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Schaeuble:
“Excedentul de
cont curent al
Germaniei nu
este o problemã
pentru zona
euro”

Excedentul de cont curent al Ger-
maniei nu reprezintã o problemã
pentru alte state membre ale zonei
euro, declarã ministrul finanþelor de
la Berlin, Wolfgang Schaeuble,
rãspunzând astfel criticilor privind
economia naþionalã, care se bazeazã
pe exporturi.

Surplusul de cont curent al Ger-
maniei, de peste 7% din PIB-ul þãrii,
a fost criticat de economiºti, fiind
considerat o sursã de dezechilibre
“nocive” în uniunea monetarã.

Sãptãmâna trecutã, preºedintele
Bãncii Centrale Europene (BCE),
Mario Draghi, a declarat, în Parla-
mentul italian, cã “nu existã nicio
îndoialã cã excedentul comercial al
Germaniei încalcã normele UE pri-
vind dezechilibrele excesive”.

“Nu am acceptat niciodatã ideea
cã excedentul Germaniei reprezintã
o problemã pentru partenerii noºtri
din zona euro”, a subliniat Schaeu-
ble, adãugând cã, în opinia sa, politi-
cã monetarã expansionistã ºi gradul
ridicat de îndatorare nu reprezintã
soluþii, ci cauze principale ale crizei
financiare ºi datoriilor din ultimii
ani.

Amintim cã BCE menþine
dobânzile la nivelul minim record ºi
a lansat, la începul lunii martie, un
program agresiv de achiziþii lunare
de obligaþiuni, de 60 de miliarde de
euro. (V.R.)

Complexul Oltenia
are un nou Consiliu
de Supraveghere

Producãtorul naþional de ener-
gie pe bazã de lignit, Comple-
xul Energetic Oltenia, are un

nou Consiliu de Supraveghere (CS)
începând de vineri, în urma unei
Adunãri Generale convocate intem-
pestiv ºi care ar fi trebuit sã aibã loc
pe 16 aprilie, potrivit
unor surse apropiate si-
tuaþiei.

Vechiul Consiliu format din Ga-
briel Dumitraºcu, Alin Chiþu, Rãz-
van Purdilã, Dorin Spãtaru, Ana Ge-
orgiana Porumbel ºi Daniel Naftali a
fost revocat pe motiv cã nu ºi-a înde-
plinit criteriile de performanþã din
contractele de administrare, mai
spun sursele noastre, care ne-au
menþionat cã acþionarii au numit un
nou CS cu membri provizorii. Prin-
tre noii administratori ai Complexu-
lui Oltenia s-ar numãra Alin Chiþu
(reconfirmat), Felicia Rãcãºanu (di-
rector din cadrul Ministerului Eco-
nomiei) ºi Dan Gheorghe (din partea

acþionarului minoritar semnificativ
Fondul Proprietatea), conform sur-
selor citate.

Ziarul BURSA a relatat, în ediþia
din 16 martie, cã ministrul Energiei,
Andrei Gerea, a decis sã-i revoce pe
toþi membrii Consiliului de Suprave-

ghere al Complexului
Energetic Oltenia. Moti-
vul invocat în convocato-

rul AGA din 16 aprilie ºi publicat în
Monitorul Oficial, este neîndeplini-
rea criteriilor de performanþã din
contractele de administrare.

Surse din piaþã ne-au spus, recent,
cã ºi zilele lui Laurenþiu Ciurel în
funcþia de director general al compa-
niei ar fi numãrate. De altfel, pentru
vinerea viitoare a ºi fost programatã
o ºedinþã de cãtre vechiul CS, care ar
fi urmat sã-l demitã pe Ciurel, ne-au
mai spus sursele noastre.

ALINA TOMA VEREHA
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DUPÃ PREMIERA DE SUSPENDARE A PLÃÞII RATELOR UNUI
DEBITOR PÂNÃ LA SOLUÞIONAREA PE FOND A LITIGIULUI

Împrumutaþii în CHF îºi pun
speranþele în ordonanþa preºedinþialã
l Piperea: “I-am avertizat pe clienþi cã pot pierde dacã depun ordonanþã ºi le-am
spus cã nu îi voi reprezenta” l Instanþele i-au respins avocatului Piperea patru
dosare colective pe franci elveþieni ºi i-au disjuns alte opt l Piperea: “Probabil cã
au ordin sã «trânteascã» tot ce-mi aparþine, mã gândesc serios sã cer strãmutarea
dosarelor”

