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Scrisoarea II
”Atunci lumea cea gînditã pentru noi

avea fiinþã,

ªi, din contra, cea aevea ne pãrea cu

neputinþã”.

Gîndurile se adunã ºi îºi rãspund în
universuri culturale ºi nuclee de istorie
dupã meandre care nu þin cont nici de
rectitudinea logicã, nici de timp, nici de
spaþiu. Scrisorile despre care vorbim
astãzi nu sunt cele ale lui Eminescu, dar
ceea ce l-a miºcat pe el sã le aºtearnã în ti-
parul limbii literare româneºti, pe
care a zidit-o, pare sã fie împãr-
tãºit, iatã, de oamenii altor vre-
muri ºi spaþii politice. Acþiunea
se deapãnã în Franþa. Destinatarii
scrisorilor? Unul individualizat,
Preºedintele Franþei. Altul de
grup, elita politicã a Franþei. În
sfîrºit, unul general, opinia publi-
cã, Poporul francez. Expeditorul
este ºi el colectiv. În cazul primei scriso-
ri, identificat totuºi cu nume, prenume ºi
grad militar. În cazul celei de a doua,
anonim-colectiv, precizînd doar o calita-
te distinctivã, aceea de militar în servi-
ciul activ. Pe scurt, ”Armata” corespon-
deazã cu ”Republica”, mai precis cu cei
care o reprezintã la cel mai înalt nivel ºi
cãrora le incumbã responsabilitatea pre-
zervãrii valorilor ºi a structurilor ei insti-
tuþionale fundamentale. Exact ca ºi în ca-
zul lui Eminescu, autorii acestor scrisori

sunt încredinþaþi cã lumea, cea aevea ºi
mai ales lumea care ar putea deveni ae-
vea cît de curînd, nu este ºi nu poate fi lã-
satã sã fie cu putinþã. Franþa secolului
XXI ar fi în pericol sã devinã teatrul unui
rãzboi civil. Mai rãu, un rãzboi în care in-
stituþia militarã, în parte sau în totalitate,
s-ar desprinde din lanþul natural al subor-
donãrii democratice faþã de autoritatea
instituþiilor Republicii pentru a susþine,
ajutatã poate ºi de ”formaþiuni civile”, un

rãzboi contra unei pãrþi a popula-
þiei. Acea parte care, în opinia au-
torilor scrisorilor, sapã cu sîrg, la
rãdãcinã, valorile ºi instituþiile
Republicii. Aceea care dispreþu-
ieºte fãþiº, care neagã ºi degrade-
azã cu metodã valorile ºi credin-
þele Franþei istorice. Aceea care
este pe cale sã împlineascã profe-
þia cea mai neagrã a lui De Gaulle,

conform cãreia Colombey les Deux
Églises, ”Patria mormîntului sãu”, ar pu-
tea deveni într-o zi, Colombey les deux
Mosquées!!! Cu mantia destinului pe
umeri, purtatã cîndva de Cato cel Tînãr
în anii din urmã ai Romei republicane,
”Armata” sunã goarna deºteptãrii:
”Patria este în pericol!” Iar pericolul nu
este unul care pluteºte nedefinit în
oceanul larg al posibilitãþilor, ci unul care
stã sã se precipite, iminent.

(continuare în pagina 3)

DISPUTELE DIN COALIÞIE DÃUNEAZÃ JUSTIÞIEI

Autoritãþile de la Bucureºti,
somate sã punã în executare
decizia CEDO în cazul Kovesi

A
utoritãþile de la Bucureºti
nu au implementat dispo-
ziþiile din decizia din 5
mai 2020 a Curþii Euro-
pene a Drepturilor Omu-
lui în cazul Kovesi, deºi a
trecut mai bine de un an
de la sentinþa respectivã.

