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CuVâNT  ÎNAINTe ...

Un an care a decis alţi ani 

Al cincilea volum unde cunoscutul comentator politic şi grafi-
cian satiric, Octavian Andronic – pentru mine şi pentru mulţi alţii, sim-
paticul Ando -, şi-a adunat editorialele din colecţia „Punctul pe Y” este
închinat anului 2004. An electoral şi încă nu unul obişnuit, ci unul ce
urma să decidă, în istoria noastră contemporană, continuitatea sau alter-
nanţa la guvernarea României, anul unui rezultat pe muchie de cuţit în
alegerile prezindenţiale, acesta i-a prilejuit nuanţatului Ando un şir de
însemnări pline de acea savoare despre care am vorbit la lansarea unui
tom anterior consacrat anului 2002.

A fost, 2004, anul final al guvernului Adrian Năstase, „cel mai
productiv”, o spune autorul, din epoca post-decembristă, guvernul care
ne-a dus în NATO şi care a făcut posibilă ridicarea vizelor pentru ţările
vestice, cel care a pregătit consistent intrarea noastră în Uniunea Euro-
peană.

Prefaţând aici rândurile lui Octavian Andronic, declar sonor că
sunt foarte subiectiv, căci am avut prilejul de a face parte din acest gu-
vern, de la început până la sfârşit. Eram printre cei pe care media, mereu
speculativă, i-a socotit „oamenii lui Ion Iliescu”, cei care nu s-au ciocnit
niciodată – îmi pare rău dacă dezamăgesc pe unii – cu „oamenii lui
Adrian Năstase” (presupun că imaginaţia colectivă doritoare de conflicte
sau măcar de dihotomii şi iubitoare de tandemuri a extrapolat o situaţie
firească: coexistenţa vechilor colaboratori ai preşedintelui cu mai tinerii
apropiaţi ai premierului).

Eroii însemnărilor din anul 2004 sunt, evident, cei doi lideri ai
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momentului, „moderatorul universal” Ion Iliescu – cel care rămâne omul
politic român al ultmilor două decenii – şi „delfinul” Adrian Năstase,
cel care într-o succesiune firească urma să meargă la Cotroceni. Şi aici,
ca într-o piesă cu final neaşteptat, ajungem la acel decembrie fatidic în
care apare decisiv al treilea -  şi ultimul, deocamdată  - om politic al
acestor 23 de ani, politicianul atipic care a tulburat „cu regularitate medi-
ile în care a acţionat”, căpitanul de marină fără fineţuri şi dulceţuri, „bul-
dozerul” Traian Băsescu. 

După ce a luat din nou primăria bucureşteană, după ce a lăcrimat
la retragerea lui Stolojan, după ce a vituperat cu succes contra „corupţiei
pesediste”, după ce a făcut dintr-o parte a electoratului – cel cu memorie
scurtă – părtaşul unor iluzii treptat spulberate – şi adaug (foarte subiectiv,
din nou), al unei nerecunoştinţe istorice, acest redutabil strateg a aşternut
cu dibăcie şi cinism drumul României pentru zece ani aproape pierduţi,
bulversând orice regulă firească pentru un popor oricum dezorientat. Au
contribuit aici şi criza PSD după alegerile locale, şi orgoliile din partidul
de guvernământ care au dus la conflicte latente cu preşedintele ţării, şi
trădarea care mijea după invitarea lui Ion Iliescu de a lua preşedinţia
aceluiaşi partid – culminând cu abjecţia din aprilie 2005 despre care, cu
siguranţă, Ando va scrie în volumul următor -, după cum l-a ajutat pe
câştigătorul prezidenţialelor din 2004 şi „copita de măgar” a PUR, for-
maţiunea politică devenită „conservatoare” şi care tot divorţează şi se
căsătoreşte pe eşichierul partidelor, marcând un capitol pitoresc, dar inu-
til, al politicii naţionale din ultimul deceniu.

Cititorul va degusta în notele lui Ando caracterizări foarte exacte
de personaje -  de la Valeriu Stoica la Petre Roman, de la Cristian Dia-
conescu la Mugur Isărescu, de la Dan Voiculescu la Valer Dorneanu, de
la Marean Vanghelie la Radu Câmpeanu (oare cum ar fi arătat liberalis-
mul românesc cu el şi nu cu liderii actuali?) -  după cum va aprecia pre-
moniţii, precum aceea potrivit căreia alianţa PD-PNL e „riscantă
strategic”, aceea că „machedonul polivalent” George Becali poate oferi
surprize sau că Victor Ponta are „muguri de aroganţă”. Mi-a plăcut, nu
o dată, umorul lui Octavian Andronic când observa că PNL are mai mulţi
lideri de cât ar avea nevoie, cand comenta bulversarea produsă de ... tun-
soarea din Piaţa Unirii a lui Ion Iliescu sau când remarca ironic „re-
manierea restructurării guvernamentale”. La fel am apreciat la justa
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valoare realismul curajos al observaţiilor gazetarului care nu se sfieşte
să vorbeasca despre „masochismul naţional” şi despre „slugărnicia an-
cestrală” a conaţionalilor nostri.

Voi adăuga că Ando observa lucruri pe care unii dintre noi, cei
aflaţi în Executiv, nu le apreciam la justa lor valoare - precum inteligen-
tul proces de întinerire a guvernului Năstase pe ultimii paşi -, după cum
notează greşelile PSD-ului, de la alegerile interne care au fost un inutil
exerciţiu de imagine, până la indirecta demonizare a lui Vadim de către
propusul prim-ministru. Şi pentru a nu-i rămâne dator autorului  nostru,
îmi voi îngădui să-l şicanez reproşându-i lipsa din însemnări a neuitatu-
lui triumf de la Bruxelles, din mai 2004 când s-a obţinut pentru Sibiu
calitatea de capitală culturală europeană alături de Luxemburg, eveni-
ment ce a făcut posibilă realitatea din 2007gestionată de succesorii mei
liberali din fruntea Ministerului Culturii şi Cultelor între care şi – pentru
ca şicana să fie deplină – cea numită „onesta Mona Muscă”...

În compensaţie, îi mulţumesc autorului pentru cele câteva referiri
la finala primelor prezidenţiale, cea din 17 mai 1990, civilizată ca nici-
una de atunci, graţie celor 3 candidaţi, Câmpeanu, Iliescu şi Raţiu-, ideea
organizării sale aparţinand celui ce conducea pe atunci Radiotelevizi-
unea Română şi care se întâmplă să semneze acum această prefaţă. Pre-
faţă la un volum alert, informat, echilibrat şi subtil în stilul care l-a facut
cunoscut şi recunoscut pe jurnalistul Octavia Andronic.

acad. Răzvan Theodorescu

August 2013, Bucureşti
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...CuVâNT  După

Dar dacă se făceau anticipate?

Dacă sondajele din prima parte a lui 2004 acordau partidului de
guvernământ  peste 50% dintre opţiunile de vot, iar constituirea alianţei
liberalo-democrate, intitulată cu schepsis electoral „DA” nu era creditată
cu prea multe şanse de succes, nimeni nu putea să prevadă evoluţia
ulterioară a situaţiei politice. PSD-ul guverna autoritar, cu pumnul lui
Năstase într-o mănuşă de catifea, iar cel de-al patrulea an de regim
social-democrat vorbea destul de limpede despre continuitate şi despre
întreruperea alternanţei din ultimele două legislaturi.

Primul semn rău a fost dat de alegerile locale, unde democraţii
şi liberalii au obţinut un succes neaşteptat, determinat şi de faptul că
Băsescu aruncase în luptă toată artileria grea a partidului său,
nepunându-şi prea mari speranţe în parlamentare. Experienţa sa la
Primăria Capitalei l-a făcut să creadă că viitoarele succese la vârf se pot
constitui doar cu o bază electorală locală solidă. A fost apoi defecţiunea
neaşteptată a lui Stolojan, copleşit de presiunea unei candidaturi al cărei
eşec îl presimţea. Defecţiune fericită, aş putea spune, pentru că i-a lăsat
matrozului mână liberă în elaborarea strategiilor viitoare în construcţia
cărora nu se mai lovea de presiunea unor liberali „second hand”, gen
Tăriceanu, pe care, dealtfel, l-a şi considerat (eronat) o marionetă la
dispoziţia sa.

A urmat şirul de erori comise de un Năstase debusolat de răceala
care se propaga dinspre Cotroceni şi de turbulenţele din propriul partid,
unde se profilau deja mini-centre de putere, în jurul lui DIP şi Mitrea.
Alegerile interne din partid pentru candidaturile parlamentare, lichidarea
demonstrativă a câtorva baroni aducători de voturi şi remanierea
guvernamentală au creat condiţiile propice unui viitor insucces, pe care
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însă nimeni nu miza încă. Deşi istoria nu lucrează pe bază de „dacă”,
încă mă întreb ce s-ar fi întâmplat, care ar fi fost cursul evenimentelor,
dacă Năstase ar fi reuşit, printr-un plus de diplomaţie, să obţină de la
preşedinte acordul acestuia pentru introducerea cotei unice de impozit
are şi – mai ales – pentru alegeri anticipate. Acestea din urmă ar fi răpit
democrat-liberalilor răgazul de a se constitui fizic ca alianţă şi ar fi făcut
cadou PSD-ului perspectiva a încă patru ani de mandat.

Dar lucrurile au curs aşa cum au curs şi, deşi guvernarea social-
democrată a însemnat etapa cea mai semnificativă de progres, de după
Revoluţie, deşi Năstase rămâne până astăzi cel mai bun premier (lucru
recunoscut recent chiar de Băsescu) finalul a fost cel care a marcat
România pentru următorii zece ani. Şi nu în bine. Între cei patru ani de
guvernare, 2004 rămâne şi cel mai puţin aplicat în derularea unor politici
care au pus bazele confirmării celor două obiective fundamentale ale
ţării: aderarea la NATO şi integrarea în Uniunea Europeană – unicele
modele de abordare a perspectivelor unei ţări prea nevoită să trăiască –
şi la nivel intelectual – de azi pe azi.

Cu acest al cincilea volum al „Cronologiei”, cititorul şi –
eventual – cercetătorul au o imagine mai clară asupra unui interval de
istorie semnificativ. Îi sunt recunoscător dlui academician Răzvan
Theodorescu pentru competenta şi măgulitoarea prefaţă ce îi consfinţeşte
calitatea de fin analist şi de critic echilibrat, nepartizan, al istoriei trăite
şi îmi asum pe deplin delicatele sale reproşuri: într-adevăr, desemnarea
Sibiului ca centru al Europei în 2004 a fost un remarcabil succes al
diplomaţiei culturale româneşti la a cărei cârmă s-a aflat chiar domnia
sa. Cât despre  „onesta doamnă Muscă”...

