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Ivanciuc
recunoa[te: 
a turnat 
[i a fost
pl`tit
pentru note

„Am ffost rrecrutat \\n 11981, cc~nd
aveam dde eefectuat oo ccondamnare lla
locul dde mmunc`, \\n SSighet, ppentru
un ddelict mminor, dde ddrept ccomun:

participarea lla uun ffurt“, sspune
ziaristul ● Jurnalistul dde lla

„Ca]avencu“ ddeclar` cc` nnotele ppe
care lle sscria eerau ddespre sstr`inii

cunoscu]i [[i, \\n sspecial, ddespre [[efi

Cred c` este o \ntrebare de
bun-sim] [i, ca atare, merit`
un r`spuns in extenso. 

În primul r~nd, c~t de „al
nostru“ este acest comisar european?
De]ine cet`]enie rom~n`, a fost
propus de Rom~nia pentru a de]ine
locul care-i revine de drept ca
stat membru, \ncep~nd cu 1
ianuarie 2007. At~ta tot. Nimic
mai mult, c`ci, din momentul
\n care persoana candidatului
rom~n va fi aprobat̀  de Parlamentul
European unde va avea parte
de o audiere extrem de serioas`
[i am`nun]it`, el \nceteaz` s`
reprezinte interesele Rom~niei.
Comisarul european intr` \ntr-o
nou` zon` de lucru, cea a intereselor
europene, transna]ionale. ßi, nu
de pu]ine ori, pus \n situa]ia s`
\[i dea acordul pentru m`suri
care, \n mod direct sau indirect,

ar putea s` defavorizeze interese
imediate chiar din ]ara sa de
origine. 

Cum anume? Prin dubla sa
func]ionalitate. Evident, \n primul
r~nd, este r`spunz t̀or de portofoliul
care i se atribuie. Odat` cu acesta,
\ns`, \n subordinea sa imediat`
vine o \ntreag` direc]ie general`
format̀  din tehnicieni supra-specializa]i
\n domeniul respectiv. Cei care
lucreaz` la elaborarea tuturor
documentelor, directivelor, planurilor
de m`suri [i proiectelor de legisla]ie
care mai apoi sunt supuse aprob`rii
comisarului. El are grij` ca tex-
tele respective s` corespund` celor
dou` criterii majore: s` fie conforme
sau \n linia politic̀  general̀  promovat̀
de ansamblul Comisiei Europene
[i s` nu intre \n curs direct de
coliziune cu orient`rile date de
Parlamentul European. În al doilea
r~nd, comisarul european vegheaz`
ca tot ceea ce elaboreaz` speciali[tii
din Direc]ia General̀  din subordine
s` fie \n acord [i cu principiile
sale de politic` \n domeniu, cu
platforma pe care a expus-o \n linii
generale [i a argumentat-o \n timpul
audierii la Parlamentul European.
ßi s` se integreze \n programul de
lucru al Comisiei Barroso. 

Pentru acest prim nivel, este

esen]ial ca personajul \n cauz` s`
fie un bun manager de sistem
[i un foarte bun comunicator politic,
c`ci acestea dou` sunt argumentele
care pot convinge grupurile de
interese adeseori extrem de divergente
implicate \n jocurile politice de la
Bruxelles. Nu trebuie uitat nici
o clip` c`, oricare ar fi domeniul
acordat comisarului european, pro-
punerile sale legislative, odat`
validate [i asumate de ansamblul
Comisiei Europene, devin cadru
de reglementare la nivel european,
influen]~nd activitatea a mii sau
zeci de mii de companii, implic~nd
interese economice uria[e. În plus,
orice asemenea propunere legislativ`
este discutat` \n cele mai mici
am`nunte \n Parlamentul European
unde se confrunt`, adeseori foarte
acerb, interesele marilor grupuri
politice. Comisarul este cel care,
\n final, este chemat s`-[i sus]in`
ini]iativa [i de argumentele sale,
\n dezbaterea oficial` sau pe
culoarele puterii, depinde cel mai
adesea votul final al euro-parla-
mentarilor.

