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Înă evaluareaă personalăă aă proiectuluiă Roşiaă Montană,ă am
luată înăcalculă treiă elemente:ăcelă economic,ă celăecologică şi
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mecanicaăadministrativă.
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Eraă greuă săă discutămă raţională ună proiectă complicată ca
Roşiaă Montană,ă dină momentă ceă presa,ă principala

de mana

DleăPonta,ămaiăbineăneăsunaţiăpeănoiăşiăvă
sfătuiamăsăăpuneţiăunăONG-istăministruăla
Transporturi,ă...
La doi cocoşi şi patru pasarele
Lupteădeăcocoşi,ăfrăţioare?ăAstaăeăun
conceptălaăcareămonarhiştiiăde
conjuncturăădinăUSLăprecisă...
Cum ar arăta un Ponta cu adevărat

alb-negru.ă Cuă deprinderiă forjateă înă red acţ ii,ă undeătotulă eă proă sauă contraă Băsescu,ă proă sau
contraă DNAă etc,ă s-aă văzută cumă jurnaliştiiă dep rofesionalizaţiă auă rămasă pierduţiă înă acest
scandal,ă neştiindădeă undeă să-lăapuce.ă Şiănuă doară presa,ăciă şiă alţiăcomentatori,ă careăbaă erau

Existăăvreunăargumentădeăeticăăsocială

impecabil
careăsăăjustificeăimpozitareaădiferităăla

cuă proiectulă dară peă laă spat e,ă baă îlă demonizauă şiă îlă foloseauă caă indicatoră deă prevalenţa
corupţiei,ă fărăă dovezi.ă Nu-iă vorbă,ă eă greuă să-ţiă faciă oă ideeă înă hăţişulă dateloră tehnice,ă bună

venituriăegale?ăSeă...

parteădeăchimie,ăoămaterieăcareăsigurăn-aăfostăînăşcoalăăfebleţeaăvorbitorilorăpeăecrane.

Poate ȋl găseşte mama lui?

Şova a pierdut contractul Bechtel.

S-auă amestecată înă aceastăă ciulamaă celă puţină treiă temeă diferite.ă Primaă eă evaluarea
economică,ă celă maiă prostă discutată,ă torpilatăă deă naivităţiă şiă mituriă urb ane.ă Guvernulă a

AsearăăpeăDigiTV,ăȋnăemisiuneaăluiăLuca

verificatăacestăplanădeăbusiness,ăprinădepartamentulăluiăDanăŞova,ă şiăl-aăgăsităînăregulă;ăaltfel
nu-lă promova,ă îmiă închipui.ăPrină comparaţieă cuă ceă seă practicăăînă lumeaă civilizată,ă redevenţa

halucinantăcuăministrulăDanăŞovaă...

deă 6%ă şiă cotaă deă participareă aă statuluiă înă afacereă deă 25%ă pară înă regulă.ă Celeă douăă nu
trebuieă confundateă şiă înlăturăă temereaă vehiculatăă deă protestatariă căă s-ară găsiă peă acolo
minereuriă secrete,ă maiă valoroaseă dec âtă aurul,ă cuă careă vaă fugiă noapteaă investitorulă înă Canada.ă Participareaălaă profită garanteazăă căăoriceă seă vaă găsiădeă valoare,ă inclusivă prafădeă stele
sauăpiat raălunii,ăseăvaăreflectaăşiăînăbuget.

Niculescu,ăamăasistatălaăunăinterviu

Revoltele tip 'primăvara arabă' sunt
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Anarhiştiiăşiărevoluţionariiăeuropeniăde
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viu,ă...
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Peă deă altăă parte,ă auădreptateă ceiă careă spună căă oă economieă bazatăăpeă resurseă mineraleă e
ună predictoră deă proastăă guvernare.ă Problemaă nu-iă „boalaă oland eză“ă (lipsăă de
competitivitateă prină scumpireaă monedeiă naţionaleă şiă migrareaă deă resurseă înă extracţie,ă pe