Î
mprumutaþii în franci elveþieni
nu renunþã, ci se agaþã de orice
speranþã care le apare în cale, în
ciuda sfaturilor primite de la

specialiºti.
Dupã ce, joi, a fost anunþatã o nouã

premierã în justiþia noastrã, respectiv
suspendarea plãþii ratelor unui credit

prin ordonanþã preºedinþialã, debito-
rii care au împrumuturi în franci el-
veþieni (CHF) au solicitat avocaþilor
din cadrul “Piperea ºi Asociaþii” (ºi
au ºi primit) modele de astfel de or-
donanþe pentru problema creditelor
în CHF.

Avocatul Gheorghe Piperea ne-a
spus cã le-a atras atenþia consumato-
rilor cã aceastã metodã este foarte
periculoasã ºi cã este foarte posibil
ca ordonanþele preºedinþiale sã fie
respinse, iar consumatorii sã plãteascã
cheltuielile de judecatã, care sunt
substanþiale.

EMILIA OLESCU
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LAURENT CHRZANOVSKI, SWISS WEBACADEMY:

“Întreaga Uniune Europeanã se aflã
în obscurantism total privind securitatea
informaticã”
l Interviu cu domnul Laurent Chrzanovski, project manager al Congresului
“Cybersecurity in Romania”

Reporter: Care este opinia dumneavoastrã cu privire
la securitatea informaticã în România?

Laurent Chrzanovski: Consider cã întreaga Uniune
Europeanã se aflã într-o perioadã de obscurantism total
în ceea ce priveºte securitatea informaticã. Numai SUA
ºi Canada (prin ONG-uri ºi patronate) sau Rusia (prin
Poliþie) au informat corect cetãþenii ºi firmele despre
ceea ce constituie cea mai mare ameninþare din istorie.

A consemnat ANCUÞA STANCIU

(continuare în pagina 12)

Piþurcã a marcat
în poarta Credit

Europe Bank
Credit Europe Bank a pierdut meciul
cu Victor Piþurcã, fostul selecþioner
al naþionalei de fotbal, care a dat în
judecatã banca menþionatã, re-
clamând un comision considerat
abuziv.

(continuare în pagina 15)

REUNIFICAREA CATOLICISMULUI CU ORTODOXIA - ULTIMUL EPISOD

Omenirea este o carte sacrã
C

ineva mi-a zis cã nu vreau
sã mai scriu acest al V-lea
Episod, pentru cã este
prea personal.

I-am dat dreptate.
Aceeaºi persoanã mi-a mai spus

cã al V-lea Episod nu va fi ultimul, cã
articolul va mai numãra câteva alte
episoade, eventual chiar mai multe.

Nu.
Reuºesc sã îl fac sã fie ultimul,

tocmai pentru cã îmi permit
sã fie prea personal, adicã nu
îmi ascund crezurile, iar
dupã ele nu mai e nimic de
spus.

Într-adevãr, nu am de spus
mai mult decât voi spune
acum, dar aº putea sã mai
aduc unele precizãri în privinþa cãii
urmate de articol, care nu se supune
dihotomiei uzuale dintre ateism ºi
credinþã, strãduindu-se sã se stre-
coare convenabil pentru amândouã
(subliniez, nu “printre” amândouã).

De pildã, cele douã pãrþi ale Epi-
sodului al III-lea, intitulat “Perce-
perea lui Dumnezeu”, au evitat ri-
goarea unei definiþii pentru noþiu-
nea de “Dumnezeu”, ceea ce nu a
fost bãgat în seamã, deºi titlul re-
clama cu vehemenþã definiþia; ateii
vor fi fost satisfãcuþi cã mã refer
doar la procesul perceperii care,
psihologic, moral ºi social este ob-
servabil, în timp ce credincioºii vor
fi fost satisfãcuþi cã n-am pretenþia
absurdã sã-L definesc pe Cel ce

este situat dincolo de discurs ºi de-
finiþie.

DEFINIÞIE PENTRU
“DUMNEZEU”

Totuºi, amândouã opþiunile - ºi
cea a credinþei, ºi cea ateistã - permit
definiþia a ceea ce indubitabil este
perceput drept “Dumnezeu”, dacã
noþiunii definite nu îi asociez (obraz-

nic, în ambele variante) pre-
tenþia unei realitãþi, a unei on-
tologii corespondente.

