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LOVITURÃ GREA PENTRU COALIÞIA PSD-PNL-UDMR

Renegocierea
reformelor din PNRR -
imposibilã
l CE: ”Nu este o glumã; reformele asumate în PNRR sunt precum obligaþiile dintr-un
contract ºi trebuie respectate, ca în oricare alt contract”

R
enegocierea Planului
Naþional de Redresa-
re ºi Rezilienþã (PNRR)
este imposibilã, în
privinþa reformelor
propuse ºi asumate de
cãtre statul român, iar
în în ceea ce priveºte

investiþiile ar însemna o pierdere de
timp ºi resurse, au afirmat participanþii
la Conferinþa anualã referitoare la im-
plementarea PNRR, organizatã ieri
de Reprezentanþa Comisiei Europene

în þara noastrã. Mesajul transmis re-
prezintã o loviturã grea la adresa coa-
liþiei de guvernare PSD-PNL-
UDMR, ai cãrei lideri au transmis în
mai multe rânduri cã vor renegocia
PNRR cu privire la mai multe aspec-
te, printre care se numãrã ºi reforma
sistemului public de pensii ºi a pensii-
lor speciale.

Ramona Chiriac, ºefa Reprezentan-
þei Comisiei Europene în România, a
declarat: “Suntem într-un dialog teh-
nic constant cu autoritãþile române.

Sper cã la acest moment am încheiat
discuþia despre tema renegocierii
PNRR. A spus-o ºi premierul Rom-
âniei în întâlnirea pe care am avut-o.
Renegocierea – care este un drept al
unui stat membru – ar însemna pierde-
re de timp ºi de multe alte resurse. Or,
încã o datã, aºa cum am spus, termenul
pânã la care banii sunt disponibili este
31 decembrie 2026, iar dupã aceea vor
fi pierduþi. ªi atunci ne concentrãm pe
implementarea actualului PNRR, pe
dialog tehnic pentru ca sã vedem cum

putem veni în întâmpinarea solicitãri-
lor formulate de autoritãþile române,
dar sper cã nu mai discutãm la acest
moment despre renegociere”. Domnia
sa a precizat cã PNRR este o ºansã
istoricã de dezvoltare a þãrii noastre.

“PNRR are alocate 29 miliarde
euro, fonduri ce sunt echivalente cu
10% din Produsul Intern Brut ºi numã-
rã 507 þinte ºi jaloane.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Mercurialul groazei

P
anica domneºte, cetãþeni!
Cine ar fi crezut cã geniala
tuºã de condei, din care Cara-
giale, cu trei cuvinte, a fixat

cadrul ºi dinamica unui întreg tablou
social, ar putea deveni într-o zi emble-
ma unei epoci? Cea pe care o trãim,
acum, sub semnul fricii. Cu fiecare zi,
lista motivelor care ni se oferã pentru
a fi încã ºi mai temãtori pentru ziua de
mîine, ºi mai înspãimîntaþi, ºi mai
zduguiþi de frigurile groazei, se lun-
geºte. Doi ani de covid nu erau de
ajuns, se vede treaba! Las cã a venit
rãzboiul. Nu vã era teamã prea tare cã
se lãþeºte distrugerea asta ”clasicã” cu
tancuri, rachete ºi bombardele, plus
genocid local ºi distrugeri sistematice
de sate ºi oraºe? Ei, atunci sã ºtiþi de
bine cã v-aþi putea trezi într-o bunã di-

mineaþã în plin rãzboi mondial, ba
chiar ºi atomic pe deasupra. Mã rog,
care o mai apuca sã se trezeascã! Nici
”covid-saga” nu s-a încheiat, ne tot
ameninþã cu re-explozia. Las cã, pe
lîngã covid, ne-au fost fluturate pe sub
nas, aºa, ca auxiliar, tot felul de alte
nenorociri: ba ebola, ba pesta porcinã
africanã, ba nu ºtiu care nou virus fa-
bricat te miri pe unde, ba covid ”va-
rianta 1475”, letalã etc. Ne-a mai slã-
bit oleacã teroarea covidalã, iaca hop
ºi Prezidentul în corul celor care ºi-au
adus aminte cã ne pîndeºte dupã colþ,
da…ce zic eu dupã colþ, e aici în bãtã-
turã, catastrofa ecologicã. Tãvãlugul
încãlzirii globale se rostogoleºte ne-
milos ºi ne va strivi în curînd pe toþi ºi
pe fiecare în parte.