Octavian Andronic

Septembrie 2013 
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Cronologia
principalelor evenimente

ale anului 2004 

Anul stă sub semnul aderării cu drepturi depline la NATO.
România este un membru activ, atât prin participarea la operaţi-
unile militare girate de Alianţă (Afghanistan şi Kosovo), cât şi prin
organizarea summit-ului miniştrilor Apărării din statele membre,
la Poiana Braşov. De asemenea, România se angajează militar
în Irak, în sprijinul coaliţiei conduse de SUA, în zona politicii ex-
terne, apar şi probleme în relaţia cu Ucraina generate de demer-
sul unilateral al acesteia de a construi un canal fluvial propriu pe
braţul secundar Bîstroe şi de delimitarea platoului continental din
jurul Insulei Şerpilor, miza fiind rezervele de petrol din platforma
continentală. Alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale cana-
lizează cea mai mare parte a energiilor politice. Rezultatul
alegerilor parlamentare este nedecis. Deşi se plasează pe primul
loc, PSD nu obţine majoritatea voturilor, astfel încât preşedintele
ales, Traian Băsescu, nominalizează pentru formarea Guvernului
un reprezentant al Alianţei D.A. care reuşeşte constituirea unei
majorităţi parlamentare. O Opoziţie puternică (PSD şi PRM) şi o
Putere eterogenă (PNL, PD, UDMR şi PUR), sprijinită de o ma-
joritate parlamentară relativă, induc temerile unei lipse de coezi-
une şi de stabilitate a actului de guvernare pentru următorii ani.
Economia cunoaşte o creştere de 8,5%, una dintre cele mai mari
din Europa. Au loc privatizări importante în domeniul energiei
(Petrom, Electrica Banat, Electrica Dobrogea, Distrigaz Nord, Dis-
trigaz Sud), care contribuie la includerea României de către
Comisia Europeană în rândul statelor cu o economie de piaţă
funcţională. Raportul anual de ţară întocmit de CE relevă însă
grave disfuncţii ale societăţii româneşti, precum „corupţia gene-
ralizată”, imixtiunile politicului în Justiţie şi mass-media. Este
inaugurat primul tronson al autostrăzii Bucureşti-Constanţa şi sunt
demarate lucrările la autostrada Transilvania (Bucureşti-Cluj-
Napoca-Oradea-Borş).

X X X
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4 ianuarie: Mikhail Saakashvili câştigă alegerile prezidenţiale în Georgia

9 ianuarie: Se produce accidentul de vânătoare din pădurea Bolovani în
care ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, îşi pierde un testicul

19 ianuarie: În cadrul unui interviu la postul public de Televiziune, Adrian
Năstase îşi anunţa intenţia de a candida la preşedinţie

20 ianuarie: Ceremonia de lansare a Institutului Cultural Român

29 ianuarie: Ministrul Controlului, Ionel Blănculescu, anunţa în şedinţa
de guvern intenţia de a prezenta un proiect de modificare a Codului Penal
prin introducerea infracţiunii de “crimă de fraudă fiscală”.

4 februarie: 
- Mark Zuckerberg lansează Facebook care atinge la sfârşitul anului un mi-
lion de utilizator inregistraţi.
- Două explozii au loc la doua statii de metrou din Moscova şi provoacă
moartea a peste 50 de pasageri şi rănirea a mai multor sute de călători.

6 februarie: Ministrul român de Externe, Mircea Geoană, participă la un
mic dejun de rugăciune cu preşedintele american, George Bush, şi are o în-
trevedere cu secretarul general al ONU, Kofi Annan. Preşedintele Curţii de
Conturi, Dan Drosu Şaguna anunţă că din acest an se va proceda în premieră
la controlul finanţării campaniilor electorale

9 februarie: Baroneasa Emma Nicholson, membră a Parlamentului Euro-
pean, face o vizită la Bucureşti pentru a se informa în legătură cu progresele
făcute în domeniul adopţiilor internaţionale 

10-11 februarie: O echipă de experţi americani evaluează posibilitatea am-
plasării unor baze militare în sud-estul României (Dobrogea), în urma de-
ciziei strategice a Pentagonului de a muta efectivele militare din zona
Europei Centrale mai aproape de focarele de conflict din Orient.

13 februarie: Petre Roman anunţă formarea unui nou partid: Forţa Demo-
cratică
17 februarie: Adrian Năstase participă - ca organizator - la Beijing, la o
întâlnire a liderilor Internaţionalei Socialiste cu conducerea Partidului Co-
munist Chinez 

26 februarie: Boris Trajkovski, preşedintele Republicii Macedonia moare
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într-un accident de avion în drum spre Mostar, Bosnia şi Herzegovina.

1 martie: Un grup de deputaţi aparţinând UDMR depune, în numele Con-
siliului Naţional al Secuilor, propunerea legislativă privind autonomia
Ţinutului Secuiesc, invocându-se documentele internaţionale şi practica din
acest domeniu în statele UE. Proiectul nu va ajunge în dezbaterea plenului,
fiind respins în comisii.

10 martie:
-Parlamentul ratifică noua formulă guvernamentală în care apare, ca vi-
cepremier, consilierul prezidenţial Ioan Talpeş
- Revocarea prin decret prezidenţial a Rodicăi Stănoiu din funcţia de mi-
nistru al Justiţiei şi numirea lui Cristian Diaconescu în aceeaşi funcţie

11  martie. 
- La Madrid au loc explozii simultane la oră de vârf în patru trenuri (191
de morţi, 1 500 de răniţi), în care 16 români îşi pierd viaţa, alţi 80 fiind
răniţi.
- Are loc depunerea jurământului de către următorii miniştri: Cristian Dia-
conescu, ministrul justiţiei, Dan Ioan Popescu, ministru de stat, ministrul
economiei şi comerţului, Ioan Rus, ministru de stat, ministrul administraţiei
şi internelor, Ioan Talpeş, ministru de stat pentru coordonarea activităţilor
din domeniile apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei, Speranţa
Maria Ianculescu, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Ilie Sârbu, mi-
nistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, Alexandru Athanasiu,
ministrul educaţiei şi cercetării şi Victor Ponta, ministru delegat pentru con-
trolul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea
aplicării acquis-ului comunitar.

12 martie: Preşedintele Ion Iliescu promulgă Legea privind participarea
forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român

14 martie: Alegeri prezidenţiale în Rusia. Vladimir Putin câştigă cu 71.2%

26 martie: Parchetul anunţă faptul că au fost declanşate cercetările în legă-
tură cu vânzarea (privatizarea) Petromidia 

29 martie:
- România devine, din punct de vedere juridic, membru cu drepturi depline
al NATO. Alături de alte şase state (Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia,
Slovacia şi Slovenia), România depune la Washington D.C. instrumentele
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de ratificare ale protocoalelor de aderare la Alianţă.
- Deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare a Bursei de Valori Bu-
cureşti

2 aprilie:
- Festivitatea de arborare a drapelelor naţionale ale celor şapte noi state
membre NATO, printre care si România, la Cartierul General al NATO din
Bruxelles. 
- Ceremonia de înălţare a drapelului NATO în faţa sediului Palatului Par-
lamentului din Bucureşti.
-La Palatul Parlamentului are loc dezbaterea sectorială pe domeniul En-
ergiei a “Strategiei de Dezvoltare Durabilă a României - Orizont 2025” ini-
ţiată de preşedintele Iliescu

7 aprilie: Banca Naţională organizează un semninar pe tema tezaurului
României şi a şanselor de recuperare a acestuia

9 aprilie: 
- Este răsturnată cea mai importantă statuie a fostului lider irakian, Saddam
Hussein din centrul Bagdadului.

21 aprilie:
-Guvernul adoptă OU privind creşterea transparenţei în exercitarea dem-
nităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum şi intensificarea măsurilor
de prevenire şi combatere a corupţiei. Conform actului normativ, se fixează
reguli mult mai stricte în privinţa stabilirii exacte a averilor şi se extinde
obligaţia de declarare a averilor şi asupra persoanelor care candidează pen-
tru funcţia de preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean
sau local, primar etc.
- Conferinţa de la Sarajevo a şefilor de stat şi de guvern din ţările membre
SEECP (South East Europe Cooperation Process).

25 aprilie: Este inaugurat „Parcul reconcilierii” din Arad, în prezenţa pre-
mierului maghiar Peter Medgyessy, a şefului Delegaţiei Comisiei Europene
în România, Jonathan Scheele, şi a ministrului român al Culturii, Răzvan
Theodorescu. Parcul va cuprinde un arc de triumf care simbolizează revo-
luţia paşoptistă din ţările române şi un grup statuar reprezentând 13 generali
maghiari care au luptat în aceeaşi revoluţie. Un mic grup de români a mani-
festat, în paralel, împotriva acestei iniţiative.

1 mai: 
-Este înfiinţată Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS),
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prin reorganizarea şi unificarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor
Bancare cu Autoritatea pentru Privatizare (APAPS). Atribuţiile instituţiei
au în vedere finalizarea procesului de privatizare a unităţilor rămase în
portofoliul statului, administrarea participaţiilor statului, în calitate de
acţionar, la societăţile proprietate de stat, monitorizarea modului cum se
respectă clauzele din contractele de privatizare.
- Zece ţări (Cipru, Malta, Slovenia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Estonia, Polo-
nia, Letonia şi Lituania) aderă la Uniunea Europeană. 

19 mai: Executivul adoptă OU privind denominarea monedei naţionale, de
la 1 iul. 2005, prin tăierea a patru zerouri (10 000 lei = 1 leu). Scopul mă-
surii este reducerea inflaţiei şi facilitarea tranzacţiilor bancare.

24 mai: Buzău: Explozia catastrofală de la Mihăileşti.

24-25 mai: Preşedintele Ion Iliescu primeşte, succesiv, vizita regelui Ior-
daniei, Abdullah al II-lea, şi a preşedintelui egiptean Hosni Mubarak. în
centrul discuţiilor se află situaţia din Orientul Mijlociu (criza palestiniano-
israeliană, conflictul din Irak).

27 mai: Oraşele Sibiu şi Luxemburg au fost desemnate drept "capitale eu-
ropene ale culturii" pentru anul 2007, de către miniştrii pentru educaţie,
tineret şi cultura din cele 25 de state membre UE întruniţi la Bruxelles.

27-28 mai: La Mamaia are loc Summit-ul şefilor de stat din centrul Eu-
ropei, la care participă 16 preşedinţi, dedicat unei problematici complexe,
cum ar fi stabilitatea în Balcani, integrarea europeană, dezvoltarea relaţiilor
economice. În paralel, au loc numeroase contacte bilaterale.

1 iunie: A fost înfiinţată Fundaţia “Lia Roberts” de către potenţiala candi-
dată la preşedinţie prin care aceasta intenţionează să strângă 14 milioane
de dolari pentru campania electorală

2 iunie: La şase ani de la preluarea uzinelor de automobile Dacia de către
concernul francez Renault, este lansat concomitent, la Paris şi Bucureşti,
noul model Dacia Logan, destinat în principal pieţelor din Europa de Est şi
America Latină.

