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C
omisia Europeanã a adop-
tat, ieri, noul raport pe Me-
canismul de Cooperare ºi
Verificare (MCV) care este
plin de critici la adresa de-
cidenþilor politici din þara
noastrã, care nu au reuºit sã

implementeze cele 12 mãsuri prevãzu-
te în evaluarea anterioarã.

Din raport reiese cã sistemul judi-
ciar, care a intrat sub asaltul clasei po-
litice odatã cu procesul de revocare al
Laurei Codruþa Kovesi parafat de Kla-
us Iohannis, a suferit modificãri legis-
lative menite sã îi afecteze indepen-
denþa.

Cele mai multe neconformitãþi con-
statate de oficialii europeni sunt
îndreptate împotriva Secþiei de Inve-
stigare a Infracþiunilor din Justiþie
(SIIJ), Parlamentului care a modificat
legile justiþiei, Guvernului care a
adoptat Ordonanþe de Urgenþã nefavo-
rabile în domeniul Justiþiei ºi fostului
ministru al Justiþiei, Tudorel Toader.

Guvernul Dãncilã ºi fosta majorita-
te parlamentarã coagulatã în jurul PSD
se pare cã nu au reuºit decât sã ne tri-
mitã la coada Uniunii Europene.

Comisia Europeanã a criticat dur
mãsurile luate de guvernul Dãncilã la
începutul acestui an în domeniul justi-
þiei ºi modificãrile legislative aprobate
de Parlament.

Raportul, un bilanþ al evoluþiei si-
tuaþiei din luna noiembrie 2018 pânã
în prezent, constatã “o involuþie faþã de
progresele înregistrate în anii prece-
denþi, situaþie care constituie o sursã de
preocupare majorã”.

În mai 2019, Comisia a informat au-
toritãþile române cã, dacã nu fac îmbu-
nãtãþirile necesare sau dacã adoptã noi
mãsuri negative, va lua mãsuri în te-
meiul Cadrului UE pentru consolida-
rea statului de drept, care depãºeºte
parametrii evaluaþi în cadrul MCV.

Totodatã, Comisia ºi-a exprimat re-
gretul cã þara noastrã nu a pus în apli-
care recomandãrile suplimentare for-
mulate în raportul MCV de anul trecut,
care erau în deplinã concordanþã cu
poziþiile exprimate de Comisia de la
Veneþia ºi de Greco. Oficialii europeni
susþin cã recomandãrile respective tre-
buie puse în aplicare dacã autoritãþile
de la Bucureºti doresc repunerea pro-
cesului de reformã pe calea cea bunã ºi
reintrarea pe traiectoria încheierii
MCV.

Comisia a salutat faptul cã, dupã
alegerile europarlamentare ºi referen-
dumul pe justiþie din 26 mai, guvernul
Dãncilã a reconsiderat abordarea ini-
þialã cu privire la domeniul justiþiei ºi a
renunþat la emiterea de ordonanþe de
urgenþã pe justiþie.

Secþia specialã,
instrument de presiune
asupra magistraþilor

În evaluarea experþilor de la Bruxel-
les, ”Secþia Specialã împiedicã lupta
împotriva corupþiei”. Despre modifi-
cãrile la legile justiþiei se aratã cã
”amendamentele care au accelerat
înfiinþarea secþiei speciale de investi-
gare a infracþiunilor comise de magis-
traþi ºi schimbãrile succesive în ceea
ce priveºte condiþiile de numire a pro-
curorilor au amplificat îngrijorãrile ºi
neîncrederea în aceste modificãri. În
mod special, unele amendamente par
sã fi operat schimbãri la lege pentru a
servi interesele anumitor persoane”.

Raportul MCV mai aratã cã ”abor-
darea cazurilor de mare corupþie a fost
afectatã în mod negativ de transferul
multor dosare cãtre secþia specialã,
care are competenþa de ancheta nu
doar magistraþi, ci ºi alte persoane”.

Un caz concret menþionat este cel al
fostei ºefe a DNA, Laura Codruþa Ko-
vesi cãrei i s-a deschis dosar penal
când candida pentru ºefia parchetului
european.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

De ce nu mai
este democraþia
reprezentativã...
reprezentativã

Ajuns din urmã de remuºcãri pentru
cã m-am înhãitat cu gaºca celor care
susþin cã boala democraþiei reprezen-
tative este fãrã leac, ori din nãscare, ori

pentru cã a ajuns în
stadiul de cangrenã,
mai încerc, într-o di-
sperare, sã gãsesc re-
mediul miraculos ºi sã
salvez pacientul.

Stalin “rezolvase”
radical problemele de-
mocraþiei reprezentati-
ve extirpîndu-i o parte

esenþialã a catenei funcþionale. For-
mula brevetatã de puterea bolºevicã
supravieþuieºte ºi astãzi în pseudo-de-
mocraþiile lumii: nu conteazã cine ºi
cum voteazã, conteazã cine (ºi cum!)
numãrã voturile! Stãpînii urnelor sunt
stãpînii inelelor... puterii! Poþi sã pui
ori sã scoþi voturi din ea, înainte de nu-
mãrãtoare, dupã plac. Ori, sã nu îþi mai
pese de nici o numãrãtoare ºi sã treci
direct în “tabelele finale” ce distribuþie
de voturi vrei. Între timp, lumea s-a
mai subþiat. Între urne ºi rezultatele
afiºate, tehnologia modernã a interpus
maºinuþe de vot automat, progrãmele
de calculator, ori tablete, care ºtiu sã
redistribuie voturile dupã algoritmi ca-
pabili sã prefigureze rezultatul final, în
funcþie de cerinþele celor care... au plã-
tit muzica!

