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După ce s-a schimbat puterea politică , Strategia Naționalăîn Domeniul Proprietății Intelectuale, conceputăîn
2003 și modiﬁcatăîn 2005, a fost modiﬁcată. Acum, cu toate că pe hârtie lucrurile par săse îmbunătățească ,
totuși, realitatea o știm cu toții. În continuare, nu existăcasăîn care sănu existe CD-uri contrafăcute sau
calculator în care sănu ﬁe ﬁlme copiate de pe surse ilegale. Acesta este și motivul pentru care România are în
continuare steguleț galben la acest domeniu. Sigur că stegulețul nu este un motiv de amânare a aderării la UE,
dar trebuie ca măcar autoritățile săle arate europenilor că se face ceva. Combaterea pirateriei software de orice
fel este o cerințăa Uniunii Europene. Dar, în cel mai pur stil românesc, în loc săînceapăcu cei care au făcut din
această îndeletnicire o sursăde venit, iatăcă Poliția noastrăîi ia la puricat pe cei care oricum n-ar avea bani de
softuri originale, tinerii. Stegulețul galben a făcut ca autoritățile săsimțit nevoia săarate că „au luat problema în
mână”. Numai că în loc săse ocupe de rețelele bine structurate de traﬁcanți de CD-uri și DVD-uri pirat, care
vând zilnic mii de bucă ți, de multe ori la vedere, sub nasul poliției, oﬁțerii de la Investigarea Fraudelor și
Investigații Criminale le-au luat urma unor copii amatori de ﬁlme și muzică de ultimăoră. România este o țară
frumoasă- însă este într-o Continuă decă dere datorităoamenilor din ea. Indiferent cine are puterea încearcă
fărănici un scrupul săîși batăjoc de cei mici, inclusiv de copii. Oare bătaia asta de joc va mai dura mult? Năstase
a furat sute de miliarde de lei vechi, gripa aviarăeste la ușa apartamentului, sute de familii sunt rămase pe
drumuri din cauza inundațiilor și noi ne epuizăm săgăsim niște liceeni care fac o mică piraterie. În acest sens,
Direcția de Investigare a Fraudei din Inspectoratul General al Poliției a conceput operațiunea „Gramofonul”. Au
fost date directive că tre 104 oﬁțeri din întreaga țară . Ei ar trebui ca, până la următorul raport de țară , care va
ﬁ în septembrie sau octombrie, săraporteze prinderea mai multor persoane care încalcă drepturile de autor. Și
vor prinde, pentru că știm perfect ce înseamnă când Uniunea Europeana îți traseazăo directiva. IGP a lăsat la

latitudinea polițiștilor din teritoriu alegerea metodelor prin care îi vâneazăpe cei care înstrăineazăopere. Fiecare
județ va alege momentul la care va vâna în această uriașăplasă. Probabil că momentul va ﬁ imediat După ce își
vor da seama că nu reușesc să-i prindăpe cei care multiplică la scara industrialăoperele protejate de copyright.