şiăurcândă ast ronomicăsalariile?ă Săăfimăserioşi.ă Problemaăeă alt a,ănuămacro,ă ciămicro:ă unăbuget
alimentată înă spec ială deă redevenţe,ă virateă deă câtevaă multinaţionale-concesionar,ă duceă în
timpă laă pervertireaă politiciiă democratice.ă Dacăă nuă taxeziă directă cetăţeniiă şiă firmele,ă câte
puţinădeălaăfiecare,ă ciăstaiăpeăintrăriămasiveădeălaăcâţivaă operatori-gigant,ăprivaţiăsauădeăstat,
înăindustriiăsuper-reglementateăprecumăpetrol-gazeăşiăminerit,ăatunciăpresiuneaădemocratică
eă multă maiă mic ăă deă aă daă seamaă câtă s-aă încasată şiă laă ceă anumeă s-aă folosit.ă Apară corupţia,
clientelismulăsauă celăpuţ ină proasteleăalocăriă peăscarăămare,ă negociateăînă grup uriămiciă laănivel

---

Manescu

platformăădeădezbatereă publică,ăaăcăzut,ădeă câţivaăani,ăîn
maniheismeă infantile,ă vopsindă totulă înă tuşeă grosolaneă de

seamaă altoră sectoareăeconomice):ă cineă credeă seriosăcăă dacăă dămă drumulăproiectuluiă seă va
supraapreciaăleulăsauăvorădaămuncitoriiănăvalăăacolo,ălăsândăfabricileăfărăălucrătoriăînăalteăpărţi
Magazinăonlineăcuăceasuri

Invataturile EFOR catre ministresa

înalt.ă Aceastăă corelaţieă robustăă înă teoriaă dezvoltăriiă explicăă deă ceă ţăriă caă Rusia,ă Nig eria,
Venezuelaă sauăţărileă arabeăsuntă prostăşiă aut orit ară guvernate,ăînă vremeăceă ţăriăfărăă resurse,
prec umă Elveţia,ăȚaponiaă sauăCoreeaă deăSudă auă ajunsăprosp ereă şiăstabile.ă Româniaănu-iă încă
acolo,ă dară inst inct eleă naturaleă aleă politicieniloră sunt.ă Şi,ă dină păcate,ă laă felă eă şiă cuă unii
protestatari,ă careă trăd eazăă aceeaşiă pornireă deă rentieriă cândă ceră caă RMGCă săă „aducăă mai
multălaăbug et“;ădacăăseăpoate,ătot.ăDeciăeiă seăopunăproiectului,ădarănuăpentruămot ivulăcare
trebuie.ă Trăgândă linieă şiă adunând,ă peă economică aşă fiă 33%ă împ ot rivaă proiectului,ă iară restul
pentru.
Ală doileaă fir,ă împletită cuă primul,ă eă celă ecologic.ă Niăs-aă zisă căă eă oă tehnologieă nouă,ă cuă bună
gestionareă aăriscurilor.ă Poateă căă da.ăCeă motivă amăaveaă săă nu-lăcredemă peă d-lă Şova,ăcareă e
ună omă onorabil?ă Numaiă că,ă dacăă proiectulă eă înă regulă,ă elă vaă fiă pusă înă operăă totă de
buldozeristulăDorel,ă căăn-oăsăă aducăănimeniă muncitoriădinăCanada.ă Potăeuăaveaă încredereăîn
statulăromân,ădeă laăinspectoriiăAgenţieiădeăMediuăpânăălaă ceiăaiăAgenţieiă pentruăResurseă Minerale,ă căă voră supravegheaă atentă resp ectareaă tehnologiei,ă laă construcţieă şiă operare?ă Câţi
inspectoriă existăă acum,ă laă mineleă actuale,ă careă suntă oă jale?ă Şiă oă voră faceă consecvent,ă în
viitoriiă 30ă deă ani?ă Nuă voră fiă rateuri,ă nuă doară dină cauzaă corupţiei,ă dară şiă aă prostiei?
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Peă deă altăă parte,ă niciă respingereaă nuă eăsimplă,ă pentruă căă alternativeă nuă preaă existăă într-o
zonăă premontanăă înaltă,ă genulă careă seă depopuleazăă inexorabilă înă toatăă Europa;ă impropice
pentruă agric ultură,ă căă n-avemă subvenţiileă masiveă aleă Tiroluluiă pentruă aă ţineă ineficient
văcuţeăpeă păşuniăalpine,ădoarăcaă săăfieăpitoresc;ă şiăzeroăinteresăturist ic.ă șluziaăagroturismului
aăfostă alimentatăăînainteădeă crizăădoarădeă bulaăimobiliară,ăcare,ă laănoi,ăs-aă suprapusănefericit
peă creştereaă finanţăriloră SAPARDă şiă aă lăsată înă urmăă suteă deă pensiuniă finalizateă sauă doar
începute,ă prinălocuriă undeă nuăvaă veniănimeniă niciodată,ă pentruăcăă nuă eănimică deăvăzut.ă Pe
scurt,ădinămotiveăecoăaşăfiă33%ăpentruăşiă66%ăîmpotrivaăproiectului.
Înă fine,ă ultimaă temăă eă ceaă aă mecaniciiă administrativeă prină careă guvernulă aă trimisă legeaă în
parlamentă –ă sauă nu,ă nuă seă ştie.ă Cuă prevederiă discutabile;ă cuă ună premieră simultană proă şi
cont ra,ă ceă semneazăă proiectulă apoiă roagăă Camereleă să-lă respingă(?!);ă cuă ună ministruă al
Mediuluiă careă vreaă săă deaă aviză dupăă ceă voteazăă parlamentul(!)ă şiă alteă asemeneaă bazaconii
fărăăprec edentăcareădecredibilizeazăăguvernarea,ăn-aiăcumăsăăfiiădecâtă100%ăîmp otrivă.