4 iunie: Este inaugurat primul tronson al autostrăzii Bucureşti-Constanta
(Autostrada Soarelui), în lungime de 58 km. Autostrada face parte din cori-
dorul de transport paneuropean IV, având o importanţă economică de-
osebită.
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6 iunie: Se desfăşoară alegerile locale pentru consiliile locale şi judeţene
şi primul tur al alegerilor pentru primari, la care prezenţa este scăzută
(54,23%). Pe primul loc se situează PSD (32,71% din voturile pentru con-
siliile judeţene, 31,88% din cele pentru consiliile locale), urmat de PNL
(15,99% din voturile pentru consiliile judeţene, 15,38% din cele pentru con-
siliile locale) şi PD (12,79% din voturile pentru consiliile judeţene, 12,83%)
din cele pentru consiliile locale). Alte partide care au obţinut procente sem-
nificative sunt PRM (8,10% din voturile pentru consiliile judeţene, 7,84%
pentru consiliile locale), PUR-SL (6,01% din voturile pentru consiliile
judeţene, 6,34%o pentru consiliile locale) şi UDMR (5,67% din voturile
pentru consiliile judeţene, 4,92% pentru consiliile locale). În privinţa
alegerilor pentru primării, în majoritatea marilor oraşe este necesar un al
doilea tur de scrutin. În Bucureşti, Primăria Generală este câştigată încă din
primul tur de Traian Băsescu, candidatul Alianţei D.A., cu 54,95% din vo-
turi (pe locul secund, Mircea Geoană, candidatul PSD, cu 29,74% din
voturi). La primăriile de sector, cu excepţia Sectorului 5, unde a câştigat
din primul tur candidatul independent Marian Vanghelie (50,08%), se vor
înfrunta în turul secund candidaţii PSD şi ai Alianţei D.A.

12-14 iunie: Preşedintele chinez Hu Jintao întreprinde o vizită în România,
unde semnează alături de preşedintele Ion Iliescu o declaraţie privind sta-
bilirea unui parteneriat amplu de prietenie şi cooperare, precum şi acorduri
în domeniul turistic şi comercial.

16 iunie:
-Premierul Adrian Năstase inaugurează lucrările de construcţie a autostrăzii
Transilvania, care va lega Bucureştiul de centrul Europei (pe traseul Braşov-
Cluj-Napoca-Oradea). În lungime de peste 400 km, autostrada ar urma să
fie gata, conform contractului semnat cu firma americană Bechtel, în 2012.
- “Şedinţa Solemnă a Adunării Naţionale Bisericeşti şi a Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române, pentru comemorarea a 500 de ani de la moartea
domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt” – cu prilejul “Anului Ştefan cel Mare
- 2004”

19 iunie: Se sinucide, aruncându-se în piscina goală, Mihai Erbaşu, fost
candidat APR la funcţia de primar general

20 iunie: Are loc al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor, acolo
unde votul din primul tur nu a fost decisiv. Cumulând mandatele obţinute
în cele două tururi, PSD obţine 54,26% din voturi (41,83% din mandate),
PNL 14,12% (17,20% din’mandate), PD 12,11% (15% din mandate), PUR-
SL 3,95% (4,89% din mandate), UDMR 5,93% (4,04% din mandate) şi
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PRM 2,61% (3,39%o din mandate). în Bucureşti, sectoarele sunt câştigate
de reprezentanţii Alianţei D.A., cu excepţia Sectorului 2, unde câştigă
reprezentantul PSD. Majoritatea primăriilor reşedinţelor judeţene sunt câşti-
gate de Alianţa D.A. (20), în timp ce PSD se impune în 14 dintre acestea.
Alte partide care au reuşit să obţină primării ale reşedinţelor judeţene sunt
UDMR (3), PUR-SL (1 - Bacău), PNŢ-CD (1 - Timişoara), FDGR
(1 - Sibiu).

1  iulie:
- România preia preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU, care este
deţinută prin rotaţie, timp de o lună, de statele membre.
- Saddam Hussein, preşedintele Iraqului este arestat.

2  iulie: La Mănăstirea Putna (jud. Suceava), are loc comemorarea împlinirii
a 500 de ani de la moartea domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-
1504), personalitate sărbătorită în decursul întregului an printr-o serie de
manifestări cultural-religioase şi artistice (simpozioane, expoziţii, specta-
cole teatrale). Sunt prezenţi la Putna preşedintele Ion Iliescu, premierul
Adrian Năstase, Patriarhul Teoctist, alte înalte feţe bisericeşti, lideri de par-
tide, oaspeţi de peste hotare.

3 iulie: Ministrul de Externe al României, Mircea Geoană, este primul dem-
nitar străin care face o vizită în Irak, după transferul de suveranitate de la
trupele americane la un guvern irakian. Vizita, făcută în calitate de preşe-
dinte al Consiliului de Securitate al ONU, are un caracter mai mult simbolic,
din cauza situaţiei tensionate din această ţară.

5 iulie: Michael Guest, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bu-
cureşti, este primit  la Cotroceni, în vizita de rămas bun, la încheierea misi-
unii diplomatice în România

7 iulie:
-Consiliul Director al FMI aprobă un nou acord cu România, în valoare de
367 mil. dolari. Potrivit comunicatului oficial, autorităţile române nu in-
tenţionează să folosească această sumă şi tratează acordul drept unul de
supraveghere preventivă. Conducerea FMI a recomandat Guvernului român
să consolideze disciplina fiscală din întreprinderile de stat prin ajustarea
preţurilor la energie, limitarea creşterilor salariale şi reducerea arieratelor.
Memorandumul stabileşte ca obiective obţinerea unei creşteri economice
de 5% în următorii ani, iar pentru anul în curs, un deficit bugetar de 2,1%
din PIB şi reducerea inflaţiei la 9%. 
-Premierul Năstase lipseşte pentru prima dată nemotivat de la serviciu. Se



zvoneşte că ar intenţiona să demisioneze, după rezultatul de la alegerile lo-
cale.

18-21 iulie: Premierul Adrian Năstase efectuează o vizită în SUA, în timpul
căreia prezidează reuniunea Consiliului de Securitate al ONU şi are în-
trevederi cu preşedintele american, George W. Bush, cu secretarul de Stat,
Colin Powell, cu secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, cu secretarul ge-
neral al ONU, Kofi Annan. Cea mai importantă temă de discuţie este situ-
aţia din Irak şi sprijinul pe care România îl acordă SUA în această problemă.

19 iulie: Are loc prima privatizare în domeniul energiei, prin preluarea de
către grupul italian Enel a companiilor Electrica Banat şi Electrica Dobro-
gea. Pentru 51% din acţiunile celor două companii, Enel va plăti 111,8 mil.
euro (69,1 mil. pentru Electrica Banat şi 42,7 mil. pentru Electrica Dobro-
gea). Cele două companii acoperă 20% din piaţa distribuţiei de energie elec-
trică din România (1,4 mil. consumatori). Enel este unul dintre cele mai
mari grupuri pe plan european şi mondial care operează în domeniul
energiei electrice.

22  iulie: Parlamentul European aprobă numirea lui José Manuel Barroso
în calitate de Preşedinte.

23  iulie: Este semnat contractul de privatizare a celei mai mari companii
româneşti, Petrom, între statul român şi compania austriacă OMV. Preţul
tranzacţiei este între 1,4 şi 1,5 md. euro (669 mil. euro pentru 33,34% din
acţiuni, plus c. 800 mil. euro majorare de capital pentru restul de până la
51% din acţiuni). OMV va prelua compania românească cu 57 000 de an-
gajaţi, o datorie externă de 292 mil. euro şi un numerar de 160 mil. euro.
Cifra de afaceri a Petrom a fost în 2003 de 1,9 md. euro, iar profitul brut,
de 81 mil. euro. OMV este cea mai mare companie listată în Austria, ope-
rează în 12 state şi a avut în 2003 o cifră de afaceri de 7,46 md. euro.

27 iulie: Adrian Năstase efectuează o vizită oficială la Moscova, unde este
primit de preşedintele Putin.

31 iulie: România îşi încheie mandatul la conducerea Consiliului de Secu-
ritate al ONU, după o lună în care ordinea de zi a fost consacrată unor pro-
bleme deosebit de dificile, precum conflictele din Irak, Kosovo, Orientul
Mijlociu, Afghanistan, şi situaţiile tensionate din Georgia, Cipru, Bosnia şi
Herţegovina, Sudan.

13 august: la Atena încep Jocurile Olimpice din 2004. România va obţine

18 Octavian Andronic / ANul 2003 sepArAţIA pAlATelor
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19 medalii (8 aur, 5 argint, 6 bronz).

23 august: La Palatul Cotroceni a fost marcată, printr-o recepţie aniversarea
a 60 de ani de la lovitura de stat care l-a înlăturat pe Antonescu şi a întors
cursul războiului. A participat pentru prima dată la o astfel de manifestare
găzduită la preşedinţie, Regele Mihai.

24  august: La iniţiativa mai multor organizaţii ale societăţii civile, are loc
în Piaţa Universităţii din Bucureşti un marş de protest faţă de intenţia
Ucrainei de a construi un canal navigabil în Delta Dunării (pe braţul secun-
dar Bîstroe, derivat din braţul Chilia), care pune în pericol, conform spe-
cialiştilor, fauna şi flora din Delta Dunării, cea mai mare rezervaţie naturală
din sud-estul Europei. România, care a protestat oficial faţă de acest demers,
este susţinută de Consiliul Europei, Uniunea Europeană, SUA şi alte orga-
nizaţii care au cerut în mod repetat Ucrainei să oprească construcţia.

28 august: Are loc Congresul Extraordinar al PSD dedicat analizei rezul-
tatelor alegerilor locale

30 august: Preşedintele Ion Iliescu efectuează o vizită oficială în Iugoslavia

1-3 septembrie: Criza ostaticilor de la şcoala din oraşul rusesc Beslan,
Osetia de Nord, soldat cu moartea a 332 de persoane după asaltul forţelor
ruse, între care şi 186 de copii.

7 septembrie: Camera Deputaţilor adoptă Legea pentru alegerea Camerei
Deputaţilor şi Senatului şi Legea privind alegerea preşedintelui României
(MO nr. 887/29 sept. 2004)

9 septembrie: Ia fiinţă Uniunea Naţională PSD + PUR, alianţă electorală
ce îşi propune câştigarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 26 nov.
şi o guvernare comună. La congresul celor două partide, Adrian Năstase
este desemnat candidat pentru funcţia de preşedinte al României.

16 septembrie: România solicită Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga
medierea problemelor apărute în relaţia cu Ucraina, referitoare la
construcţia, fără consultarea părţii române, a canalului Bîstroe, ca şi la de-
limitarea platoului continental din apropierea Insulei Şerpilor (bogat în
zăcăminte de hidrocarburi).În ultima perioadă, Ucraina a încălcat sistematic
şi abuziv frontiera dintre cele două state, ducând o politică de forţă contrară
normelor juridice internaţionale şi prevederilor tratatului de bază dintre cele
două state.
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17-22 septembrie: Se desfăşoară turneul preşedintelui Ion Iliescu în
Canada şi SUA, unde au loc întrevederi cu membrii comunităţilor
româneşti, contacte economice, culturale şi politice. La New York, Ion
Iliescu participă la cea de-a 59-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

2 octombrie: Theodor Stolojan se retrage din cursa prezidenţială şi de la
preşedinţia PNL, invocând probleme de sănătate. Ca preşedinte interimar
al PNL este numit Călin Popescu Tăriceanu. 