Adicã, dacã îl definesc pe
“dumnezeu pentru noi”, dar
nu pe însuºi Acela care nici nu
poate fi numit.

Odatã ce respect sensibili-
tãþile, pot purcede la definiþia lui
“Dumnezeu” (atenþie!, cuvântul se
aflã între ghilimele, semn cã mã refer
doar la noþiunea omeneascã, folositã
în comunicare):

“«Dumnezeu» este expresia sim-
bolicã a trãirii mai înalte”.

Nu cred cã pot fi ridicate obiecþii
valide, de pe nici o parte: invocarea
funcþiei sale simbolice identificã
statutul sãu în conºtiinþa socialã;
dupã cum noþiunea de “expresie”,
folositã în definiþie, indicã izvorul
sãu lãuntric; în timp ce corespon-
denþa “simbolului” cu “trãirea mai
înaltã”, lasã loc confluirii între
conºtiinþa individualã ºi cea socia-
lã, exaltându-se reciproc – vezi
NOTA 1.

CALITÃÞILE DEFINIÞIEI

Definiþia are calitatea sã subli-
nieze participarea Lui la întâmplã-
rile din timpul ºi spaþiul conside-
rate profane, înlãturând obturaþii-
le cultice care ne separã de El, cele
care, înconjurându-ne cu mituri ºi
ritualuri, configureazã spaþiul ºi
t impul cons ide ra te sac re ,
alocându-I-le drept proprii Lui;
consecinþa directã este cã definiþia
eliminã convenþionalismul cre-
dinþei, îndepãrteazã ispita ca
Dumnezeu sã fie conceput drept
“o altã fiinþã, doar mai izbutitã
decât noi” (adicã o proiecþie a ima-
ginii noastre despre perfecþiune,
ipostaziatã într-un domeniu inac-
cesibil nouã, ceea ce rezumã ra-

porturile cu El la practicarea ritua-
lurilor - condiþia pentru radicali-
zare în intoleranþã, fundamenta-
lism ºi extremism).

Definiþia are calitatea sã fie fer-
tilã, o examinare mai detaliatã ge-
nerând numeroase propoziþii de
mare frumuseþe, despre întâlnirea
cu ceilalþi, prin “Dumnezeu”, dar
ºi despre raporturile noastre, de
muritori , cu alteritatea, asi-
gurându-ne cã nu suntem nici sin-
guri, nici prizonieri în închisoarea
existentului, ori între zidurile ra-
þiunii.

Definiþia face loc miracolului, in-
clusiv pentru atei, lãsând ca diferen-
þa dintre ei ºi credincioºi sã se redu-
cã la doar o nuanþã a aceleiaºi trãiri;
definiþia resuscitã valoarea actualã
a amãnunþirii milenare religioase -
în teologie, metafizicã, misticã, fi-
losofie -, drept dublã cãutare pe
confuza graniþã a sinelui cu exterio-
ritatea ºi cu semenii, bluratã de eco-
urile încruciºate, ca în “sfumato”-ul
lui Leonardo da Vinci; pe de altã
parte, definiþia trimite direct la se-
mioticã.

Afirm cã noþiunea de “Dumne-
zeu” ar urma sã fie “subiectul de
studiu” al metateoriei semiotice - o
disciplinã a metalogicii încã necon-
stituitã (m-aº bucura ca asta sã fie
luatã drept o sugestie de cercetare);
astfel, definiþia lui “Dumnezeu” su-
gereazã locul potrivit raþiunii (ºi al
cunoaºterii ºtiinþifice), în raport cu

credinþa (ºi religia) – vezi NOTA 2
(recomand citirea ei, dar, totuºi, nu
este obligatorie).

Definiþia are darul, totodatã, sã
surpe temeiul doctrinar al schismei,
dând satisfacþie teologicã ambelor
biserici ºi rãspunzând supratitlului
acestui articol.

Simplu.
În calea reunificãrii catolicismu-

lui cu ortodoxia mai rãmân doar pro-

bleme de ordin politic.

REVOLUÞIILE IZBUCNESC
DIN DICÞIONAR

Nu în ultimul rând, definiþia atrage
atenþia, inerent, asupra dicþionarului,
terenul pe care izbucnesc revoluþiile
înainte sã înceapã sã curgã sânge.

