu ar fi fost
drept pentru că era cel mai bun
navigator și cel mai bine dotat
pentru a supraviețui. Pentru mai
mulți cititori americani, virtuosul
antropofag era, părea să fie
John Davison Rockefeller. Să
fie oare acestea legile capitalis-
mului, „antropofagia” față de se-
meni? Nu, iar în cazul în speță,
foarte îndoielnic. Pentru mulți,
care i-au studiat atent periplul
său prin viață, caracterul și per-
sonalitatea lui Rockefeller au
fost cu totul altele. Să urmărim,
dar, acest itinerar pentru a
putea desprinde o concluzie la
final, pentru a putea configura
mai bine un tip de activitate.
2. J.D.R. se naște în 1839 în

Statele Unite. O țară ce își
cucerise independența, dar
care mai avea multe, multe de
rezolvat. Un imens potențial
uman, biologic teritorial, cul-
tural, încă infim pus în valoare.
Revoluția industrială, în
economie era încă la început.
Își aștepta corifeii... Provinea
tânărul Rockefeller dintr-o fam-
ilie trăind la limita sărăciei.
Tatăl, de ascendență germană,
era agent de vânzări la domi-
ciliu clienților (un fel de vânzător
ambulant), pentru produse far-
maceutice, venind destul de rar
pe acasă. „Acasă” însemnând,
pentru o bună perioadă orașul
Cleveland (Ohio). John era cel
mai mare dintre cei 5 frați.
Tatăl, ca orice voiajor comer-
cial, era activ, lăudăros, jovial,
mereu cu zâmbetul pe buze și
un pic, un pic, “canalie”. John a
luat de la el capacitatea de a
judeca bine calitățile presupuse
și reale ale produselor de
folosință curentă, și mai ales
capacitatea de a judeca solid,
preventiv orice tranzacție. Pen-
tru a le imprima asemenea
însușiri, tatăl îi trișa, adeseori,
pe copiii săi, tocmai pentru a-i
face șireți. Cea care, însă, l-a
influențat cel mai mult pe
băiatul John era mama sa. O
femeie austeră și
parcimonioasă precum
strămoșii ei scoțieni, în plus
ferventă practicantă a
comunității baptiste... John
făcea câte o mică poznă, iar
mama sa îi aplica corecțiile. El
se mai „târguia” că nu este vi-
novat: „nu-i nimic, îi răspundea,
îți va servi pentru data viitoare,
să fi mai atent”.

Ca mai orice copil din
familii numeroase și sărace, în
orele sale libere de la școală,
John se mai implica în exe-
cutarea unor munci remunerate
la vecini. Și-a câștigat de mic
banul, ajutându-și și familia. La
un moment dat, unul din anga-
jatorii săi a observat că băiatul,
econom din fire, avea o mică
rezervă de bani. I-a cerut, deci,
împrumut suma de 50 de dolari
oferindu-se să-i plătească o
dobândă de 7%. John a accep-
tat gândindu-se că dobânda,

pentru care nu trebuia să
muncească, îi acoperea 10 zile
din activitățile sale de altfel
deloc ușoare. Va mărturisi mai
târziu: „Am decis atunci ca banii
să devină sclavii mei și nu eu să
devin sclavul lor”. Cuvinte
înțelepte de care a ținut seama,
apoi, toată viața...

La școală a fost un elev
bun, silitor, fără să încerce să-
și trișeze profesorii. Simțea însă
nevoia și de altceva, astfel că la
16 ani va urma, vreme de 3 luni,
un curs intensiv, am spune
astăzi, de contabilitate. De la
care, pe lângă multe altele, un
lucru i-a rămas întipărit pentru
toată viața. Un lucru pe care, de
altfel, îl intuise și la mama lui.
„Nici un cent nu trebuie să intre
sau să iasă din casa lor, fără să
fie consemnat într-un carnețel
pe care îl avea fiecare dintre
frați”. Cu picături se pregăteau,
din timp, imensele valuri ale
marilor afaceri. Dar să nu
anticipăm. John, ne spune Guil-
laume de Bertier, „astfel înar-
mat s-a așezat la pândă cu
metodă și răbdare”. A stabilit
mai întâi o listă a caselor de
comerț din Cleveland. Le-a ales
pe cele mai solide și, îngrijit,
îmbrăcat în haine curate, cu cu-
vinte potrivite, le-a făcut oferta
de a fi angajat contabil. L-a an-
gajat „Mrs. Hewitt and Tuttle”.
Nu a negociat pentru salariu, a
lăsat la latitudinea patronilor, el
vroia să învețe, să capete
experiență. Salariul a fost la în-
ceput de 3 dolari jumătate la
săptămână, iar, apoi, patronii,
mulțumiți de el – punctual, pre-
cis, ascultător, conștiincios, pro-
fesionist, neobosit, discret – i
l-au ridicat la 50 de dolari pe
lună. Nu era mult, dar nu era
nici puțin pentru un tânăr la în-
ceput de drum. Iar dolarul avea
atunci o valoare reală mai mare
ca acum.