(continuare în pagina 3)
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CLAUDIU CREÞU,
ADMINISTRATOR
SPECIAL AL ELCEN:

“Nu accept ca
alimentarea cu
energie termicã
sã fie sistatã în
Bucureºti”

Claudiu Creþu, administratorul spe-
cial al Electrocentrale Bucureºti
(ELCEN), exclude varianta potrivit
cãreia bucureºtenii ar putea rãmâne
fãrã cãldurã la iarnã.

Domnia sa a declarat, ieri, în cadrul
conferinþei de lansare a raportului reali-
zat de Expert Forum (EFOR) privind
starea sistemului de termoficare din
Capitalã: “Eu nu cred, nu pot sã accept,
ca autoritãþile statului sã nu ia mãsuri
astfel încât în Bucureºti sã nu fie sistat
serviciul de alimentare a consumatori-
lor cu energie termicã. Repet, nu cred în
sistarea serviciului sub nicio formã”.

RAMONA RADU
(continuare în pagina 6)

Adio, dar rãmân cu tine!
R

evocarea Laurei Codruþa Kovesi din funcþia de sef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, la 9 iulie 2018, a marcat biruinþa “îngerilor infractorilor” –
miniºtrii succesivi ai justiþiei Florin Iordache ºi Tudorel Toader, în com-
plicitate cu Curtea Constituþionalã a României –, o victorie asupra acþiu-

nii de combatere a corupþiei, care, astfel, a fost decapitatã.
Lupta infractorilor contra DNA a dat naºtere la o mulþime de situaþii confuze, prin

care infractori dovediþi au devenit acuzatori (foarte mediatizaþi) ai procurorilor.
Cetãþenii s-au divizat în douã tabere, susþinãtorii lui Kovesi ºi duºmanii ei.
Un singur cetãþean român s-a situat în ambele tabere: Klaus Iohannis.
Preºedintele a susþinut-o pe Kovesi, refuzând sã o revoce, pânã a revocat-o.
Când a revocat-o, nu se mai poate spune cã a susþinut-o, pentru cã a revocat-o.
Unii partizani ai lui Klaus Iohannis, spun cã, în faþa hotãrârii Curþii Constituþiona-

le, preºedintele “nu a mai avut încotro”, fiind silit sã o revoce pe Kovesi, ca sã re-
specte Constituþia.

Nu,cândeºticonvinscã þi se impune sãsãvârºeºtionedreptate, refuzicuoricepreþ.
Simplu.

Dacã s-ar fi opus ºi ar fi refuzat sã o revoce pe Kovesi, Iohannis ar fi devenit un
erou ºi un reper pentru ceea ce înseamnã tãrie de caracter.

Când Kovesi a fost înscãunatã drept (primul) procuror-ºef la Parchetului Europe-
an, au fost umiliþi toþi nemernicii din politicã ºi lãtrãii din mass-media.

Preºedintele laº Klaus Iohannis s-a lãudat, în mod paradoxal, cã el a susþinut-o.
A uitat cã el a revocat-o.
Cel mai potrivit pentru lipsa de caracter a preºedintelui este titlul românesc al

unui film american celebru, din 1977: “Adio, dar rãmân cu tine” (în englezã “The
Goodbye Girl”, distins cu cincii premii Oscar, cinci premii Globul de Aur ºi trei pre-
mii BAFTA).

Am ilustrat articolul despre Raportul MCV, cu o interpretare graficã proprie a
afiºului filmului, unde i-am înlocuit pe actorii Richard Dreyfuss ºi Marsha Mason,
cu Klaus Iohannis ºi Laura Codruþa Kovesi.

Povestea laºitãþii preºedintelui nostru nu are nici o legãturã cu scenariul filmului
de acum 42 de ani.

Doar titlul. (MAKE)

RaportulMCVpentruRomânia:
haos în justiþie

Ultima strigare
pentru fotoliul
de preºedinte
al BVB
l Radu Hanga, Dan Paul ºi
Dragoº Neacºu - printre cei
care þintesc conducerea
Consiliului de Administraþie al
bursei noastre

Astãzi este ultima zi în care cei care
doresc sã facã parte din Consiliul de
Administraþie al Bursei de Valori Bucu-
reºti (BVB) îºi pot depune candidaturi-
le pentru un mandat de patru ani în bo-
ard-ul operatorului pieþei noastre de ca-
pital, iar printre cei care ºi-au depus
candidatura pentru fotoliul de preºedin-
te al BVB se numãrã Radu Hanga,
preºedintele Asociaþiei Administratori-
lor de Fonduri (AAF), Dan Paul,
preºedintele Asociaþiei Brokerilor ºi
Dragoº Neacºu, care tocmai a renunþat
la conducerea Erste Asset Management
România, potrivit unor surse din piaþã.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 2)