...
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Perămedie,ăieseădeciă66%ăcontraăproiectului,ăcareăastfelăseărespinge.
ă
* Sorin Ioniţă este analist de politici publice ExpertForum (EFOR)
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oricumă s-ară fiă decisă ină legă cuă proiectulă acesta,ă guvernulă ară fiă trebuită saă prezinteă undeva
(peă siteă -ă celă maiă civilizat)ă argumenteleă -ă preferabilă subă formaă unoră analizeă sectoriale
facuteă deă specialistiă ină domeniileă respectiveă -ă careă sustină alegerea.ă Celă maiă profesionist
guvernădinăRomaniaăaădatădinănouădovadaădeăamatorism.ă
Raspundeăacestuiăcomentariu

10.09.2013ă|ăalex rautaăaăscris:
dle.ă șonita,ă bunaă analiza,ă amă citit-oă cuă atentie,ă problemaă eă caă dacaă scoatemă factorul
administrativ,ă ramanemă 50-50.ă Chiară asaă deă stransaă saă fieă situatiaă saă nuă seă poataă luaă o
decizie?

Recomandarea editorilor
Editieăscrisaă|ăSorinășonita
66% contra, dar nu pentru motivele
lui Antonescu
ÎnăevaluareaăpersonalăăaăproiectuluiăRoşia
Montană,ăamăluatăînăcalculătreiăelemente:
celăeconomic,ă...
Editieăscrisaă|ăAndreeaăPora
Maidanezii şi Roşia Montană,
blestemul USL
Teleguvernareaăîncepeăsă-şiăpiardăăsuflul,
iarăUSLăarătrebuiăsăăseăpregăteascăăsăă...
Editieăscrisaă|ăAlexandruăGussi
De unde vine şi unde se poate duce
fenomenul Roşia Montană 2013
„RoşiaăMontanăă2013“ăesteăunăfenomen
careănuănumaiăcăăreflectă
nereprezentativitateaăpartideloră...
Editieăscrisaă|ăLidiaăMoise
Cine plăteşte pentru Roşia Montană?
ValulădeăprotesteăcareăaăinflamatăCapitala,
extinsăapoiăînămarileăoraşeăaleăţării,ăpareăcă
reuşeşteă...
Editieăonlineă|ăDanăCristianăTurturica
Un nou raport pentru neliniştea mafiei
politice
Unădocumentăextremădeăimportantăvaăfi
lansatăînăaceastăătoamnă,ăiarăconsecinţele
saleăpoliticeăşiă...

Raspundeăacestuiăcomentariu

10.09.2013ă|ăAnaăaăscris:
Siăpoateă arăfiătrebuită (1)ăsaă analizeziăsiăistoriculă creeriiăacesteiăcompanii,ă careăalimenteaza,
peăbunaă dreptate,ăsuspiciuneaă deăcorupČieăsiă ilegalitati,ăfÄc uteă deătoateă guverneleăcare
s-auă perindată dină 94-95.ă Cumă potiă aveaă incredereă intr-oă constructieă cuă fundatia
putreda?ă (2)ă cazuriă similareă dină alteă tariă -ă Sardinia,ă Peru,ă honduras,ă guatemala,ă Canada,
undeă plÄt escă siă suferÄă consecinteleă poluÄriiă masiveă siă aă distrugeriiă mediului,ă tot
populaČia;ă ceiăcareă auă cauzatădezastreleă si-auă Žncasată profitulăsiă auă plecat.ăSuntă multe
documentareăcareăcirculaăzileleăastea
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