...Lucra asiduu pe un
colț de birou al patronilor, dar
era și atent la tot ce se petrecea
în jurul său. Urmărea vorbele,
corespondența, dialogurile cu
diverși clienți. Astfel că nu a în-
târziat să cunoască o bună
parte din tot ceea ce era impor-
tant în lumea afacerilor din

Cleveland. Cum contabilul prin-
cipal al firmei s-a retras din con-
siderente de vârstă, Rockefeller
a fost solicitat să-i ia locul, in-
clusiv salariul de 2000 de dolari
pe an. Tânărul contabil, fapt rar,
a dorit doar 800 de dolari pe an.
Ceea ce a produs o impresie
deosebită: un tânăr modest
care vrea să învețe, înainte să
câștige și care are astfel un vi-
itor strălucit. La fel de bine
Rockefeller și-a dat însă seama
că de acum poate porni propri-
ile afaceri, pe propriile pi-
cioare...
3. Și le pornește. Întră în relație
de asociere cu un tânăr tot de o
bârșie engleză – mai mare cu
10 ani ca Rockefeller – Maurice
Clark, cu care montează o soci-
etate de comision. La capitalul
social, Clark va participa cu
2.000 de dolari – era mai în
vârstă, economisise mai mult,
în vreme ce John va depune
900 de dolari – la atât se ridicau
economiile sale, urmând să
compenseze prin muncă și
inteligență diferențele de capi-
tal. Clark avea deplină în-
credere în el. O paranteză: iată
cum se fac afacerile durabile
într-un capitalism durabil.
Susținerea lui „tăticu”? Nici
vorbă. Excrocherii? Nici vorbă.
Furtul de la stat? Practic, ne-
cunoscut. Corupție? De fel.
Sunt elemente care au făcut și
fac, alături de altele, diferența
între acel capitalism maladiv de
la noi și cel american. Încă de la
origini. Era și o altă cultură. Era
și un stat puternic. Dar să
revenim.

Așadar, în ianuarie
1859 – cam pe când s-a realizat
la noi Unirea Principatelor –
orașul Cleveland număra o
nouă firmă de comision în toate
direcțiile: „Societatea Clark și
Rockefeller”. Firma va prospera
rapid. Și-au împărțit
responsabilitățile. În vreme ce
Clark se va ocupa de
cumpărări, John Rockefeller se
va ocupa de vânzări, de aflarea
clienților potențiali în Cleveland
și în toată regiunea. În fapt,
cumpărau produse de pe o
piață a producătorilor pe care
trebuiau s-o cunoască foarte

bine și le vindeau apoi pe o altă
piață, a cumpărătorilor pe care
iar trebuiau s-o cunoască foarte
bine pentru a vinde cu câștig.
Treabă deloc simplă. John știa
să atragă: era mai mult decât
politicos, era dibaci, nu forța
nota. „Fără îndoială că aveți un
excelent furnizor. Dacă însă veți
simți nevoia să aveți și un altul,
iată cartea noastră de vizită. Vă
rog să apelați la noi”. În plus de
asta, fidelitatea față de
congregația baptistă din Cleve-
land, reprezenta un atu impor-
tant. Cum să nu ai încredere
într-un astfel de tânăr? Un tânăr
om de afaceri care, de altfel,
dona cu regularitate bisericii 10
procente din câștigul său. Pe
deasupra, mai făcea personal și
o serie de munci la biserică:
mătura podelele, spăla fere-
strele, recruta tineri pentru
clasa duminicală de studii bib-
lice. Și era tare mândru de asta.
În fapt, prosperitate și întărirea
eului, a sufletului, a minții prin
credință.
Iar afacerile mergeau. În primul
an, pentru o cifră de afaceri de
450.000 dolari, tinerii asociați
au încasat beneficii de 7.000
dolari. Relativ modest.  Dar în
anul următor beneficiile s-au
ridicat la 17.000 dolari. Au în-
ceput și să împrumute, să
atragă și capitalul altora. Inițial,
cu mici șiretlicuri. Odată, s-a
prezentat la firmă un om cu un
aer deosebit de serios. „Dl.
Rockefeller este aici?”. „Nu, i-a
răspuns Clark. Dar de ce îl
căutați?” „Cred că voi putea să
plasez în condiții bune cei
10.000 dolari pe care mi-a spus
că este dispus să-i investească
la mine”. „Este o greșeală, a
răspuns din nou Clark. Noi nu
avem 10.000 de dolari de in-
vestit. Dimpotrivă, noi căutăm
astfel 5.000 de dolari de care
avem nevoie pentru investițiile
noastre”. Până la urmă, venind
și Rockefeller, lucrurile s-au
lămurit. Iar capitalistul ce venise
la ei chiar a fost dispus el însuși
să investească 10.000 dolari în
afacerea lor. „Omul era și de un
umor fin”, a conchis John D.
Rockefeller.