6 octombrie:
-Alianţa D.A. PNL-PD îl desemnează candidat la prezidenţiale pe Traian
Băsescu. 
-Comisia Europeană publică raportul de ţară pentru România, pe anul în
curs. In document se apreciază, pentru prima dată, că România are o
economie de piaţă funcţională, dar sunt criticate „corupţia generalizată”,
presiunile politice asupra actului de justiţie şi îngrădirea libertăţii presei.
România va fi monitorizată, în următorii doi ani, în privinţa acestor pro-
bleme, fiind posibilă amânarea cu un an a integrării în Uniune în cazul nere-
zolvării lor. Pe de altă parte, CE recomandă semnarea tratatului de aderare
cu România în 2005 şi admiterea la 1 ian. 2007.

7 octombrie: Guvernul adoptă o ordonanţă de urgenţă pentru infiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Romi (ANR)

12-14 octombrie: La Poiana Braşov se desfăşoară summit-ul miniştrilor
Apărării din statele membre NATO. Pe agenda discuţiilor se află implicarea
forţelor NATO în Afghanistan şi Kosovo, precum şi posibila girare, de către
Alianţă, a operaţiunilor iniţiate de SUA în Irak. Totodată este declarată ofi-
cial operaţională forţa de reacţie rapidă a NATO şi are loc reuniunea NATO-
Rusia dedicată combaterii terorismului internaţional.

18 octombrie: În prezenţa premierului francez Jean Pierre Raffarin, la
Palatul Victoria   este   semnat   contractul   de   privatizare   a   companiei
Distrigaz-Sud, prin cumpărarea a 51% din acţiuni de către compania
franceză Gaz de France. Valoarea tranzacţiei se ridică la 311 mii. euro.

20 octombrie: Preşedintele  Ion Iliescu participă la dejunul oferit în onoarea
sa de către Majestatea Sa Regina Elisabeth a II-a a Regatului Unit al Marii
Britanii şi al Irlandei de Nord şi de Alteţa Sa Regală Prinţul Philip, Duce
de Edinburgh.

21 octombrie: Este semnat contractul de privatizare a Companiei Distrigaz-
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Nord, între Ministerul Economiei şi compania germană EON Ruhrgas. În
schimbul celor 51% din acţiunile cumpărate de la statul român, compania
germană va plăti 304 mil. euro.

27 octombrie: Mesajul adresat de preşedintele Ion Iliescu Camerelor Re-
unite ale Parlamentului la finalul mandatului constitutional.

29 octombrie: Preşedintele Ion Iliescu este invitat la Roma să participe la
ceremonia de semnare a Tratatului privind instituirea Constituţiei pentru
Europa de către şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale Uniunii
Europene.

2 noiembrie: Au loc alegeri prezidenţiale în SUA. Preşedintele republican
George W. Bush îl învinge pe senatorul democrat John Kerry.

11  noiembrie: 
-Parlamentul adoptă Legea bugetului de stat pe anul 2005, care se bazează
pe o creştere economică estimativă de 5,3% şi o inflaţie de 7%.
- Moare Yasser Arafat, liderul Autorităţii Naţionale Palestiniene (n. 1929)

16 noiembrie: Guvernul adoptă o Ordonanţă de Urgenţă prin care datoriile
către stat a două mari societăţi, RAFO Oneşti şi CAROM Oneşti (însumând
peste 16 000 md. lei; c. 400 mil. euro) sunt preluate de stat prin intermediul
Agenţiei de Valorificare a Activelor Statului. Adăugându-se altor 70 000
md. lei (c. 1,75 md. euro), valoarea toatală a datoriilor preluate de stat de
la firme private, în cursul anului 2004, se ridică la peste 2,1 md. euro, adică
4% din PIB (cu peste 30% mai mult decât în anul precedent). În UE, pon-
derea ajutoarelor de stat variază între 0,5 şi 1% din PIB. Între alte firme
care au beneficiat de ştergerea datoriilor se numără Şantierul Naval Con-
stanţa, SC Letea Bacău, Grupul de firme Bega - Timişoara, postul de tele-
viziune Antena 1, Uzinele Sodice Govora, toate deţinute sau conduse de
oameni apropiaţi partidului de guvernământ.

27 noiembrie: 
- Alegeri prezidenţiale în Ucraina: Parlamentul ucrainean declară victoria
lui Viktor Ianukovici invalidă
- Preşedintele Ion Iliescu participă la Reuniunea Francofoniei de la
Ouagadougou, în Burkina Faso şi preia Preşedinţia Organizaţiei Inter-
naţionale a Francofoniei pentru anul 2006,România urmând să organizeze,
la Bucureşti, cea de-a XI-a Reuniune a Francofoniei.

28 noiembrie: Au loc alegerile parlamentare şi primul tur al alegerilor
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prezidenţiale. Pentru cele 314 mandate de deputaţi s-au înscris 9 997 de
candidaţi, iar pentru cele 137 de mandate senatoriale s-au înscris 3 681 de
candidaţi, reprezentând 24 de partide, alianţe politice şi electorale, 29 de
organizaţii ale minorităţilor naţionale, precum şi 12 candidaţi independenţi.
Dintre cetăţenii cu drept de vot, în număr de 17 897 017 (52% - femei), au
fost prezenţi la urne 60,3 %, din care o pondere mai mare a avut-o elec-
toratul din mediul rural şi cel din sudul şi estul ţării. Rezultatele alegerilor
parlamentare plasează pe primele locuri Uniunea PSD+PUR (36,61% -
Camera Deputaţilor; 37,13% - Senat), urmată de Alianţa D.A. PNL-PD
(31,33% - Camera Deputaţilor; 31,77% - Senat), PRM (12,92% - Camera
Deputaţilor; 13,63% - Senat) şi UDMR (6,17% - Camera Deputaţilor;
6,23% - Senat), acestea fiind singurele formaţiuni care depăşesc pragul elec-
toral: 5% pentru partide şi 8% pentru alianţe politice şi electorale formate
din două partide. Pe provincii istorice, se constată o preponderenţă a elec-
toratului PSD+PUR în Moldova, Oltenia şi Muntenia. Alianţa D.A. a avut
câştig de cauză în Bucureşti, Banat, Crişana, Maramureş şi Dobrogea, în
timp ce în Transilvania ponderea electorală a celor două formaţiuni a fost
echilibrată.În urma votului, Parlamentul se înnoieşte în proporţie de 63,5%.
Lipsa unui câştigător detaşat va face dificilă formarea unei majorităţi par-
lamentare, astfel încât rezultatul alegerilor prezidenţiale se va dovedi deci-
siv pentru configurarea viitoarei puteri. La prezidenţiale, dintre cei 12
candidaţi, trei au obţinut rezultate notabile: Adrian Năstase (40,93%),
Traian Băsescu (33,91%) şi Corneliu Vădim Tudor (12,56%). Pentru turul
doi s-au calificat astfel reprezentantul Uniunii PSD+PUR şi al Alianţei D.A.

4 decembrie: Teo Peter, basistul trupei Compact (n. 1954), moare într-un
accident provocat de un puşcaş marin de la ambasada SUA.

12 decembrie: Traian Băsescu devine noul preşedinte al României, în urma
obţinerii unei victorii la limită (51,23%) în faţa contracandidatului său,
Adrian Năstase.  Traian Băsescu a câştigat alegerile în Bucureşti, Transil-
vania, Banat, Dobrogea, în timp ce Adrian Năstase a fost votat mai mult în
Moldova, Oltenia şi Muntenia. Populaţia din mediul urban a votat prepon-
derent cu Traian Băsescu, în timp ce Adrian Năstase a fost preferat de po-
pulaţia din mediul rural. Conform sondajelor efectuate la ieşirea din secţiile
de votare, se constată o aderenţă mai mare a lui Traian Băsescu la elec-
toratul tânăr şi mediu ca vârstă (18-35 de ani: 57,5%; 35-50 de ani: 56,8%),
în timp ce Adrian Năstase a fost preferat de publicul de peste 50 de ani (50-
65 de ani: 56,4%; peste 65 de ani: 66,5%). Totodată, candidatul Alianţei
D.A. a fost preferat de cei cu studii superioare.

16-17 decembrie: Are loc, la Bruxelles, summit-ul şefilor de stat şi de gu-
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vern ai statelor membre UE. Cu această ocazie se confirmă închiderea ne-
gocierilor de aderare a României şi Bulgariei, urmând ca tratatul de aderare
să fie semnat în apr. 2005, iar aderarea să se facă la 1 ian. 2007. În cazul
României, Comisia Europeană a impus (9 decembrie a.c.) o „clauză de salv-
gardare”, constând în amânarea cu un an a integrării dacă nu vor fi îndepli-
nite în perioada următoare unele condiţii privind combaterea corupţiei,
reducerea ajutoarelor de stat către unii agenţi economici, securizarea fron-
tierelor.

20 decembrie: Cele două camere parlamentare îşi aleg conducerea: la Ca-
mera Deputaţilor este ales preşedinte Adrian Năstase, în timp ce la Senat
Nicolae Văcăroiu obţine un nou mandat.

21  decembrie: În cadrul unei ceremonii oficiale, la Palatul Cotroceni,
Traian Băsescu ia locul lui Ion Iliescu. Între consilierii noului preşedinte se
numără Theodor Stolojan, Andrei Pleşu, Renate Weber, Adriana Săftoiu,
Vasile Blaga.

22  decembrie: Preşedintele Traian Băsescu nominalizează pentru funcţia
de premier pe Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele interimar al PNL.

26 decembrie:
- Cutremur cu magnitudinea de 9.0 grade pe scara Richter în Oceanul
Indian, cel mai puternic cutremur în ultimii 40 de ani, peste 290.000 de per-
soane decedate din 12 ţări - Indonezia , Sri Lanka, India, Thailanda, Soma-
lia, Maldive, Myanmar, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, Kenya.
- Alegeri prezidenţiale în Ucraina: Al treilea tur de scrutin a fost câştigat
de Viktor Iuşcenko cu 51,99 % din totalul voturilor exprimate. Viktor
Ianukovici a obţinut 44,19 %.