(continuare în pagina 11)

MAKE

NOTA 1
Biserica Catolicã Ortodoxã a Gre-
ciei numeºte “trãirea mai înaltã”
drept “ascezã”, precizând cã, în
nici un caz, nu înþelege prin “asce-
zã” lipsirea de plãceri ºi bucurie.
În opinia mea, “trãirea mai înaltã”
este concomitent individualã ºi
socialã, indicând rostul nostru,
ceea ce devine congruent cu no-
þiunea de “Dumnezeu”, prezentã
în religie; unele curente teologice
considerã Poruncile drept “locuri
de întâlnire cu Dumnezeu”, con-
turând “sãlaºul” divinitãþii în
conºtiinþa socialã, la care partici-
pãm ºi o regãsim în noi înºine.

NOTA 2
La Mircea Eliade, hierofania (întruchiparea sacrului) este privitã ca “para-
doxalã”: “Exprimând sacrul, un obiect oarecare devine altceva, fãrã a
înceta însã sã fie el însuºi, deoarece continuã sã facã parte din mediul sãu
cosmic”.
Deºi limpede, cred cã explicaþia lui Eliade devine mai generoasã când o le-
gãm de gândirea tradiþionalã, în care multiplul nu creºte prin adiþia unitãþi-
lor, ci prin diviziunea Unului, considerat atotcuprinzãtor (cum o fãceau elea-
þii); multiplicitatea rezultã ca detaliere a unui Întreg controlabil, iar nu drept
adãugare care sã ne exceadã cãtre infinit (“1.La început a fãcut Dumnezeu
cerul ºi pãmântul. 2.ªi pãmântul era netocmit ºi gol” – Geneza/1; este posi-
bil ca, în aramaicã, exprimarea sã fi fost “a separat cerul de pãmânt”, deoa-
rece, la iudei, a existat o materie primordialã – “tohu-wa-bohu”- a cãrei
structurare este atribut doar al divinitãþii).
De aici, hierofania devine dezvãluirea dublului, în unu: Eu ºi Alteritatea, care
ne aflãm întotdeauna împreunã.
Sincretismul gândirii tradiþionale ºi polisemantismul limbilor “sacre” spriji-
nã aceastã interpretare, dezvoltând o atitudine mai adecvatã faþã de de-
mersul cognitiv, pe ceea ce am numit “confuza graniþã a sinelui cu exte-
rioritatea”.
Dar, termenii în care Mircea Eliade explicã hierofania sunt aproape aceiaºi
prin care Umberto Eco defineºte semnul: “Ceva care stã pentru altceva”.
Asta sugereazã cã hierofaniile pot fi sistemic articulate drept obiect de cer-
cetare al semioticii.
Definiþia (ca “expresie simbolicã”) pe care am avansat-o pentru noþiunea de
“Dumnezeu” guverneazã asupra acestui univers de “semne ale sacrului”,
motiv pentru care cred cã se poate afla la originea metasemioticii.

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICÃ
TUNÃ ªI FULGERÃ ÎN SCANDALUL
CATHEDRAL PLAZA

Sorin Oprescu, denunþat la DNA
pentru apartenenþã la grupul
infracþional Bîlteanu-Papalekas
l Primãria Bucureºti: “Comunicatul ARCB,
caracterizat de prezentarea incompletã a situaþiei de
fapt ºi afirmaþii nejustificate ºi denigratoare”

Furia Arhiepiscopiei Roma-
n o - C a t o l i c e R o m â n e
(ARCB), care a obþinut, în

2012, în instanþã, demolarea clãdirii
Cathedral Plaza, l-a ajuns ºi pe pri-
marul Sorin Oprescu, care s-a trezit
cu o plângere penalã la DNA, fiind

acuzat de apartenenþã la un grup in-
fracþional organizat, alãturi de Ioan-
nis Papalekas ºi Dragoº Bîlteanu,
ambii deja cercetaþi de DIICOT.

ADINA ARDELEANU
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Laurent Chrzanovski este doctor Ps lettres la Universi-
tatea din Lausanne ºi are o licenþã postdoctoralã la
Academia Românã. Arheolog independent ºi cercetã-
tor, el este autor a numeroase expoziþii ºi publicaþii in-
ternaþionale. În 2013, el a fost numit de cãtre ITU
(International Telecommunication Union- Uniunea
Internaþionalã a Telecomunicaþiilor), agenþie speciali-
zatã ONU – în calitate de project manager al congresu-
lui “Cybersecurity in Romania”, platformã central eu-
ropeanã de dialog public-privat.