Dan popescu

- continuare în pagina 6 -
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4. Primăvara anului 1861, când
a izbucnit Războiul Civil Nord
contra Sud în Statele Unite, nu
a reprezentat un impas pentru
cei doi vivace și harnici
întreprinzători. Dimpotrivă, con-
flictul, cu marile sale mișcări de
oameni, de armament, de ali-
mente, dar și de furnituri de
toate felurile, le-a profitat
enorm. Totodată, Rockefeller,
cu convingeri aboliționiste, chiar
dacă nu s-a înrolat de partea
Uniunii, a sprijinit cu bani
recrutările și derularea
războiului. Și va mai face un
lucru. Avea deja 25 de ani, o
situație financiară
îndestulătoare și promițătoare
în continuare, considerație în
comunitate, o moralitate
confortabilă, prezenta seriozi-
tate, era concentrat pe afaceri și
nu prea îl atrăgeau libațiunile,
iar pe deasupra, potrivit
canoanelor vremii, nu arăta
deloc rău. Se va căsători dar, în
septembrie 1864 cu d-ra Laura
Spelman, fiica harnică, liniștită,
calmă și drăguță a unui cunos-
cut om de afaceri din Cleveland.
Baptistă ca și el, trăind prin și
pentru bărbatul ei, Laura nu a
lăsat urme spectaculoase în
familie, dincolo de faptul
esențial că i-a dăruit copii
soțului ei. Și a contribuit esențial
la educarea lor. L-a dezvățat,
însă, de un obicei. Becher, în
fiecare seară, înainte de a
adormi, John R. mărturisea
puiulețului de pernă pe care
punea capul ce făcuse, ce real-
izase în ziua respectivă,
satisfacțiile și insatisfacțiile sale.
Era o confesiune, un veritabil
examen profesional și de
conștiință pe care le făcea cu o
voce murmurândă. Știa astfel
mai bine ce trebuia să facă a
doua zi. Căsătorit, a renunțat la
mărturisirile vorbite, confesiu-
nile rămânând doar în mintea

lui...  
5. Să ne întoarcem, însă, cu

câțiva ani în urmă. Se întâm-
plau lucruri, fapte ce aveau să-i
modifice destinul. Cu câțiva ani
înainte de căsătorie, prin 1860,
John Rockefeller voiajase la
Titus-ville, în nordul Pennsyl-
vaniei, cam la 100 de km. vest
de Cleveland. Aici se născuse o
prestigioasă aventură
industrială inițiată în august
1859 de țâșnirea din pământ a
ceea ce va deveni primul puț de
petrol. Peisajul, însă, l-a descu-
rajat pe Rockefellere: condiții de
exploatare anarhice și aleatorii
mai ales din perspectiva unui
spirit atât de ordonat cum era el,
dintr-o sută de puțuri săpate
doar unul era fertil, prețul brutu-
lui ieșit din pământ cunoștea

enorme și subtile fluctuații mai
ales în raport cu abundența
imprevizibilă a producției etc. În
plus, regiunea părea ieșită dintr-
o catastrofă: mlaștini, ape mur-
dare, păduri descojite, șanturi și
antrepozite în paragină, un aer
infect. „Nu mergeți acolo, se
pare că ar fi spus John amicilor
săi!”. Se pare că ar fi spus John
amicilor săi...

...Doi ani mai târziu, își
va schimba părerea. Alții
văzuseră, totuși, mai bine ca el.
Om al cifrelor și nu al teoriei, la
început a înțeles Revoluția
Industrială mai mult ca o ma-
trice și nu ca un proces dinamic,
de mare amploare, apt să
schimbe fața lumii. De altfel, în
general în economie, teoreti-
cienii nu au prea făcut bani.

Puțini: catedre, cărți, preceptori,
institutori, conferințe etc. Adam
Smith a fost mai întâi profesor
de literatură și morală engleză
și mai apoi preceptor, în vremea
în care își scria lucrările. Iar
David Ricardo s-a apucat de
teoria economică după ce a
făcut avere ca funcționar ban-
car și, practic, patron de bancă.
Averi au făcut mai ales cei care
au înțeles și au știut să le ex-
ploateze ideile. John Davison
Rockefeller se va afla de la un
moment dat printre ei. Dar să
nu anticipăm. Deja o linie
feroviară se stabilise între
regiunea petrolieră și orașul
Cleveland. Oraș care, prin situ-
area sa pe lacul Erie și prin
legăturile sale feroviare
prezenta un atu important de
profitabilitate. Deja se
construiseră rafinării în care,
petrolul brut, negru, gros,
noroios era transformat prin dis-
tilare într-un fluid clar (benzină
sau kerosen) ușor de trans-
portat în barili, pentru a înlocui
în mod avantajos și cu randa-
ment mult mai bun, uleiurile
vegetale și animale în lămpile
de luminat. Erau „pionieri” care
cumpărau brutul cu 32 cenți ga-
lonul și revindeau cu 85 cenți
produsul rafinat. „Aici, dar, se
pot face bani”, gândea Rocke-
feller, chiar dacă lucrurile erau
acum abia la începutul începu-
turilor. Și-a spus că chiar dacă
riscurile prospecției și producției
de brut puteau ruina o mulțime
de aventurieri, vor fi întot-
deauna destule puțuri de petrol
active pentru a furniza materia
primă rafinăriilor. Se va putea
insera astfel o activitate
lucrativă cu atât mai mult și mai
bine cu cât era vorba de un
câmp de lucru total nou, încă
fără situații stabilite și fără reguli
de joc. Deloc târziu, a acționat
în consecință...