Dar mai exist` un al doilea
nivel. Cel pu]in la fel de important.
Comisarul European este membru
de drept \n Colegiul Comisarilor,
acolo unde se ia decizia final`

asupra tuturor proiectelor legislative
propuse de fiecare comisar \n
parte. Drept care, fiecare dintre
comisari prime[te, \nainte de
[edin]`, textul fiec`rei directive.
Pe care Colegiul trebuie s-o aprobe
prin consens. Aici intervine, de
fapt, imensa putere real` pe care
o de]ine un comisar european.
Votul s`u se exercit`, direct,
asupra tuturor sectoarelor de
activitate acoperite de activitatea
Comisiei Europene, iar un veto
din partea sa „pic`“ \ntregul text.
În plus, \n faza final` a elabor`rii
textului respectiv, orice comisar
european este consultat pentru a
se [ti care sunt, din punctul s`u
de vedere, problemele care nu
au fost atinse sau care ar fi pro-
punerile de \mbun`t`]ire. Practic,
\ntr-o lume a mondializ`rii [i
interdependen]ei, nu exist` nici
un domeniu de activitate care s`
nu fie legat \n formulele cele mai
diverse de celelalte sisteme active
de pe pia]`. 

Acestea sunt atribu]iile, acestea
sunt prerogativele. Dar, \n acela[i
timp, acestea sunt [i zonele din
care pot veni sau se pot crea
vulnerabilit`]i. Echipa personal` a
comisarului este esen]ial̀  din dou`
motive. Ambele tehnice. Pe de

o parte, calitatea personalului
afectat direc]iei sale generale
determin` \n mod decisiv calitatea
documentelor [i analizelor care
vor fi produse de comisar. Pe
de alt` parte, cabinetul s`u are
rolul de a-i facilita integrarea,
extrem de laborioas` [i specializat̀ ,
\n sistemul administrativ extrem
de complicat [i uria[ \n dimensiuni
al Comisiei, Parlamentului [i
Consiliului. În fine, este esen]ial
sprijinul grupului politic care-l
sus]ine, \n cazul nostru al liberal-
democra]ilor. Care s`-i poat` ]ese,
corect [i la timp, re]eaua de
sus]inere de care comisarul va
avea foarte mare nevoie \n Parlamentul
European.

Deocamdat`, peste destul de
pu]in timp, urmeaz` audierile, faz`
esen]ial` a procesului [i etap`
care, a[a cum s-a v̀ zut, nu reprezint̀
deloc o simpl` formalitate tehnic`.
Ceea ce este sigur e c`, din acest
moment, aten]ia se va concentra
pe fiecare declara]ie public` a
celor doi nominaliza]i, candidatul
rom~n [i cel bulgar. Pentru simplul
motiv c`, de acum, au devenit
personalit`]i europene, cu un grad
de vizibilitate [i de expunere pe
m`sur`. Deci, mare, foarte mare
aten]ie!

