EVENIMENT

Roşia Montană, pro sau contra?
...Aceasta e întrebarea!Problemele sunt
însă multe și spinoase, începând chiar cu cele
ale oamenilor de acolo.Îi ferim de posibilele
efecte ale cianurii și ale metalelor grele , dar îi
condamnăm la mizeria șomajului perpetuu?
Dăm verde exploatării, dar își asumă cineva
riscurile poluării?!S-au făcut afaceri veroase
în spatele afacerii sau bonitatea investitorului
poate fi pusa sub semnul îndoielii?Avem oare
nevoie de aurul de acolo și de celelalte metale
prețioase sau le abandonăm în măruntaiele
muntelui, salvând situl arheologic demn de
patrimoniul UNESCO?Întrebările pot merge
tot așa înainte, fără posibilitatea de a alege un
arbitru care să ne indice calea dreaptă, numai

că, între timp, minerii de acolo rămâm fără
locuri de muncă și, deci, fără o șansă minimă
de a-și putea întreține familiile.O decizie
trebuie, totuși, luată, iar Parlamentul este
organul suprem în măsură să spună da sau nu,
asumându-și totodată consecințele.Comisia
încropită la repezeală și plimbată pe la Roșia , nu
are însă, nici pe departe, competența necesară.
Dimpotrivă chiar, componența ei ridicolă
nu face decât să ilustreze faptul că, dintre cei
aproape 600 de parlamentari care au tixit cele
două Camere, lipsesc tocmai specialiștii pe
domeniile necesare unei asemenea analize.În
locul lor au intrat guralivii.Și cotizanții!Iar din
spate, șeful SIE ne anunță că, despre afacerea

Roșia Montană s-au făcut, de-a lungul timpului,
o sumedenie de informări , trimise către liderii
statului, într-un moment sau altul.Rezultă,
deci, că inclusiv unii dintre cei care resping
proiectul acum,o puteau face atunci, adică în
urmă cu un an, cu doi, cu cinci, cu un deceniu
și mai bine chiar!De ce n-au făcut-o, încă nu
știm, dar cu siguranță vom afla, pentru că, iată,
amănuntele de culise încep să iasă la suprafață.
Și clauzele confidențiale, și plimbările turistice
prin Noua Zeelandă, cum e de așteptat ca
undeva, la capătul liniei, să iasă la iveală chiar și
comisioanele, ba chiar și interesele străine, care
încearcă să pună cruce mineritului românesc.
În virtutea ...ecologiei!
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