Ocazia de a intra în
afacerile domeniului s-a prezen-
tat din partea unui anume
Samuel Andrews, compatriot și
amic cu Maurice Clark. Era
chimist și propunea un pro-
cedeu original pentru rafinarea
petrolului, dar nu prea îi conve-
nea să riște. Clark și Rocke-
feller, investind 5.000 de dolari,

s-au asociat cu Andrews și au
creat o rafinărie. Era la în-
ceputul anului 1863, iar în scurt
timp firma a început să pros-
pere. Cum Clark nu era deloc
interesat de dezvoltarea afacerii
cu petrol, s-a retras din
„formulă” printr-un acord amia-
bil. Au scos la licitație părțile fi-
nanciare ale fiecăruia din
rafinărie, pornind de la 5.000
dolari, iar la 18.000 dolari Clark
s-a declarat mulțumit. În
consecință s-a născut o nouă
societate, „Rockefeller și An-
drews” căreia, un an mai târziu,
i s-a asociat Henry M. Flagler,
ginerele unui bogat negustor de
whisky. A adus un aport de cap-
ital de 70.000 dolari și, în plus,
un temperament activ și imagi-
nativ ceea ce completa de min-
une firea calculatoare, calculată
și prudentă a lui Rockefeller.
Omul care se informa asiduu,
clasa totul în capul lui, și care,
denumit și „buretele”, absorbea
tot fără să dea nimic înapoi. Se
mai spunea despre el că de-
venise afaceristul cel mai greu
de găsit la Cleveland. „Când nu
era la Titus-ville pentru a nego-
cia cumpărarea brutului, era la
rafinărie studiind posibilitățile de
a face economii în toate fazele
procesului de rafinare”. Firma
își fabrica singură barilii de care
avea nevoie pentru transport și
își cumpărase căruțe și cai pen-
tru livrările la detail-iști. Nici un
amănunt, de altfel, nu era negli-
jat. De exemplu, când au în-
ceput să utilizeze bidoanele
metalice, Rockefeller l-a între-
bat pe maistru: „câte puncte de
sudură aplicați la capacul care
închide bidonul?” „40” – a fost
răspunsul. „Ei bine, încercați să
aplicați doar 38”. Economia
obținută a fost de 2.000 dolari.
Alte venituri s-au realizat din
comercializarea subproduselor:
uleiuri de ungere, vaselină,
parafină etc. Au fost angajați noi
chimiști pentru dezvoltarea
acestei lunii de producție. Și
totul cu profit. De la câțiva dolari
pe săptămână, în circa 10 ani la
zeci și sute de mii de dolari. Prin
muncă și pricepere. Drumul
spre marile orizonturi erau de-
schise...

Dan popescu

- va urma -

piața centrală din celevand circa 1900

biserică baptistă
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Întrucât aceastã modificare vine pe
fondul lãrgirii Uniunii Europene cu
zece state şi apoi încã douã state,
mãsura va fi însoţitã de reducerea
numãrului de reprezentanţi ai
fiecãrui stat de dimensiuni mari.
Astfel, statele mici sunt avantajate,
norma de reprezentare pentru un
parlamentar din statele mari fiind
stabilitã la 800.000 locuitori.
Preşedintele Parlamentului  este
ales pentru o perioadã de doi ani şi
jumãtate, adicã jumãtate dintr-o
legislatură parlamentarã, cu posibil-
itatea reînnoirii mandatului. 
Preşedintele Parlamentului are în
principal urmãtoarele atribuţii:
reprezintã Parlamentul în afacerile
juridice, în relaţiile externe şi cu
celelalte instituţii comunitare; se
pronunţã cu privire la toate prob-
lemele internaţionale majore şi face
recomandãri menite sã consolideze
Uniunea Europeanã; ordoneazã
toate lucrãrile Parlamentului şi ale
organelor sale constitutive, precum
şi dezbaterile din şedinţele plenare;
se asigurã de respectarea Regula-
mentului de procedurã al Parla-
mentului şi garanteazã, prin
arbitrajul sãu, bunã desfãşurare a
tuturor autoritãţilor acestei instituţii şi
ale organelor sale constitutive; prez-
intã în deschiderea fiecãrei reuniuni
a Consiliului European punctul de
vedere şi preocupãrile acestei
instituţii referitoare la subiecte speci-
fice şi la punctele înscrise pe or-
dinea de zi; semneazã în urma
adoptãrii de cãtre Parlament a
bugetului Uniunii Europene în a
doua lecturã ;semneazã alãturi de
Preşedintele Consiliului U.E. toate
actele legislative adoptate prin pro-
cedurã de decizie.
Biroul Parlamentului este compus

din preşedintele Parlamentului ,
vicepreşedinţi, precum şi  chestori
care au un vot consultativ. Biroul re-
zolvã chestiunile financiare şi de or-
ganizare, precum şi regulamentele
relative la funcţionarea Parlamentu-
lui.
Membrii titulari ai Consiliilor parla-

mentare sunt aleşi pe o perioadã de
2,5 ani. Actualul Parlament  este
format  21 de comisii parlamentare,
care au drept scop pregătirea
şedinţelor plenare ale Parlamentu-
lui.
Comisiile permanente sunt urmã-
toarele:Afaceri externe (AFET) ;
Dezvoltare (DEVE) ;Comerţ
internaţional (INTA) ; Bugete
(BUDE) ; Control bugetar (CONT) ;
Afaceri economice şi monetare