Pare nedrept, dar știm bine că asta este realitatea. Toate marile campanii de luptăîmpotriva corupției au eșuat
în vânătoarea unor pești mici. De aceea, „Gramofonul” va ajunge și la calculatorul vostru de acasă. Sănu aveți
nici un dubiu! Într-o țară în care un banal sistem de operare Windows XP original costăﬁx cât salariul minim pe
economie, poliția nu are lucruri mai bune de făcut decât să-i ia la fugăreală, virtual vorbind, pe puștii care fac
ﬁle-sharing. Acțiunile în forțăale mascaților, făcute în ultimul timp, au pornit la plângerile repetate ale celebrilor,
Salam, Vijelie, de Vito, Guță, toți rromi de vițănobilă… care nu-și primesc drepturile de autor de la „pirați”,
După cum vor poftele lor. Din aceasta cauzăconaționalii noștri sunt nevoiți săcânte „moca” prin CD-uri
piratate, pe la chefurile de week-end cu politicieni și demnitari. Iar, săracii de ei, polițiștii „apolitici”, de ce nu sar pune la dispoziția politicienilor ipocriți și maneliștilor ăștia șmecheri, devenind ridicoli? Fenomenul „pirateriei”
IT va dispărea doar prin măsuri economice și nu prin transformarea într-un stat polițienesc. Atâta timp cât
salariile românești vor ﬁ de 100 de ori mai mici decât în Comunitate iar prețurile sunt mai mari decât acolo, este
indecent și imoral săinterzici accesul la informație al tinerilor, în timp ce guvernanții și găștile lor furăpe rupte
din banii publici. În timp ce avuția țării se scurge în buzunarele maﬁoților din guvernele emanate, ciproromanilor, arabilor și altor băieți șmecheri, polițiștii se țin de lucruri ieftine! Toate ziarele scriu despre golăniile
parlamentarilor, guvernanților, prefecților, primarilor și judecă torilor nenorociți și murdari, iar ei s-au găsit săse
ia de puștanii orașelor. Și ca săﬁe tortul cu cireașa deasupra, în tot timpul ăsta cât „polițiștii de internet” se
joacă de-a controlul, marii infractori își văd de treabă, în cea mai deplină liniște. Cam pe aici ne aﬂăm cu lupta
împotriva crimei organizate și a corupției, într-o țară în care bătrânii fac greve ca săli se punăla dispoziție
medicamente și în care sistemul de învățământ se schimbăbrusc, de la an la an, dând peste cap mințile elevilor
sau, mai recent, într-o țară în care este încurajatăinformatizarea. Apoi autoritățile se întreabă: „Băi, dar ăștia au,
oare, programe licențiate”? Bun, ai bani pentru calculator, trebuie săai și pentru Windows.. Adevărat. Dar vedeți
dumneavoastră, cred că aproximativ 50-60 % din cei care și-au cumpărat calculatoare în ultimul timp
preferăsăcumpere hardware bun ﬁindcă software „se găsește” piratat. Și știți de ce lumea gândește așa?
Fiindcă nu s-a pus problema aceasta la începutul așa zisei „informatizări” și lumea a primit „drogul” internetului,
al transferului nelimitat, la prețuri limitate (mărefer la abonamentele de internet). Ați putea spune: „bun, și ce
vreți săfacem? Legea e lege!” Corect, dar gândiți-văla clinicile de dezintoxicare și faceți o paralelăcu situația
prezentată. Sunt similare, nu? Lumea are nevoie de timp ca săse dezobișnuiască de acest lucru. Și la noi încă nu
s-a înțeles că acționând în forțănu se ajunge decât la alte probleme. Dar se preferămodalitatea de acționare
„împotriva individului”. Mai pe scurt, atâția ani ni s-a permis săumblăm cu programe, ﬁlme, jocuri de pe net,
obținute pe sub mânăși acum? Oamenii legii, înainte săse ia de rețelele de cartier, de ce nu se asigurăcă toate
ﬁrmele deținătoare ale unui calculator au măcar licența de Windows pe el? Asta nu se întâmplă, pentru că la
noi, totul e un haos. Totul este un vis urât, din care parcă nu mai reușim săne trezim la realitate. Legea e doar
un cadru de manifestare a intereselor – și la noi asta tronează. Trebuie ca oamenii săînțeleagăcă aici nu vorbim
de infractorii ăia cu tarabele din mijlocul orașului care fac banii din furat și al că ror loc este la pușcă rie, ci de
puștani cu alocații sau tineri cu salarii de rahat care nu au bani nici măcar săse apere. Dacă nici măcar ﬁrmele
mari ca Microsoft , Blizzard , Ea Games și multe altele nu au reușit sădistrugăpirateria electronică , păi, atunci,
polițiștii noștri, sărmanii, nici măcar 3 % nu vor reuși…<?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:oﬃce:oﬃce" />
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