28 decembrie: Guvernul Tăriceanu primeşte învestitura Parlamentului (265
de voturi pentru, 200 împotrivă). Din echipa noului guvern fac parte
reprezentanţi ai PNL (10, inclusiv premierul), PD (7), UDMR (4), PUR (3),
şi un reprezentant al societăţii civile (Monica Macovei, APADOR-CH, Mi-
nisterul Justiţiei). Conform datelor publicate de mass-media, este cel mai
tânăr guvern de până atunci, media de vârstă fiind 43 de ani. Totodată, este
şi guvernul cu cei mai mulţi şi mai prosperi oameni de afaceri. Programul
de guvernare cuprinde, ca opţiuni fundamentale, redefinirea rolului statului
prin restrângerea intervenţiei sale în economie şi întărirea funcţiilor acestuia
de garant al legalităţii, întărirea libertăţilor individuale, garantarea şi dez-
voltarea proprietăţii private, restituirea integrală a proprietăţilor abuziv con-
fiscate de regimul comunist, instituirea economiei de piaţă funcţionale,
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stimularea spiritului întreprinzător, reducerea sărăciei şi a marginalizării
sociale, integrarea deplină a României în structurile economice şi de secu-
ritate euroatlantice. Ca măsuri concrete imediate, se are în vedere o relaxare
fiscală consistentă, recalcularea pensiilor şi combaterea corupţiei prin re-
forma  sistemului judiciar.  În privinţa principalilor indicatori macroeco-
nomici, se are în vedere ca, în perioada 2005-2008, PIB-ul să crească cu
un ritm cuprins între 6,5 şi 7% pe an (de la 56,1 md. euro în 2004 la 89,4
md. euro în 2008), inflaţia să scadă până la nivelul de 3% în 2008, salariul
mediu brut pe economie să crească de la 197 de euro în 2004 la 321 de euro
în 2008, iar deficitul de cont curent să scadă de la 5,84% din PIB, în 2004,
la 4,92% din PIB, în 2008.

29 decembrie: În prima sa şedinţă, noul Guvern adoptă un set de măsuri
de relaxare fiscală, prin stabilirea unei cote unice de impozitare de 16%
pentru profit (de la 25%, cât era până atunci), venituri şi salarii. în schimb,
pentru diminuarea riscurilor bugetare, impozitul pe cifra de afaceri a mi-
croîntreprinderilor creşte de la 1,5% la 3%.

31 decembrie: 
- Primul ministru ucrainian Viktor Ianukovici demisionează.
- Închiderea discuţiilor de aderare la UE cu România şi Bulgaria.

(Consultant: stan stoica - “românia 1989-2005”)



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    25

Eşicher(I) 
Celebrul scriitor englez George Orwell, cel care a zugrăvit în al său

“1984” tabloul sumbru al totalitarismului ajuns la limitele sale extreme, ar fi
avut un bun prilej să-şi exerseze imaginaţia pe un subiect paralel: democraţia
intrată în faza acută a ‘dublei gândiri’ şi a contrastului, nici măcar jenant, dintre
vorbe şi fapte, dintre intenţii şi acţiuni. Criza din Irak constituie, din acest punct
de vedere, un exerciţiu stilistic impecabil: avem, pe de-o parte, grija pentru
demnitatea persoanei şi respectul faţă de libertăţile individului, iar pe de altă
parte, calculul rece al profitului şi împărţeala la masa verde a prăzii de război.
Avem dorinţa declarată de a evita un conflict cu vărsare de sânge şi, pe de alta,
pregătirile asidue pentru declanşarea războiului. Avem respectul declarat faţă
de instituţiile internaţionale şi ignorarea lor totală.   Avem principiul eliberării
unui popor în faţa realităţii care reprezintă eliberarea poporului de sine
însuşi.Avem respectul pentru libertatea de expresie şi libertatea presei şi bom-
bardarea unor obiective civile, precum staţii de televiziune şi birouri de presă.
Avem grija pentru obiectivitatea relatărilor de pe câmpul de luptă şi transfor-
marea în “persona non grata” a celor care transmit altceva decât s-a convenit.
Ca să ajungem în Rusia, astăzi avem nevoie de un pod, peste Ucraina şi peste
Moldova. Un pod pe care în viziunea lui Bush îl puteam reprezenta noi înşine,
în poziţie orizontală, urmând ca NATO să păşească voios peste noi spre ceea
ce a reprezentat, atâta vreme, adversarul cel mai de temut. Nu mai ştiu deloc
ce-a vrut să spună Bush, când a fost la noi. Dacă era un îndemn, o sugestie sau
o directivă.  Nu mai ştiu, de când Igor Ivanov a declinat ferm o asemenea even-
tualitate.  ‘N-avem timp de poduri’ - a spus el la Bucureşti.  Ceea ce înseamnă
că Moscova nu mai crede în poduri, atâta timp cât poate să-şi croiască propri-
ile-i drumuri spre oricine. Este şi o mică ciupitură în afirmaţia diplomatului
rus: până nu v-a zis Bush, nu v-a trecut prin cap să priviţi spre noi.  Acum nu
mai suntem noi interesaţi! Fără poduri, deci. Şi fără lacrimi. Judecarea realităţii
ruseşti prin prisma percepţiilor democraţiei de tip occidental este, din capul
locului, o mare greşeală.  Pe această bază se poate concluziona, de pildă, că
Elţân a fost un mare democrat, din moment ce era cât pe ce să nu se realeagă,
salvându-l, în ultimă instanţă, “mercenarii americani”. Realitatea este nu că
Elţân ar fi fost mai democrat, ci că a fost înzestrat cu posibilităţi mai reduse de
a exercita controlul asupra societăţii ruse. Buimac, alcoolic, pradă unor in-
stincte de circar, el a fost simpatic unei mari părţi din populaţia care a optat
între biciul tradiţional al dictaturilor seculare şi dezmăţul şi dezintegrarea in-
stituţională, pentru aceasta din urmă. Să nu uităm că în Rusia nu există nici o
generaţie care să fi cunoscut ce înseamnă democraţie pentru simplul motiv că
aceasta nu a existat vreodată pe întinsul ţării. Dezmembrarea Uniunii a fost în-
soţită de pierderea prestigiului de mare putere, lucru care în ochii populaţiei a
cântărit mai mult decât libertăţile pe care, oricum nu le înţelegea. 

05 ianuarie
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Eşicher(II)

Este PNL un partid de buzunar? Nu cred. Dar nici un partid important
nu este, cu doar 10 la sută din opţiuni. PNL-ul ar putea fi, însă, oricând, ele-
mentul care să încline balanţa electorală într-o parte - cam cum a fost PD-ul
lui Roman în ‘96. Este cert că de unul singur n-are o altă perspectivă decât
opoziţia, iar în opoziţie, vocea unui Stolojan s-ar auzi mai puţin decât a unor
tenori de profesie, precum Băsescu şi Vadim. Problema PNL-ului este de a de-
veni credibil, ca o alternativa certă de dreapta, într-o societate în care stânga
este mult mai numeroasă şi mai diversă. Oricum, cearta celor două partide
ramânea un episod minor, de conjunctură sau de tatonare, până la clarificarea
strategiilor electorale pentru 2004.Luna de miere a “polului” a durat puţin.Până
când au început să apară neînţelegerile determinate, pe de o parte, de aroganţa
“fratelui mai mare”, iar pe de alta de orgoliile “fratelui cel mic”. Umaniştii au
obţinut cu greutate posturi de mâna a doua în administraţie, fiind contraţi sis-
tematic şi în dorinţa lor de a avea grup parlamentar propriu, pe motiv că regu-
lamentele nu permit formarea de astfel de grupuri cu “întăriri pe parcurs”.
Disputele din teritoriu au răbufnit sistematic la vârf, umplându-i pe umanişti
de frustrări şi pe pesedişti de nervi. Cu atât mai mult cu cât din punct de vedere
ideologic PUR-ul a făcut un veritabil slalom, de la profilul de stânga, socialist,
de pe care demarase, spre o ideologie social-liberală, de la care se prefigurează
un ultim viraj, spre creştin-democraţia lăsată în paragină de ţăranişti. Divorţul
survenit era previzibil şi se încadra în clasica nepotrivire de caracter. Iniţiativa
lui Voiculescu a fost, însă, una riscantă: era greu de presupus că PUR putea
câştiga până la alegeri cele 4 procente care-i lipseau pentru a trece ştacheta
parlamentară de unul singur.Renăscut în primele zile ale lui ‘90 din cenuşa
ţărănismului interbelic, păstrată în urnele unor supravieţuitori ai Gulagului co-
munist, PNŢCD-ul a reprezentat o alternativă interesantă pentru o parte din
oponenţii radicali ai noilor forţe politice.Construit în jurul personalităţii pu-
ternice a lui Corneliu Coposu, PNŢCD a avut o evoluţie superioară celei ai
celuilalt ‘istoric’ - PNL, măcinat înainte de vreme de veleităţile unui număr
prea mare de lideri. În edificarea unei opoziţii unite, în cadrul CDR, PNŢCD
a beneficiat de o poziţie privilegiată, algoritmul oferindu-i o situaţie net supe-
rioară dotării sale naturale. Dispariţia lui Corneliu Coposu a fost, în realitate,
semnalul declanşării declinului unui partid tot mai copleşit de responsabilităţi
pentru care nu deţinea resursele umane necesare. Accesul la guvernare în cadrul
coaliţiei democratice a fost lovitura de graţie dată ţărănismului: incompetenţa
crasă a oamenilor promovaţi de partid, lipsa de realism politic şi amatorismul
au transformat momentul de speranţă al alegerilor din ‘96 într-un cortegiu al
dezamăgirilor. 

06 ianuarie
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Atitudini

“În România, antisemitismul nu mai are obiect” - spunea, după
1990, rabinul Moses Rosen, un om în general echilibrat şi cu simţul re-
alităţii.Motivul pe seama căruia punea el “criza” antisemitismului era
acela ca după masivele “vânzari” de evrei din timpul lui Ceauşescu, co-
munitatea se redusese drastic. Cifrele vehiculate atunci variau între 10
şi 20.000, între aceştia nefiind sigur că se numărau şi cei care îşi asumau
deschis o astfel de descendenţă sau nu. Acest lucru depindea, de obicei,
de conjunctură şi de interese, dar nu era în măsură să modifice specta-
culos procentul populaţiei de origine evreiască. În astfel de condiţii,
evreii români nu mai constituiau o entitate pe seama căreia să poată fi
puse unele dintre crizele curente din viaţa unei societăţi. Lucrurile nu
s-au schimbat fundamental în ultimii ani, populaţia evreiască nici
scăzând şi nici crescând semnificativ. Premierul ceartă posturile de tele-
viziune - şi presa, implicit - pentru faptul că, în programul de pregătire
a şcolilor pentru noul an, nu reuşeşte să vadă şi lucrurile bune, oprindu-
se cu obstinaţie doar asupra celor negative - şcoli dărăpănate, cu lucrările
neterminate sau în pericol de a nu-şi putea primi elevii.Pe fond, nu poţi
să nu fi de acord cu dl Năstase. S-au făcut, desigur, o grămadă de lucruri
în acest domeniu. S-au reabilitat şcoli, prin programe finanţate de Banca
Mondială. S-au realizat dotări suplimentare. Cu alte cuvinte, dracul nu
e chiar atât de negru cum ar dori să dea de înteles presa, sau o anumită
parte a ei. Dl Năstase este, însă, guvernant. Nu om de presă. Au trecut
mai bine de 50 de ani de când mii de români au dispărut fără a lasa urme
în imensitatea stepelor ruseşti, unde au fost duşi într-un prizonierat cu
ţintă clară de exterminare, de către trupele NKVD-ului.Împinşi fără voie
într-un razboi care nu era al lor, şi-au parcurs până la sfârşit calvarul,
dându-şi sufletul, de foame, frig şi boală, în minele de cărbune sau de
cupru ale Karagandei. Pentru cei rămaşi acasă, trecerea lor în nefiinţă a
rămas înconjurata de mister. Cei dragi lor dispărusera pur şi simplu în
imensitatea sinistră a Asiei. Dupa 50 de ani, rudele şi cei apropiaţi nu
ştiu încă dacă vor putea să le mai aprindă o lumânare la căpătâiul lumesc.
Vizita lui Ion Iliescu în Kazahstan a avut darul de a pune, într-un fel,
capăt acestei aşteptări. Tânărul nostru ambasador la Alma Ata, Vasile
Soare, om energic şi cu initiaţivă, care nu-şi iroseşte timpul aşteptând
indicaţii de la Bucureşti, a declanşat o încăpătânată cercetare a arhivelor
kazahe pentru a da de urma românilor morţi în prizonierat. Şi a reuşit! 