(ECON) ;Ocuparea forţei de muncã
şi afaceri sociale (EMPL) ;Mediu,
sãnãtate publicã şi siguranţã ali-
mentarã (ENVI) ; Industrie, cerc-
etare şi energie (ITRE) ; Piaţa
internã şi protecţia consumatorului
(IMCO) ;Transport şi turism (TRAN)
; Dezvoltare regionalã (REGI) ;
Agriculturã şi dezvoltare ruralã
(AGRI) Pescuit (PECH) ; Culturã şi
educaţie (CULT) ; Afaceri juridice
(JURI) ; Libertãţi civile, justiţie şi
afaceri interne (LIBE) ; Afaceri
constituţionale (AFCO;) Drepturile
femeii şi egalitatea între sexe
(FEMM); Petiţii (PETI).
Membrii adunãrii parlamentare sunt
constituiţi în grupuri politice
transnaţionale cãrora le-au obţinut
recunoaşterea oficialã. Nu  toţi
membrii Parlamentului  fac parte
dintr-o grupare politicã sau alta, ex-
istâ şi parlamentari independenţi.
Fiecare grup şi-a stabilit un anumit
statut şi propriile norme interne de
funcţionare, şi-a asigurat buget, per-

sonal permanent şi birouri proprii.
În prezent, în urma alegerilor din
2004, existã opt grupuri politice în
cadrul Parlamentului European:
Partidul Popular-European
(Creştin-Democraţii) şi al
Democraţilor Europeni (PPE-DE);
Partidul Socialist European (PSE);
Alianţa Democraţilor şi Liberalilor
pentru Europa (ALDE) ; Grupul
Verzilor (ecologiştii)/Alianţa Liberã
Europeanã (ECO/ALE) ; Grupul
Confederal al Stângii Unite Eu-
ropene/Stânga Verde Nordicã
(SUE/SVN) ; Grupul
Independenţã/Democraţ ie
(IND/DEM) ; Grupul Uniune pentru
Europa Naţiunilor (UEN) ; Identitate,
Tradiţie, Suveranitate (ITS).
Parlamentul European nu deţine
atributele parlamentelor naţionale în
materie legislativã, neavând nici
iniţiativă legislativã, care este rezer-
vatã Comisiei  Europene şi nici put-
erea de decizie, care este atributul
Consiliului U.E.
Competenţa codecizionalã a Parla-
mentului, care a devenit principiu
prin art. 36 al Tratatului asupra Uni-
unii Europene se referã numai la
„micile revizuiri”. Pentru celelalte
situaţii, Parlamentul are numai un
statut de asociat la elaborarea leg-
islativã, care are loc printr-una din
cele cinci proceduri:
- procedura consultãrilor este oblig-
atorie, fiind interzis Consiliului sã de-
cidã mai înainte ca Parlamentul
sã-şi fi dat avizul asupra propunerii
Comisiei.
– Procedura înţelegerii a fost stabil-
itã prin Declaraţia Comunã a
Adunãrii Consiliului U.E. şi Comisiei
Europene, adoptatã la 4 martie
1975, în aplicarea angajamentului
fãcut cu ocazia întâlnirii „la vârf” din
decembrie 1974 la Paris.Potrivit
acestui acord, a fost instituitã o pro-
cedurã de înţelegere între Adunare
şi Consiliu, cu participarea activã a
Comisiei. Pentru acesta se
formeazã o Comisie de înţelegere,
compusã din membri Consiliului şi o
delegaţie a Parlamentului, care este
condusã de preşedintele acestuia,
iar la lucrãrile la care participã şi
Comisia, se urmãreşte obţinerea
unui acord între cele douã instituţii
– Consiliul şi Parlamentul, putându-
se stabili o amânare pe timp de trei
luni. Atunci când punctele de
vedere ale celor douã instituţii sunt
în continuare divergente, Parla-
mentul trebuie sã elaboreze o nouã
propunere, iar Consiliul sã decidã.
– procedura cooperãrii a fost intro-
dusã prin Actul Unic European şi
apoi înscrisã în paragraful 2 al art.
149 din Tratatul C.E., având ca
domeniu de aplicare deciziile luate
cu majoritate calificatã de cãtre
Consiliu U.E. în ceea ce priveşte
piaţa internã, politica socialã, coez-
iunea economicã şi socialã, cerc-
etarea. Originalitatea acestei
proceduri constã într-un sistem de
dublă lecturã, care permite Parla-
mentului sã influenţeze direct
modalitãţile de luare a deciziei de
cãtre Consiliu, fãrã a repune în
discuţie nici ultimul cuvânt al Con-
siliului şi nici rolul motor al Comisiei.
Poziţia comunã fixatã de Consiliu
pe propunerea Comisiei şi dupã
avizarea de cãtre Parlament este
supusã acestuia pentru a doua lec-
turã. Dacã Parlamentul respinge cu
majoritate absolutã a membrilor sãi
aceastã poziţie comunã, Consiliul
nu o poate relua, în mod definitiv, în
cea de-a doua lectura, decât cu
unanimitate.
– procedura de codecizie a fost in-
trodusã prin art.189B devenit art.
251 în Tratatul de la Amsterdam, în
scopul creşterii gradului de partici-
pare a Parlamentului European la
procesul legislativ comunitar. Code-