Prin decizia pronunþatã de CEDO în do-
sarul nr. 3594/19, magistraþii Curþii au
constatat cã întregul proces de revocare
a Laurei Codruþa Kovesi din funcþia de
procuror ºef al Direcþiei Naþionale Anti-
corupþie a încãlcat dreptul acesteia la un
proces echitabil ºi libertatea de expri-
mare, consacrate de articolele 6 ºi 10 din
Convenþia Europeanã a Drepturilor
Omului. În cadrul deciziei, judecãtorii
europeni au solicitat autoritãþilor de la
Bucureºti sã elimine limitãrile regle-

mentate cu privire la libertatea de expri-
mare a judecãtorilor ºi procurorilor, sã
înlãture posibilitatea de revocare a pro-
curorilor sau judecãtorilor din funcþiile
deþinute în magistraturã pentru expri-
marea unor opinii critice referitoare la
aspecte de politici publice de interes
pentru sistemul judiciar, sã fie regle-
mentat principiul independenþei între
principiile care guverneazã activitatea
procurorilor. De asemenea, în decizia
CEDO se spune cã ar trebui regândit si-
stemul de numire/revocare a procurori-
lor în funcþii de conducere la nivel înalt,
inclusiv prin revizuirea dispoziþiilor co-
respunzãtoare din Constituþie, în vede-
rea asigurãrii condiþiilor pentru un pro-
ces de numire/revocare neutru ºi obiec-
tiv, prin menþinerea rolului unor autori-
tãþi, cum sunt Preºedintele ºi Consiliul

Superior al Magistraturii (CSM), în mã-
surã sã contrabalanseze influenþa Mini-
strului Justiþiei.

Din pãcate, deºi a trecut un an, niciuna
dintre solicitãrile incluse în decizia
CEDO din cazul Kovesi nu a fost pusã în
practicã de autoritãþile de la Bucureºti.
Acest lucru a fost observat încã din a
doua jumãtate a anului trecut de Asocia-
þia Forumul Judecãtorilor din România,
care a sesizat CEDO cu privire la nepu-
nerea în executare a deciziei din cazul
Kovesi.

Curtea Europeanã, prin intermediul
Serviciului de Executare a Hotãrârilor
CEDO din cadrul Comitetului de
Miniºtri, a solicitat recent agentului gu-
vernamental al þãrii noastre sã ofere ex-
plicaþii cu privire la nepunerea în execu-
tare a deciziei de anul trecut. Oficialii eu-

ropeni cer autoritãþilor naþionale sã iden-
tifice ºi sã propunã, în cel mai scurt timp,
în vederea executãrii hotãrârii CEDO din
cauza Kovesi, „mãsuri cu caracter gene-
ral indispensabile pentru o evoluþie
pozitivã a statului de drept în România”.

Solicitarea respectivã a fost trimisã de
ministrul de externe, Bogdan Aurescu,
conducerii Parlamentului, iar documen-
tul a fost trimis comisiilor juridice din
Senat ºi Camera Deputaþilor. Ministrul
de Externe cere Parlamentului sã îi tran-
smitã un rãspuns pânã la data de 21 mai
2021, deoarece cauza Kovesi ºi executa-
rea deciziei CEDO din 5 mai 2020 se va
afla pe agenda reuniunii Consiliului de
Miniºtri din 7 - 9 iunie 2021.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 12)

REALITATEA BATE STRATEGIA

Valea Jiului, tot mai
aproape de statutul de
vale a plângerii

Depopularea Vãii Jiului va continua,
în ciuda strategiei de dezvoltare econo-
micã, al cãrui ultim draft a fost pus recent
în dezbatere publicã pânã pe 24 mai, afir-
mã reprezentanþii angajaþilor din sectorul
minier ºi parlamentarii din zona
respectivã.