08 ianuarie
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Opţiuni
Din când în când, preşedintele Iliescu îşi punctează volutele obişnuite

ale explicaţiilor cu comentarii seci, care nu mai comportă vreo altă desluşire.
Aşa s-a întâmplat după primele convorbiri, tete-a-tete, când premierul mersese
la Cotroceni hotărât să-l convingă pe şeful statului să accepte ideea alegerilor
anticipate. Cu o primă reacţie emoţională, dl Năstase a declarat, cu năduf, că,
în loc de remaniere parţială, va propune demisia întregului Executiv. A făcut-
o într-un cerc restrâns, participanţii din media dând apoi fuga, după un obicei
devenit tradiţie, la Cotroceni să-l întrebe pe preşedinte ce părere are despre
chestia asta. Atunci, dl Iliescu a declarat sec: ‘Îl priveşte!’ A fost, pentru pre-
mier, un semnal că nu trebuie întinsă mai mult de atât coarda unei relaţii pe
care noile poziţii ocupate de tandemul sudat pe parcursul a mai mult de zece
ani, au complicat-o într-un mod neaşteptat. A fost un mic, dar necesar, duş rece,
care a dat, ulterior, un alt curs colaborării dintre cei doi lideri. În primul rând,
cred că se poate vorbi despre o lipsă de bun simţ în cazul acestei propuneri.
Este ca şi cum, unui profesor universitar care iese din activitate, i-ai propune
că, dacă mai vrea să fie băgat în seamă să dea examen de admitere la facultatea
al cărei decan a fost. Sau cam aşa ceva. Mi-e greu să mi-l închipui pe dl Iliescu,
de trei ori preşedinte, cerându-le compatrioţilor săi să-i ofere un scaun de sena-
tor. Chiar dacă, generoşi, pesediştii s-au oferit şi să-i facă campanie electorală.
Este penibil. Dacă există, cu adevărat, dorinţa ca dl Iliescu sa rămâna activ şi
în zona parlamentară - şi acest lucru mi se pare de la sine înţeles - nu ar fi nimic
mai simplu decât să se producă o iniţiativă legislativă prin care foştii preşedinţi
să aibe asigurat un loc de senator de drept. Instituţia a existat şi nu văd de ce
nu ar putea fi reintrodusă. Evident că de acest drept ar trebui să beneficieze şi
dl Constantinescu, şi cred că acest lucru ar fi în beneficiul democraţiei şi al in-
stituţiei parlamentare. Scena politică românească s-a aflat în preajma unor
schimbări importante, al căror numitor comun era ciclul electoral 2004/2005.
Cea mai importantă dintre acestea este părăsirea scaunului de preşedinte de
către dl Iliescu. Această funcţie pe care opinia publică continuă să o considere
- în ciuda îngrădirilor constituţionale - cea mai importantă din stat, este în-
deplinită cu autoritate crescândă în trei mandate cu o pauză de 4 ani, totalizând
un deceniu. La 74 de ani, Iliescu a trecut prin aproape tot ceea ce poate avea
un om politic, funcţionând la vârf în două sisteme diferite, cu autoritatea celei
mai calificate personalităţi pentru stadiul atipic al tranziţiei. Părăsind definitiv
Cotrocenii, Iliescu are de ales între două alternative: să intre direct în istorie,
abandonând politica şi dedicându-se meditaţiei pe temele favorite, sau să con-
tinue - aşa cum a declarat nu odată - rămânând activ în ceea ce a devenit ade-
vărata sa profesie. Că Iliescu nu se va putea lipsi de politică, e un aspect.
Politica, însă, se va putea, ea lipsi de cel care a reuşit, printre cei foarte puţini,
să înţeleagă şi să adopte un viitor care-i contrazice crezurile unei întregi exis-
tenţe?

10 ianuarie
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Atu-urile electorale ale lui 2004

Anul 2004 a fost un an decisiv ºi pentru România, ºi pentru for-
maþiunea politicã ce se aflã la guvernare. Decisiv pentru continuarea re-
formelor ºi a proceselor de aderare, dar ºi pentru continuitatea la
guvernare a PSD. Din acest punct de vedere, 2004, ca an electoral, s-ar
putea sã fie mai potrivit decât ar fi fost 2003, cel în care echipa lui Nãs-
tase îºi punea, la un moment dat, mari nãdejdi pentru alegerile anticipate.
Argumentele aduse la vremea respectivã aveau un sâmbure de logicã:
formaþiunea care ar fi câºtigat anticipatele ºi-ar fi epuizat încã din 2003
eforturile organizatorice iar în 2004 s-ar fi concentrat asupra problema-
ticii comunitare, pentru a putea finaliza negocierile pe capitole pânã la
sfârºitul anului, lucru care ar fi fãcut posibilã intrarea noastrã în Uniune
la 1 ianuarie 2007.
N-a fost sã fie anticipate. Din motive pe care, oricum, nu mai are rost sã
le analizãm acum, 2004 a rãmas an electoral. Singurele neclaritãþi þinând,
încã, de modul de desfãºurare al celor douã scrutinuri generale - legisla-
tiv ºi prezidenþial - asupra concomitenþei sau decalãrii cãrora formaþiu-
nile politice au încã puncte de vedere diferite. În aceste condiþii
campania electoralã ºi campania de finalizare a negocierilor s-ar fi
încãlecat, suprapuse ºi interferat într-un mod despre care nu putem ºti
încã dacã va fi bun sau rãu sau, mai precis, dacã va fi folositor sau dãunã-
tor partidului de guvernãmânt.
Ideea cã dacã opoziþia ar câºtiga, acest lucru va produce o perturbare a
procesului de aderare nici nu meritã sã fie luatã în discuþie. Aceasta este
regula jocului ºi nimãnui n-ar trebui sã-i treacã prin cap ideea cã pentru
a nu stânjeni procesul de aderare, PSD ar fi trebuit votat cu orice preþ.
Nu e nici normal ºi nici posibil.
Din aceastã ‘complicaþie’, PSD îºi putea extrage, însã, materia unui vi-
itor succes, un an în care România devine, de facto, membru al NATO,
ca urmare a deciziei de la Praga, iar negocierile cu UE, atent urmãrite ºi
þinute ferm în mânã ºi soldate cu încheierea lor, putea transforma ambele
evenimente în veritabile atuuri electorale, cu un cert impact la urne.
Dacã...

12 ianuarie
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Remanierea restructurãrii

Mintea românului cea de pe urmã nu se dezminte: dupã ce
la restructurarea din varã s-a tãiat în carne vie ca sã se ajungã la o sumã
europeanã de ministere, ne trezim acum cã, agãþate la remorca unor
mega-ministere, Turismul ºi Mediul se aflã într-o situaþie dezastruoasã.
Pitite în ograda Transporturilor ºi Agriculturii, cele douã domenii ºi-au
pierdut rapid ºi identitatea ºi amplombul în demersurile curente.
Coborâte la rangul de departamente sau de secretariate de stat, Mediul
ºi Turismul s-au aºezat frumos la coada din faþa cabinetelor ministeriale
aºteptând ca sã le vinã rândul pentru a-ºi rezolva problemele. Acum,
când se vede cã turismul e o prioritate depãºitã de evenimente, iar Mediul
poate deveni un subiect delicat în finalizarea negocierilor cu UE, privirile
se îndreaptã, întrebãtor, cãtre domnii Agathon ºi Ilie, dispersaþi între timp
pe la alte tarlale - prin partid sau prin diplomaþie. Premierul ºi primul
sãu adjunct de la partid, dl Cozmâncã, s-au scãpat deja, pe ici pe colo,
cu declaraþii din care se poate trage concluzia cã cele douã ministere vor
fi repuse în curând pe linia de plutire.

Nu ºtim cât de mult va schimba situaþia domeniilor respec-
tive aceastã mãsurã. ªtim însã cã procesul de zãpãcire va continua nes-
tingherit. Turismul este la a treia reînfiinþare, perioadã în care cei care
mai ºtiau câte ceva s-au rãspândit care-ncotro. Mediul a fost ºi el zdrun-
cinat serios ºi înghesuit într-un pat al lui Procust fãcut sã încapã în odaia
Agriculturii, ca un post-scriptum la agenda de vânãtoare a ministrului -
victimã Sârbu. Din toate punctele de vedere, povestea aduce cu clasica
tentativã de îngrãºare a porcilor în ajunul Ignatului european. Pânã la
urmã este vorba de coerenþa instituþionalã ºi organizatoricã - ceea ce
lipseºte în continuare din meniul de guvernare al tuturor celor care s-au
perindat pe la Palatul Victoria. 

13 ianuarie
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O dramã la vânãtoare

Oricare dintre variantele pe care le-a oferit domnul ministru
Sârbu în legãturã cu accidentarea sa, ar fi cea realã, este cert cã adevãrata
dramã petrecutã în pãdurea de la Bolovani este alta. Este drama unui
consens pe ultima sutã, pe care dezbinaþii parteneri ai procesului de gu-
vernare l-au ratat în mod stupid.

Secretul care a însoþit vreme de aproape trei zile componenþa
echipei reunite sã dea piept cu jivinele pãdurii a înmulþit ºi a înflorit
speculaþiile, dintre care unele au atins absurdul. Dar, de ce sã te mai miri
de fantezia publicului, când douã  florãrese în plin “scandal Puwak”,
ajunseserã la concluzia cã doamna ex-ministru era patroana firmei de
încãlþãminte “Leonardo” ºi nu doar ruda participanþilor la programul
“Da Vinci”.

Dar, odatã cunoscuþi camarazii de arme ai dlui Sârbu, s-au
iscat ºi fireºti nedumeriri: ce cãutau, laolaltã, membrii “aripii Nãstase”,
în frunte cu însuºi titularul guvernului cu acelaºi nume, cu aripa durã
cotrocenistã, formatã din domnii Talpeº, Fulga, Timofte (cu Gioni cu
tot)? Disputele publice ºi tãlpile de culise fãcuserã, mai bine de un an,
deliciul presei, derutându-i pe mulþi dintre susþinãtori de conjuncturã ai
celor doi lideri, care nu mai ºtiau în ce parte sã-ºi îndrepte adeziunile,
în funcþie de suiºurile ºi coborâºurile duelurilor verbale. Chiar dupã
armistiþiul tacit de pe la mijlocul anului trecut, ecouri ale rãzboiului au
rãsunat cu prilejul ultimei remanieri, care a afectat ºi oamenii lui Iliescu,
ºi omul lui Nãstase, într-un soi de meci nul cu corupþia eternã ºi fasci-
nantã.