cizia acordã Parlamentului dreptul
de a respinge actul comunitar pro-
pus, cu votul majoritãţii absolute a
membrilor sãi, dacã nu reuşeşte sã
ajungã la un acord cu Consiliul, în
cadrul unei proceduri de conciliere.
Aceasta face ca un act juridic co-
munitar sã nu poată fi adoptat prin
procedura de codecizie, dacã Par-
lamentul European nu este de
acord, ceea ce oferã instituţiei par-
lamentare europene un important
rol de co-legislator.
Codecizia funcţioneazã în domenii
precum: libera circulaţie a per-
soanelor, dreptul de a-şi stabili
domiciliul, piaţa internã, educaţie,
servicii, cultură, sãnãtate, reţele
transeuropene, mediu.
Procedura de codecizie se final-
izeazã prin adoptarea unor acte co-
mune semnate de preşedintele
Consiliului şi preşedintele Parla-
mentului (art. 191 din Tratatul C.E.).
Procedura avizului conform este o
veritabilã procedura de codecizie in-
tegralã, deoarece Consiliul U.E. nu
poate decide, în astfel de situaţii,
fãrã acordul explicit al Parlamentu-
lui. Tratatul asupra Uniunii Eu-
ropene a introdus aceastã
procedurã în materie legislativã
pentru un numãr restrâns de acte
normative şi prin douã modalitãţi
diferite: avizul conform cu majori-
tatea membrilor votanţi în probleme
privind cetãţenia, sistemul Euro-
pean de Bãnci Centrale, fondurile
structurale şi fondurile de coeziune,
precum şi în mod excepţional avizul
conform cu majoritatea membrilor
Parlamentului pentru procedura
electorala uniformã.
În domeniul controlului politic, Par-
lamentul dispune de urmãtoarele
atribuţii tradiţionale:
–  în cadrul atribuţiilor de informare,
celelalte instituţii comunitare au
obligaţia de a-i supune Parlamen-
tului rapoarte privind stadiul lu-
crãrilor în domeniile esenţiale ale
politicii comunitare sau ale Uniunii.
Pe baza acestor informaţii, Parla-
mentul îşi exercitã atribuţiile de con-
trol şi decizie. În acest sens,
Consiliul European trebuie sã prez-
inte Parlamentului un raport dupã
fiecare din reuniunile sale, precum
şi un raport scris anual privind pro-
gresele realizate de Uniune.
Fiecare dezbatere se finalizeazã
prin  adoptarea unei rezoluţii, prin
care se face cunoscutã poziţia faţã
de o anumitã problemã.
De asemenea, preşedinţii Consiliu-
lui şi ai Comisiei trebuie sã prezinte
un raport Parlamentului European
asupra rezultatelor supravegherii
multilaterale, instauratã în cadrul
noii politici economice, care
urmãreşte atingerea obiectivelor
privind realizarea Uniunii econom-
ice şi monetare.
– în cadrul atribuţiilor de
sancţionare, Parlamentul European
poate, prin votarea unei moţiuni de

cenzurã, sã constrângã Comisia sã
demisioneze. Pentru a se evita
abuzurile, Tratatul C.E.E. instituie
un termen de reflectare de trei zile
înainte de vot şi cere ca moţiunea
sã fie adoptatã cu o majoritate de
douã treimi din voturile exprimate şi
majoritatea membrilor care compun
Parlamentul European.
Moţiunea de cenzurã la adresa
Comisiei poate fi depusã de o zec-
ime dintre membri care compun
Parlamentul. Moţiunea de cenzurã
trebuie sã fie motivatã. Aceasta se
transmite Comisiei. Dezbaterea
moţiunii are loc la cel puţin 24 de ore
dupã anunţarea deputaţilor cu
privire la depunerea unei moţiuni de
cenzurã. Votarea moţiunii se face
prin apel nominal, la cel puţin 48 de
ore dupã începerea dezbaterii.
Dezbaterea şi votul au loc cel târziu
în timpul perioadei de sesiune care
urmeazã depunerii moţiunii.
Pe lângã aceste forme de control
specifice dreptului comunitar, Par-
lamentul European deţine atribuţii
de control parlamentar clasice, con-
stând în interpelãri, care necesitã
rãspunsuri scrise sau orale.
Parlamentul European dispune şi
de o competenţã de control în
domeniul economic şi monetar.
Preşedintele, vicepreşedintele şi
membri Comitetului Director al
Bãncii Centrale Europene trebuie
sã obţinã aprobarea Parlamentului
European înainte de a fi numiţi de
cãtre Consiliul U.E.
Competenţa bugetarã îi asigurã
Parlamentului posibilitatea ex-
primãrii voinţei sale politice. Iniţial,
Tratatul C.E.E. acordã Parlamentu-
lui doar o competenţã consultativã
în politica bugetarã. Proiectul de
buget hotãrât de Consiliu era trans-
mis Adunãrii, care avea dreptul sã
dezbatã şi sã propunã modificãri.
Dupã aceastã dezbatere, decizia fi-
nalã privind bugetul Comunitãţii
aparţinea Consiliului U.E. Ulterior,
prin modificarea dispoziţiilor din
tratate referitoare la buget,
Adunarea a devenit codeţinătoare
a autoritãţii bugetare. Acest fapt
înseamnã cã Parlamentul şi Con-
siliul îşi împart Competenţele în ma-
terie bugetarã. Astfel, Parlamentul
European poate, ca printr-o majori-
tate a membrilor sãi şi a douã treimi
din sufragiile exprimate, sã respingã
proiectul în întregime şi sã cearã ca
un nou proiect sã-i fie supus
aprobãrii de cãtre Consiliul U.E. De
asemenea, există prevederi ale
Tratatului C.E.E care confirmã ex-
pres competenţa pe linia controlului
permanent al executãrii bugetului,
pe care Parlamentul o exercitã prin
intermediul comisiei sale de control
bugetar.
Parlamentul European are în
prezent competenţe consultative în
cadrul procesului diplomatic comu-
nitar, atât în ceea ce priveşte acor-
durile de asociere, cât şi în