Alin Sîn, preºedinte executiv al Sindi-
catului Muntele, a declarat pentru ziarul
BURSA: “Nu existã în propuneri nimic
concret în privinþa oamenilor care pot fi
reangajaþi în alte locuri de muncã. Propu-
nerile privind anveloparea locuinþelor,
achiziþionarea de troleibuze ºi autobuze
electrice nu au menirea decât sã creascã
confortul, dar pentru cine le faci, dacã
zona se depopuleazã masiv, aºa cum a
început de ani buni, în loc sã iei mãsuri
pentru ca oamenii sã aibã un loc de mun-
cã ºi sã rãmânã în zonã? Se propun che-
stii privind digitalizarea, care nu înseam-
nã crearea unui numãr impresionant de
locuri de muncã. La fel sunt ºi propuneri-
le privind dezvoltarea întregii zone, ca
zonã turisticã. Pãi turismul este o chestie
de sezon, care dureazã doar trei luni ºi
care poate absorbi maximum 1000 de

locuri de muncã. Ce faci dupã aceea, în
restul anului, cu oamenii respectivi, care
vor rãmâne nouã luni fãrã venituri?”.

Afirmaþiile de mai sus reflectã situaþia
actualã a Vãii Jiului, zonã care în ultime-
le luni s-a confruntat cu mai multe prote-
ste din partea minerilor pentru drepturile
salariale plãtite cu întârziere, care doresc
totodatã ºi planuri clare privind tranziþia
energeticã în urma implementãrii Green
Deal, plan al Comisiei Europene care
impune pânã în anul 2050 decarbonifica-
rea totalã a economiilor statelor membre
ale Uniunii Europene. Din aceastã cauzã,
mai multe mine de cãrbune vor fi închise
în urmãtorii zece ani ºi mii de persoane
vor fi disponibilizate ºi vor îngroºa
rândul celor aproape 50.000 de mineri
din Valea Jiului, care în ultimii 30 de ani
au rãmas fãrã loc de muncã ºi care, din
cauza lipsei unor alternative viabile, au
preferat sã pãrãseascã regiunea
respectivã, fapt ce a dus la depopularea
celor ºase localitãþi din zonã.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)

Speranþele de redresare
economicã duc la
niveluri record preþul
minereului de fier
l Bursele din Shanghai ºi Dalian, unde cotaþia futures a
acestei materii prime a câºtigat 10% într-o singurã zi, au
intervenit pentru stabilizarea pieþeilGlobalData: Producþia
mondialã de minereu de fier - estimatã la 2,3 miliarde tone
în 2021, faþã de 2,2 miliarde tone în 2020

Preþul futures al minereului de fier a
crescut cu peste 10% pe pieþele externe,
în prima zi a sãptãmânii curente, pe fon-
dul aºteptãrilor tot mai mari legate de
faptul cã redresarea economicã globalã
dupã pandemia de Covid-19 se va extin-
de dincolo de China ºi va stimula pieþele
mãrfurilor.

În condiþiile în care luni, în Singapore,
preþul minereului de fier (ingredient pen-
tru fabricarea oþelului) a trecut de 226 de
dolari tona (record în dolari) pe fondul
unui avans de 10%, iar la Dalian Com-
modity Exchange, principalul centru de
tranzacþionare a mãrfurilor din China,
preþul celui mai activ contract futures pe
acest activ a crescut, de asemenea, cu
10%, la 206,2 dolari tona, ieri situaþia s-a
mai calmat, preþurile pierzând ceva teren
dupã ce Shanghai Futures Exchange ºi
piaþa din Dalian au intervenit ca sã

stabilizeze situaþia.
Potrivit Global Times, Shanghai Fu-

tures Exchange a decis sã majoreze co-
misioanele pentru tranzacþiile cu anumi-
te produse, iar Dalian Commodity
Exchange a crescut limitele de tranzac-
þionare ºi cerinþele de marjã pentru con-
tractele pe minereu de fier cu livrare în
iunie, septembrie, octombrie ºi decem-
brie, precum ºi pentru cele cu termen în
ianuarie-aprilie 2022.

Creºterea de luni a preþurilor a urmat
unei serii de recorduri maxime înregi-
strate de minereul de fier, evoluþie susþi-
nutã de o cerere puternicã din partea eco-
nomiei chineze care se recupereazã rapid
ºi, de asemenea, de aºteptãrile privind re-
dresarea la nivel global, în baza stimu-
lentelor acordate de guverne.
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