(continuare în pagina 11)

BAROMETRUL DE SECURITATE

Doar o treime dintre
noi ne-am apãra þara
dacã ar fi atacatã
lAurel Cazacu: “Cel mai mare risc pentru România nu este
atât intrarea în conflictul din Ucraina, cât posibilitatea ca pe
teritoriul þãrii sã cadã proiectile rãtãcite, sã fie explozii”

U
ltimul Barometru de securi-
tate al României aratã creºte-
rea neîncrederii în instituþii,
dorinþa de obþinere a pãcii în

Ucraina prin compromis, lipsa canale-
lor alternative de informaþii, nevoia ca
autoritãþile sã punã pe primul plan in-
teresele þãrii în dauna celor ale parte-
nerilor strategici.

Poate cel mai ºocant rãspuns este cel
legat de apãrarea þãrii în cazul în care
aceasta ar fi atacatã. Doar 36% (puþin
peste o treime) sunt dispuºi sã participe
la apãrarea þãrii, aºa cum pot, în vreme
ce aproape 30% opteazã pentru varian-
ta - aº pleca din þarã sau m-aº ascunde
cu familia într-un loc sigur, iar 33% ar
aºtepta sã vadã cum decurg lucrurile.

Expertul militar Aurel Cazacu este
de pãrere cã o astfel de atitudine vine ºi
din neîncrederea în autoritãþi ºi econo-
mie. Specialistul ne-a declarat: “Din
punctul meu de vedere, cel mai mare

risc pentru România nu este atât intra-
rea în conflictul din Ucraina, cât posi-
bilitatea ca pe teritoriul þãrii sã cadã
proiectile rãtãcite, sã fie explozii etc.
Vã daþi seama cã asta ar declanºa un alt
exod, am mai pierde câteva sute de mii
de tineri, ar fi un dezastru raportat la
declinul nostru demografic. Cred cã
astfel de atitudine de care vorbiþi (n.r.
refuzul de apãrare a þãrii) vine ºi din
neîncrederea în autoritãþi ºi economie.
Pentru a recâºtiga aceastã încredere ar
trebui sã reindustrializãm þara, sã ofe-
rim ceva aici celor care vor sã plece.
Nu în ultimul rând, industria de arma-
ment are nevoie de finanþãri. Offsetul a
fost mereu o promisiune. Mã uit la
polonezi, care au cumpãrat avioane de
10 miliarde dolari, dar au ºi fabricat
piese de 30 de miliarde”.

CRISTIAN DOGARU

(continuare în pagina 13)

Influenþa pernicioasã
a corporaþiilor globale
asupra drepturilor ºi
libertãþilorfundamentale
ale omului (I)

1
. Noþiunea de „capitalism de
supraveghere” desemneazã un
sistem economic, social ºi po-
litic caracterizat prin spionajul

permanent asupra omului de rând ºi
colectarea de date cu caracter
personal necesare estimãrii ºi
predicþiei precise a comporta-
mentului viitor al acestuia. Fa-
bricarea constimþãmântului ºi
canalizarea voinþei, efectuate
pânã la apariþia digitalizãrii
prin intermediul unor instru-
mente mai mult sau mai puþin
sofisticate de persuasiune ºi manipu-
lare, sunt efectuate azi în mod curent
prin algoritmi, aplicaþii, „inteligenþe”
artificiale ºi avataruri informatice ale
fiecãruia dintre noi, toate posibile
doar în condiþiile unei supravegheri
permanente ºi ubicue a noastrã.

Noþiunea de „guvernare corporati-

stã” desemneazã modul în care este or-
ganizatã, funcþioneazã ºi este condusã o
corporaþie, care are acþionari, consilii
de administraþie sau de supraveghere,
manageri, acþionari indirecþi (stakehol-

ders), cenzori/auditori, averti-
zori de integritate (wistleblo-

wers), consilii de eticã etc.
Principiile guvernãrii corpora-
tiste insistã pe moralizarea fun-
cþiei de manager ºi pe respon-
sabilizarea acestuia fatã de ac-
þionarii direcþi ºi indirecþi. În li-
nii mari, teoreia guvernãrii cor-

poratiste vede în corporaþie o replicã a
societãþii umane organizatã în stat,
dupã principii democratice ºi în jurul
unor valori morale ºi spirituale funda-
mentale în jurul cãrora orice comunita-
te umanã trebuie sã se adune, sã se or-
ganizeze ºi sã funcþioneze.

(continuare în pagina 13)
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Ne-a mai slãbit oleacã teroarea covidalã, iaca hop ºi Prezi-

dentul în corul celor care ºi-au adus aminte cã ne pîndeºte

dupã colþ, da…ce zic eu dupã colþ, e aici în bãtãturã, catas-

trofa ecologicã. Tãvãlugul încãlzirii globale se rostogoleºte

nemilos ºi ne va strivi în curînd pe toþi ºi pe fiecare în parte.