acordurile comerciale sau econom-
ice cu ţãrile terţe. În acest sens, Par-
lamentul poate primi informaţii
asupra acordurilor internaţionale,
procedând la dezbaterea acestora
în şedinţe plenare înaintea începerii
negocierilor pe marginea acor-
durilor. Înainte de semnarea acor-
durilor, un reprezentant al
Consiliului  U.E. expune în Parla-
ment rezultatele negocierilor, iar
dupã semnare, Parlamentul este
informat în adunare plenarã asupra
esenţialului acordurilor comerciale.
Este consultat formal asupra con-
cluziei acordurilor economice, dis-
punând de o adevãratã
competenţa codecizionalã pentru
acordurile de asociere. 
Parlamentul dezbate rapoartele şi
dãrile de seamã ale altor instituţii
sau organe comunitare în mod
public. În mod concret, aceste
rapoarte sunt:
-raportul anual al Comisiei privind
funcţionarea Comunitãţilor
-raportul anual al Comisiei privind
execuţia bugetului
-raportul Bãncii Centrale Europene
privind politica monetarã
-raportul Curţii de Conturi
-raportul Ombudsman-ului
-raportul Consiliului UE despre
situaţiei drepturilor omului, respec-
tiv politica externã
-darea de seamã a preşedinţiei
Consiliului U.E.
Mediatorul( Ombudsman). Con-
form art. G41 din Tratatul de la
Maastricht care modificã art.138E
din Tratatul C.E.E., Parlamentul Eu-
ropean numeşte un mediator (Om-
budsman) care este împuternicit sã
primeascã plângeri de la orice
cetãţean al Uniunii sau de la orice
persoanã fizicã sau juridicã rezi-
dentã sau care are sediul stãtãtor
pe teritoriul unui stat membru, cu
privire la cazurile de rea adminis-
trare în acţiunile instituţiilor sau or-
ganelor comunitare.
Ca o concluzie asupra
competenţelor Parlamentului Euro-
pean, se poate spune cã Tratatul
de la Maastricht, fãrã sã afecteze
structura instituţională tradiţionalã, a
modificat echilibrul interinstituţional
în beneficiul Parlamentului Euro-
pean.
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Așa că ne-am propus să mergem
la câte un restaurant din zonă în
fiecare săptămână, în ziua
noastră liberă sau măcar la două
săptămâni. Sau dacă nu, sa
ieșim să ne distrăm...mers în
drumeție sau la cumpărături sau
mers la plajă/scăldat. Cum am
ajuns în oraș, am avut noroc că l-
am întâlnit pe Rene, eroul aven-
turii noastre din 2016, care ne-a
dus cu mașina până la hotelul
unde urma să lucrăm, pentru a
lua cheile de la casă și apoi la
căsuță. Bineînțeles că și vara
asta am petrecut-o parțial și cu el.
Nu se putea fără, de aceea abia
aștept și vara asta să se ia de noi
ca români, să ne certe din diverse
motive sau chiar să se întoarcă
din drum oricând ne vede. De
fiecare dată când trecem pe la
locul unde lucrează, mereu se ia
cu mâinile de cap și ne invită să
ne întoarcem la treaba noastră.
Toate astea, bineînțeles, în
glumă. Omul este un exemplu
perfect de om îmbătrânit frumos.
La fel și soția sa. Dar să revenim.
cascada niagara și celula lui
al capone
Ajungem la căsuță și constatăm
că avem un coleg deja. Un băiat
palid, zâmbăreț, foarte comu-
nicativ. Tanner. Am făcut
cunoștință și ne-am împrietenit
foarte repede. Era angajat la
același hotel ca manager intern.
Jumătate de vară a stat cu noi în
casă și ne-a ajutat cu mașina pro-
prie oricând am avut nevoie. Asta
a însemnat aproape în fiecare zi,
cu drumul la restaurant și înapoi.
Asta plus drumurile pe care le
făceam la Wallmart, la vreo 15
km distanță. Ne-am înțeles ex-
trem de bine, chiar și după ce s-a
mutat într-o altă casă, oferită de
hotelul la care lucram. În locul lui
au venit două bosniece care au
trecut prin lucruri nu tocmai
plăcute la locul lor de muncă. De
aceea au și plecat și au venit la
hotelul unde lucram și noi. Nu am
prea avut mult timp să ne împri-
etenim cu ele din cauză că lu-
cram aproximativ la fel și nu ne
intersectam decât puțin seara,
după lucru, când mai stăteam la o