Rumori de ultimã orã zic cã iniþiativa acestei reuniuni ar fi
aparþinut dlui Sârbu, dornic sã contribuie pe mãsura puterilor sale la în-
groparea definitivã a securii rãzboiului ºi sã regenereze un front al
salvãrii social-democrate în perspectiva luptei cu opoziþia tricefalã. N-a
fost sã fie. Ba chiar, cel animat de cele mai bune intenþii pare a fi plãtit
un preþ cam scump pentru ideea pe care a avut-o.

Nu înseamnã însã cã alicele din arma sa au ucis orice ºansã.
Pãdurea e plinã de animale - sãlbatice! - iar vânãtori se vor mai face. 
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Cornul, laptele 
şi limba de lemn a ministrului...

Mai rar limbă de lemn implementată vârtos în discursul ex-
cesiv politizat ca-n interviul doamnei ministru a Muncii şi etcetera, pu-
blicat recent în presa centrală. Din toată poliloghia pe care o înşiruie
doamna Dumitru, singurul lucru concret pe care-l aflăm e cel din titlu,
şi anume că în 2007, anul ipoteticei noastre intrări în UE, numărul mediu
de salariaţi va fi de 4,9 milioane de persoane - ceea ce ar reprezenta, în
opinia domniei sale, “o creştere susţinută”. Faţă de cât? Doamna mi-
nistru uită sau omite să ne spună, pentru simplul motiv că şi acum tot
cam atâţia sunt salariaţii care duc în spinare peste 6 milioane de pen-
sionari. Care, pensionari, vor fi şi ei în 2007, cu siguranţă, într-o
“creştere susţinută”.

De fapt, nu asta vreau să spun. Ci că doamna Dumitru - altfel
considerată un personaj competent pe felia sa (principala recomandare
la funcţia de ministru venind de la faptul că ea este cea care a “imple-
mentat” mecanismul cornului cu lapte) - suferă de o boală răspândită
printre noile VIP-uri: aceea de a nu se putea exprima simplu şi firesc.
De a nu putea spune, fără să te învăluiască în mantia eroismului unui
guvern (care a crescut, vorba domniei sale, subvenţiile la bugetul asigu-
rărilor sociale de stat, faţă de anii precedenţi, în “valori nominale!”) că
starea socială a românilor e cea care este şi o ştim cu toţii, şi nu se va
putea schimba atâta timp cât guvernul căruia-i aparţine nu va reuşi să
mişte din loc, semnificativ, economia. M-a şocat această incapacitate cu
atât mai mult cu cât i s-a opus firescul comunicării  unei persoane nu
odată acuzată de “limbaj de lemn”: preşedintele Iliescu.

Într-un interviu recent, domnia sa a reuşit să-şi surclaseze
interlocutorul (altfel, un reputat ziarist) prin concreteţea exprimării şi
prin gravitatea problemei abordate (problema care pentru MMSSF nu
prea există în prezent): perspectiva depopulării României! O problemă
socială acută, gravă, îngrijorătoare, pentru care soluţiile nu mai ţin de
nivelul cornului, fie el cu sau fără laptele tranziţiei...
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Libertatea limbajului

Ideea de imunitate a plecat de la necesitatea ca măcar în
forul generat de consensul public lucrurilor să li se poată spune pe nume,
fără teama că orice exprimare l-ar putea târî pe autor prin tribunale. Că
de aici noi am extins-o, în manieră tipic dâmboviţeană, la oricare dintre
atingerile aduse legii, e o chestiune care ne priveşte direct. Cu discursul
politic e o altă treabă. După părerea mea, imunitatea discursului politic
ar trebui scoasă de sub cupola Parlamentului şi extinsă la întreaga masă
de politicieni şi susţinători ai diferiţilor politicieni. Apelative ca “bou”,
“maidanez”, “lichea” n-ar mai trebui să aibă conotaţii jignitoare, ci ar
trebui privite ca oricare alte adjective din domeniu: incompetent, dema-
gog, arogant, sau mai ştiu eu care dintre epitetele pe care şi le aplică de
regulă politicienii. Spun asta pentru că, în caz contrar, nu va mai trece
mult şi, în acest an incendiar, tribunalele vor fi sufocate de procese de
calomnie şi insultă. Cred că e timpul ca, printre celelalte libertăţi pe care
şi le-au cucerit românii de la dictatură, să figureze şi “libertatea limba-
jului”. Vă imaginaţi cât de greu îi vine unui politician care vede în faţa
sa un preopinent cu coarne şi copite, să-l trateze pe acesta cu “stimatul
şi preţuitul”, “onorabilul coleg”, în locul firescului “boul de coleg al
meu” sau “maidanezul meu preopinent”. Că aceste cuvinte nu dor şi nu
lasă urme ne-o dovedeşte recentul episod al înfierii dlui Guşă de către
fostul său inamic politic Băsescu. Ieri s-au scuipat de mama focului, azi
se pupă în Piaţa Endependenţei, pe exact aceleaşi locuri pe care s-au
scuipat. Fără ură şi părtinire! Asta e jocul şi-l jucăm!

Mai greu e cu spectatorii, care trebuie obişnuiţi cu ideea că
dacă doi politicieni se iau de păr şi-ncearcă să-şi scoată ochii, acest lucru
nu înseamnă neapărat că se urăsc, că opiniile lor sunt ireconcilibile şi că
a doua zi nu s-ar putea plimba braţ la braţ pe aleile politicii înalte. După
cum, la fel, nimeni n-ar trebui să-şi imagineze că după dovezile de afecţi-
une reciprocă pe care le-au arătat deunăzi camerelor de luat vederi, dom-
nii Băsescu şi Guşă nu-şi vor sparge din nou capetele, mâine-poimâine
(cel mai probabil, după alegeri).

Ăsta e jocul, şi ăştia-s jucătorii! Democraţia să trăiască!
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“Frontul Democrat al Salvării
Naţionale”: sună ca dracu’!

După ce-a stat cuminte în banca lui vreme de aproape trei
ani, Petre Roman a început să dea semne că şi-a pierdut răbdarea. Răb-
darea de a asista fără replică la modul - pe care în mod evident, nu-l îm-
părtăşeşte -  cum Traian Băsescu conduce partidul creat de el. Chiar fără
replică n-a stat Petre Roman, dar când a făcut-o, a făcut-o fără să doreas-
că neapărat o ruptură. La rândul său, nici Băsescu nu a dorit să acutizeze
o relaţie care şi aşa de-abia se mai ţinea într-un fir subţire.

Recentele declaraţii ale “liderului naţional” pun capăt aces-
tui mariaj ciudat, dintre parteneri rămaşi, evident, în pană de sentimente.
Deschizându-le, ambilor, porţile spre noi, prezumtive, drumuri mai
fericite în viaţă. Pentru Băsescu, acest drum se confundă, până la un
punct - cel al viitoarelor alegeri - cu acela al unei noi idile, una realistă,
ca între oameni maturi, pe care nu-i mai orbesc sentimentele, cu liberalul
Stolojan.

Pentru Petre Roman, viitorul pare mai puţin clar. Ca orice
politician care o rupe cu formaţiunea din care a făcut parte, Roman se
doreşte din nou în fruntea unui partid. Iar pentru asta nu-i rămâne decât
să-şi facă unul, deoarece nici una dintre formaţiunile existentenu este
diponibilă sau nu pare să corespundă exigenţelor sale.

Domnul Roman a şi făcut indiscreţia de a numi nenăscuta
încă odraslă: Frontul Democrat. Mai lipseşte să-i adauge în coadă şi “al
Salvării Naţionale”, ca să sune ca dracu’! Lăsând gluma la o parte, să
remarcăm nostalgia operaţională a domnului Roman. Născut ca om
politic în tranşeele revoluţiei şi afirmat în durele acţiuni de gherilă cu
opoziţia şi cu minerii, îi vine greu să renunţe  la ideea de “front”. Precum
foştii combatanţi, el îşi găseşte cu greu locul şi rostul într-o politică fă-
cută în condiţii de pace. Revine, involuntar la scenarii şi strategii active,
în care se simte mai în largul său. Noua sa întreprindere ar putea să aibă
rezonanţă în rândurile celor pe care valul postrevoluţionar i-a dat la o
parte şi, atunci, să nu ne mirăm dacă numele noului său partid nu va
suna precum oricare altul.
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La loc comanda!

Până la sfârşitul acestei luni, Guvernul va lua o hotărâre în
legătură cu noua - şi probabil - ultima sa restructurare. Timpul trecut de
la cea din vară a demonstrat că reducerea “europeană” a numărului de
ministere s-a făcut oarecum în pripă. Au dispărut o serie de ministere,
apărând în schimb megastructuri greoaie şi nefuncţionale. Lipirea unor
domenii pe lângă instituţiile rămase în funcţiune a atras, în mod evident,
dificultăţi de administrare curentă. Practic, într-un singur caz altoiul a
fost reuşit: în acela al noului minister al Administraţiei şi Internelor. Şi
asta, mai ales datorită faptului că, deşi cu o pălărie comună, cele două
foste ministere au continuat să funcţioneze ca entităţi cu individualitate
şi cu programe proprii. În alte două, situaţiile create au dat bătăi de cap
nu doar miniştrilor titulari. Agricultura a devenit un conglomerat în care
demersurile europene de implantare a cipurilor în urechile măgarilor sau
asistarea naşterii la pisici prevalează sistematic în faţa păienjenişului de
probleme pe care le generează domenii cu vagi înrudiri şi cu suficient
de multe deosebiri. În aceste condiţii se prefigurează, aproape logică, o
refacere a Ministerului Mediului, aşa cum arăta acesta până în 1996, cu
problemele de ecologie strâns legate de ape şi de păduri. Celălalt mega-
minister, cel al transporturilor, va scăpa, probabil, de incomodul apen-
dice al Turismului, a cărui extirpare va fi urmată de apariţia unei noi
Agenţii - dealtfel, formula sub care a funcţionat până în 2000. Cât despre
titularii noilor portofolii - drum larg deschis speculaţiilor. La Mediu,
probabil că va urma să se tranşeze între titulara “Protecţiei Consuma-
torului”, doamna Plumb, tot mai remarcată în ultima vreme pentru efi-
cienţa cu care implementează domeniul în viaţa curentă şi în exigenţele
europene, şi fostul ministru, Aurel Constatin Ilie, poposit temporar, după
încheierea misiunii diplomatice la Moscova, într-un cabinet de consilier
la Cotroceni. La Turism, Dan Matei Agathon concurează aproape de
unul singur, cu atât mai mult cu cât până şi reticentul preşedinte Iliescu
a declarat că-i resimte lipsa. 
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Demonizarea lui Vadim

Corneliu Vadim Tudor s-a dovedit încă de la apariţia sa pe scena
politică, un personaj atipic şi incomod. Incomod ca aliat şi incomod ca
oponent. Iar atipic, prin discursul său cu accente justiţiare şi cu puseuri
extremiste ce au făcut să fie catalogat ca atare.