Cristian UNTEANU

Ce face comisarul nostru european?
EDITORIAL

RåZBOI LA EXPORT
Luptele ddintre BB`sescu [[i TT`riceanu
s-au eextins pp~n` lla BBruxelles ● În
vreme cce PPD aa ppus mm~na, ccu aajutorul
pre[edintelui, ppe MMinisterul AAp`r`rii,
liberalii ppar ss` aaib` pprobleme mmari
cu ppostul dde ccomisar eeuropean 
● Varujan VVosganian eeste aatacat
at~t lla PParlamentul EEuropean, cc~t
[i \\n ]]ar  ̀● La oo zzi ddup  ̀nnominalizare,
apare iinforma]ia hhalucinant` cc`
omul ppropus dde TT`riceanu aar ffi ffost
colaborator aal SSecurit`]ii ● ßtirea
lansat` dde zziarul llui VVoiculescu nnu
este cconfirmat` dde CCNSAS ● În
Parlamentul EEuropean, ssociali[tii
\l aacuz` ppe VVosganian cc` ss-a aaflat
pe sstatul dde pplat` aal uunor mmagna]i
● În pplus, cc` nnu ee ccunoscut ppentru
implicare ppolitic` ppro-european`,
a[a ccum ee ccandidatul BBulgariei 
● Barroso aa aanun]at cc` [[i-a ddat
acordul ppentru ccomisarul bbulgar
Kuneva, ddar nnu aa sspus nnimic ddespre
Vosganian ● În aap`rarea llui aau
s`rit, \\ns`, lliberalii eeuropeni 
● Graham WWatson aa aafirmat iieri
c` „„Vosganian eeste ccompetent,
calificat [[i aare eexperien]`“ ● Ba-
roneasa EEmma NNicholson aa ddeclarat
pentru ZZIUA cc` lliderul lliberal vva
fi uun ccomisar eexcelent ● Efectele
trocului pprivind nnumirea llui
Vosganian sse ssimt pputernic lla
Bucure[ti, dde[i aacesta ee nnegat dde
B`sescu ●Liberalii aau ss`rit lla gg~tul
lui TT`riceanu ppentru cc` nn-a [[tiut ss`
joace ccartea ccomisarului eeuropean
● Stolojan sstr~nge ttot mmai mmul]i
adep]i ● PNL aa lluat RRA-APPS dde
la PPD ● Atanasiu aa ffost ppus lla
AVAS ● Democra]ii ll-au \\nvestit
pe FFrunz`verde lla AAp`rare ●  Ma-
covei ll-a tturnat ppe TT`riceanu lla
consilierul ppreziden]ial DDeaconu

Pre]ul vie]ii unui
român, la „Zece
pentru România“
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✝ Cuv. DDimitrie ccel NNou, aale cc`rui mmoa[te ssunt lla PPatriarhia RRom~n`; SSf. MMc. NNestor 

çntrebarea zilei la www.ziua.ro
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Strategia
secuiasc`

Dup` cce CConsiliul NNa]ional SSecuiesc 
a pprovocat uun sscandal mmonstru, eemi]~nd 

o PProclama]ie aanticonstitu]ional`, UUDMR aa ppus
la ccale uun nnou pplan ccare uurm`re[te oob]inerea

autonomiei ● Acesta pprevede \\nfiin]area
Uniunii ppentru ¥¥inutul SSecuiesc, ccare 

va ccuprinde cconsiliile llocale oor`[ene[ti 
din jjude]ele HHarghita, CCovasna [[i MMure[ 

Negocierea
anticipatelor

Democra]ii ssus]in cc` BB`sescu [[i TT`riceanu 
s-au ppus dde aacord aasupra ddeclan[`rii aalegerilor

\nainte dde ttermen ● Discu]ia aar ffi aavut lloc
miercuri ddiminea]`, \\n ccadrul \\nt~lnirii 

de lla GGuvern ddintre ppre[edinte [[i ppremier
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Vineri 27 octombrie 2006
Serie nou` • Anul XIII • NR. 3765

Israelul a atacat
Germania \n
apele Libanului

Vicepre[edintele
CSM, 
\ncol]it penal

Un nou dosar
penal pentru
Marian Opri[an 
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NATO cere iar
Rusiei s` plece
din Transnistria
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Ce taxe locale
pl`tim 
\n 2007
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Alegeri pentru
Parlamentul
European, \n mai

Tuberculoz` 
\n [colile 
din România
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„Zece ppentru RRom~nia“ \\ncearc` ss` ddescopere 
[i ss` aanalizeze mmedicul cchirurg, \\n eemisiunea 

de dduminic` sseara, ppe RRealitatea TTV, aabord~nd
o ccategorie pprofesional` cce rreprezint` 
pentru sspa]iul ppublic oo nnecunoscut` 

la ccare nne rraport`m \\ns` ccu rreveren]`

Bancorex 
e printre noi
Pe ppicior dde pplecare, \\nc` ppre[edintele

AVAS, RR`zvan OOr`[anu, 
a pprezentat iieri oo llist` ccu aaproape 7700

de ffirme ccu ddatorii lla BBancorex 
● Valoarea ttotal` aa ppagubei 
este dde 11,1 mmiliarde dde ddolari
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