bere, pe terasă. Dar asta s-a în-
tâmplat destul de rar.
...Printre locurile pe care le-am
vizitat vara asta se află și un lac
cu stânci pe margine, de pe care
am sărit. Acolo am simțit umilința
unor copii de 10-12 ani, care
săreau fără probleme, pe când
mie și lui Tanner ne-a luat câteva
minute bune să sărim. De altfel,
cu Tanner am petrecut multe din
ieșirile din zilele noastre libere.
Practic a fost eroul experienței din
2018 al nostru. Am fost la clasicul
lac unde mergem cu Rene să
facem grătar și să ne dăm cu ski
jetul său. A devenit clasic, pentru
că de când mergem în America,
acest lucru a devenit un obicei.
Am plănuit să mergem și la cas-
cada Niagara. Nu a durat mult. L-
am întrebat pe Tanner dacă-l
interesează, a zis că nu a mers
niciodată, am setat data și am
așteptat entuziasmați ziua
plecării. Am mers și împreună cu
una din fetele românce pe care
le-am avut colege la hotel,
Mădălina, cu care ne-am înțeles
foarte bine toată vara trecută și se
pare că la fel va fi și următoarea.
Urma un drum de 10-11 ore, cu
doi șoferi. Lung, dar împreună cu
acești oameni distractivi, nu am
avut timp să ne plictisim... Am fost
atât cu vaporul, cât și la „Cave of
the Winds”, un tunel făcut prin in-
sula formată lângă cascadă, care
ducea fix sub o a doua cascadă
de acolo. Vremea nu a fost chiar
perfectă, dar din moment ce nu
era frig, nu ne-a păsat și am con-
tinuat aventura. A fost scurta, fru-
moasa și ne-am amuzat pe
cinste la motelul aproape
dărăpănat al unui indian, la care
am stat. A trebuit să ne încadrăm
totuși într-un buget.
După vara asta, am încheiat se-
zonul cu o mică vacanță pe
Coasta de Est, după cum am
menționat anterior. Am început
cu o drumeție la Parcul Național
Acadia, unde am avut parte de
un peisaj superb, ne-am plimbat
pe plajă și am urcat pe stânci. De
acolo, am mers la un tren, The
Cog, care urca câteva sute de
metri pe munte pentru a ne arăta
frumusețea din vârf. Din păcate
era deja prea târziu în an pentru a
coborî din el, așa că am urcat,
până la -20 de grade și apoi ne-
am întors. Acolo era așa în mare

parte a anului, ba chiar brazi
bătrâni de 100-200 de ani aveau
o înălțime de 1 metru. Apoi a
urmat să mergem la un poligon
de tir, unde am tras pentru prima
dată cu o armă. Deși au fost
foarte multe dăți când am tras cu
o armă într-un joc video, cu una
reală nu avusesem ocazia să o
facem, iar intensitatea (deși cu o
țintă care nu se mișca) nu se
compară. A fost o experiență cel
puțin interesantă și am păstrat
chiar și ținta în care am tras, să
ne amintească de locul unde am
folosit prima dată o armă
adevărată. 
După acestea, au urmat câteva
zile în Philadelphia, unde am dat
peste o bună parte din arta de
stradă a lui Isaiah Zagar. Am viz-
itat muzeul Magic Gardens, unde
se aflau o bună parte din creațiile
sale. Pe lângă muzeu, acesta
avea artă împrăștiată prin toate
colțurile Philadelphiei. Tocmai
ăsta este și farmecul orașului,
artă în locurile în care te aștepți
cel mai puțin. Au urmat vizite la
binecunoscuta statuie a lui Rocky
Balboa, protagonistul seriei de
filme „Rocky”, muzeul Mutter,
unde ne-au fost prezentate stadi-
ile celor mai crunte boli suferite
de oameni, mutații sau chiar
simulări cu stadiile rănilor din

Războaiele Mondiale făcute 3D
pe noi. Am vizitat și celebra piață
de la Terminalul Reading, care
era practic un bazar mare cu tot
felul de comercianți de mâncare
gătită. Am fi vrut să vizităm și sala
Independeței și Pavilionul Liberty
Bell, dar nu ne-a permis timpul și
nici coada de la intrare.
Ca și piesă de rezistență, chiar ul-
timul lucru vizitat a fost Peniten-
ciarul de Stat de Est. Acesta avea
două programe. Unul de zi, unde
era un simplu muzeu, unde erau
prezentate celulele, pavilioanele
și toate lucrurile aferente peniten-
ciarului, împreună cu celula
faimosului mafiot Al Capone. Pe
lângă asta, programul de seară
era unul pentru amatorii de
senzații extreme, unde angajații
te tratau ca pe un deținut și tre-
ceai prin pavilioane, în care erau
tot felul de capcane și lucruri care
să te sperie. Am ales, bineînțeles,
programul distractiv. Încă de la
coadă te așteptau, infiltrați printre
oameni, angajații costumați de
parcă erau experimente eșuate
ale lui Josef Mengele. După in-
trare, am fost împărțiți în echipe,
ni s-au prezentat regulile și am
primit un lănțic fosforescent (care
însemna că angajații ne puteau
atinge) și ne-au însemnat cu
sânge fals pe obraz pentru a intra

și mai bine în spiritul penitencia-
rului. Timp de o oră, am țipat, am
fugit, ne-am speriat și am trecut
printre obstacole. La final, aveam
opțiunea ca pentru 10 dolari în
plus, să mergem să vizităm și
celula lui Al Capone, să
participăm la o mică scenetă, să
jucăm un joc de blackjack în care
dacă câștigam primeam o
bomboană, dacă pierdeam, ne
luau sufletul și să primim o
băutură în prețul biletului. Am
considerat că e o ofertă destul de
bună, iar pentru experiența trăită
până atunci, nu aveau cum să
strice părerea foarte bună de
până acum. Cu asta am încheiat
sezonul nostru de Work and
Travel pentru vara trecută.
Așteptăm cu sufletul la gură
următorul sezon și aventurile pe
care acesta ni-l va rezerva! Ca o
încheiere, vreau să îndemn cu
căldură orice student care se
gândește să plece cu programul
Work and Travel să o facă! Este
o experiență benefică în orice
caz. Dacă sponsorul este ok sau
nu, merită să încercați! Nu uitați
să plecați cu o minte deschisă și
să lăsați la o parte mentalitatea
de România sau chiar de Europa,
pentru că acolo oamenii sunt alt-
fel și v-ar putea afecta în bine sau
rău. Totul depinde de voi!
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