Extremismul lui Vadim este unul de tip special. Este un extre-
mism verbal. Ceea ce deranjează mai mult nu sunt ideile, ci modul de
prezentare a acestora. Iar ceea ce atrage - la o categorie de electorat
lehamisită de ineficienţa metodelor tradiţionale - este tocmai ideea că
cineva este în stare să-şi propună să stârpească relele cu metode radicale,
chiar dacă acest lucru nu este posibil într-un sistem democratic.
Paradele politice ale lui Vadim au fost primite cu îngăduinţă şi stimulate
chiar, pe diverse căi, până în 2000, când formaţiunile politice au con-
statat că micul său partid năbădăios a reuşit să surclaseze partide cu pre-
tenţii şi chiar să pună sub semnul întrebării victoria la prezidenţiale a lui
Ion Iliescu. Din momentul acela, şi pe fondul basculării PRM în poziţia
de cel mai important partid de opoziţie, lucrurile au început să se
schimbe. Pe fondul slăbiciunilor sale organizatorice şi de resurse umane,
PRM a început să fie luat în vizorul adversarilor prin intermediul lide-
rului său. Fiecare gest şi fiecare afirmaţie a acestuia au fost sistematic
analizate şi interpretate prin prisma percepţiei de tip extremist. Nu că
Vadim nu ar fi oferit suficiente motive, dar procesul a început şi a con-
tinuat să păcătuaiască prin exces şi prin victimizare. Nu cred că obiec-
tivul clasei politice şi al societăţii civile este, în astfel de cazuri,
răstignirea şi anihilarea, atâta timp cât poate exista şi soluţia revenirii la
linia de plutire a democraţiei. Nu cred că viaţa politică românească ar fi
mai bună cu un Vadim marginalizat şi lăsat în bazinul său, decât cu un
PRM reaşezat într-un format democratic. Poate că varianta victimizării
este mai comodă, dar ea implică riscul unei radicalizări mai pronunţate
a eşantionului captiv. Este motivul pentru care cred că, de pildă, sus-
pectarea lui Vadim de nesinceritate în episodul bustului lui Ytzhak Rabin
şi demolarea acţiunii sale reprezintă o eroare de strategie inclusiv elec-
torală, atâta timp cât noua imagine pe care tinde să şi-o construiască nu
este contrazisă de fapte concrete. La urma urmelor, oricine are şansa
prezumţiei de nevinovăţie. Inclusiv ”inamicul public” Vadim.
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Indiscreţiile premierului...

Câteva indiscreţii “scăpate” cu grijă în cursul dialogului său
televizat de luni seară de către premierul Năstase (aflat la una dintre cele
mai bune prestaţii ale sale din ultima perioadă) sunt de natură să facă
lumină în privinţa ultimei restructurări guvernamentale. Din ce a spus
sau nu şeful Executivului, reiese că la începutul lui februarie vom avea
un guvern restructurat cu cel puţin un minister în plus: cel al Mediului.
Şi asta nu pentru că cineva ar fi constatat că desfiinţarea sa a fost o
greşeală, până când nu s-au sesizat oficialii europeni de la Bruxelles,
contrariaţi de faptul că tocmai zona de cea mai mare sensibilitate în per-
spectiva integrării este neglijată la Bucureşti. Desfiinţarea Mediului mi
se pare, pe fond, a fi fost de aceeaşi natură cu o eventuală desfiinţare a
Ministerului Integrării Europene. A fost o gafă care va trebui reparată,
printr-o formulă care mai drege încă una: controversata decizie de a des-
prinde Pădurile de Mediu şi de a le face cadou Agriculturii. Care a fost
raţiunea acestei mişcări, “doar prietenii ştiu”...

În fruntea acestui nou minister sunt şanse mari să fie pro-
movată doamna Rovana Plumb. Cu riscurile şi beneficiile de rigoare,
pentru domnia sa, având în vedere că va rămâne la cârma ministerului
doar pentru vreo 10 luni, ceea ce ar putea să transforme misiunea sa într-
una de sacrificiu.

Turismul va deveni, mai mult ca sigur, Agenţie, fără Dan
Matei Agathon, nici el dornic să revină la o instituţie destructurată de
transferul la Transporturi, tot pentru doar 10 luni, când alegerile bat la
uşa Partidului, unde el are un cuvânt sau mai multe de spus.

O altă lacună a Executivului - absenţa unor coordonatori de
domeniu - va fi reglementată prin promovarea a doi viceprim-miniştri
(alături de premier, care şi-a rezervat partea leului - Integrarea, Externele
şi Apărarea - toate cu un mare coeficient în campania de imagine). Unul
pe social - care ar putea fi dna Dumitru, şi altul pe economic - aici
“bătălia” fiind purtată între Dan Ioan Popescu şi Miron Mitrea. În orice
caz, câştigătorul  va fi confirmat ca un veritabil “numărul doi” în ierarhia
executivă. Care acum nu există.

Şi ar mai fi o “indiscreţie” scăpată cu tâlc: decizia - practic
luată - a premierului de a se înscrie în cursa pentru Cotroceni. Decizie
ale cărei raţiuni devin pe zi ce trece tot mai clare.
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Dl Predescu 
şi-a pierdut uzul raţiunii...

Oamenii care dobândesc nişte funcţii şi trăiesc de prea mult
timp într-un mediu artificial, care nu are legătură cu realitatea, îşi pierd,
la un moment dat, uzul raţiunii. Este cazul dlui senator Predescu. Dom-
nia sa stă în fotoliul de senator de vreo 12 ani, dacă reţin bine. În acest
timp scaunul a luat forma omului - sau viceversa... Iar pentru domnul
Predescu, lumea a început să însemne ce vede dânsul cu ochii - colegii
de la Senat, funcţionarii de acolo şi - din când în când - obrăznicăturile
de ziarişti care vor mereu să ştie mai mult decât e cazul.

Din acest cauze, dlui Predescu au început să-i treacă prin
cap fel de fel de idei, între care cea mai năstruşnică este aceea a unui
proiect de lege pe care l-ar putea înscrie liniştit şi în Cartea Recordurilor,
la capitolul “absurdităţi”.

Dl Predescu ne propune, nici mai mult nici mai puţin, decât
să acceptăm ideea că parlamentul poate fi populat în voie de infractori
cu scutire de executare. Deşi dă exemple din lumea civilizată, europeană,
am motive să cred că autorul s-a inspirat mai degrabă dintr-un film itali-
an, cu Sophia Loren dacă nu mă înşel, în care aceasta juca rolul unei
femei care, pentru a scăpa de puşcărie, rămânea mereu însărcinată,
turnând copiii unul după altul. Dl Predescu îşi propune să-i însărcineze
cu mandate parlamentare pe cei care ar avea de dat socoteală justiţiei
pentru faptele lor. Una peste alta, dl Predescu ne propune un parlament
în care deputatul Y, care a călcat cu maşina un pieton ce trecea pe zebră,
iniţiază şi susţine proiecte de legi privind siguranţa circulaţiei pe dru-
murile publice, în care senatorul X, cel care a mutat din loc fălcile unui
vecin care nu i-a respectat locul de parcare şi pe care l-a ameninţat şi cu
pistolul, prezidează Comisia pentru Drepturile Omului; în care parla-
mentarul Z, care a devalizat o societate comercială prin varii inginerii
financiare, propune amendamente la Codul Fiscal. Şi aşa mai departe.

Iniţiativa dlui Predescu, jurist de meserie (şi chiar ministru
al Justiţiei pentru o scurtă perioadă) nu este doar contrară unor ele-
mentare principii de drept, dar pur şi simplu imorală, ea alăturându-se
altor iniţiative ce vizează acumularea de privilegii pentru o categorie de
favorizaţi ai soartei prin voinţa sau nebăgarea de seamă a electoratului.   
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Reabilitarea lui Pacepa

“Cazul Pacepa” continuă să stârnească numeroase contro-
verse, mai ales de când, în virtutea îmbunătăţirii relaţiilor noastre cu
marele aliat de dincolo de ocean, acceptăm în serie dezideratele aces-
tuia.

Reabilitarea este un fenomen pe care l-a inventat comunis-
mul. Odată cu dobândirea controlului totalitar, acesta îşi permitea luxul
ca din când în când, să scoată din lada zăvorâtă a istoriei ceea ce conve-
nea într-un anumit moment. Fie că era vorba de politicienii “burghezi”,
fie de artişti “decadenţi”, cultura şi civilizaţia se peticeau încetul cu înce-
tul, în funcţie de toanele sau interesele celor aflaţi la putere. Reabilitarea
era un proces prin care erau redate circuitului personaje puse sub obroc
la grămadă şi nu în virtutea vreunei acuzaţii sau vini concrete. Cine va
face astăzi o cercetare de acest gen va constata, cu stupoare, că multe
dintre figurile emblematice ale istoriei noastre au fost, în diferite pe-
rioade, interzise. 

Ceva asemănător se întâmplă astăzi. Pacepa, general de se-
curitate, mâna dreaptă a “odiosului” până când a defectat la americani,
făuritor al unui sistem şi creator de metode specifice instituţiei pe care
a servit-o aproape un sfert de secol, are încă un statut incert. Cum au şi
alţi câţiva reprezentanţi ai dubioasei categorii de “trădători ai odiosului”.
Persoanele care şi-au înlocuit serviciul crendincios cu delaţiunea re-
voltată rămân, aproape inevitabil, în conul de umbră al moralei, chiar
dacă din variate raţiuni se cere şi se acceptă o reabilitare care poate să
le redea acestora tablourile şi colecţiile de arme de vânătoare, dar în nici
un caz locul onorabil pe care-l reclamă într-o societate căreia i-au adus
egale prejudicii şi într-o postură şi în alta.

Campania dubioasă care se desfăşoară în legătură cu resti-
tuirea onorabilităţii generalului Pacepa mi se pare a se preta mai degrabă
celebrului slogan al unui la fel de celebru fost ministru: Ciocu’mic!
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Telenovela ţărănistă

Dl Arie Oostlander, membru al Parlamentului European, este de
părere că în România nu funcţionează democraţia atâta timp cât o for-
maţiune politică importantă şi reprezentativă cum este PNŢCD-ul, nu
este în parlament.

Domnia sa şi-a exprimat această opinie cu oarece tărie, în plenul
Parlamentului, solicitând ca României să i se bareze accesul în Uniune
atâta timp cât această anomalie va persista.
Să nu-l privim cu suspiciune pe dl Oostlander. N-avem nici un motiv să
nu credem că domnia sa este sincer. Probabil că în Olanda sa natală
n-ar fi posibil ca un partid aflat anul ăsta la putere, la anul să nu mai
intre în Parlament, doar dacă nu s-ar pune în funcţiune cine ştie ce forţe
malefice.

Şi probabil că domnia sa nu este singurul care nu înţelege şi nu
poate să accepte ce se întâmplă în România. Mai este şi celebrul domn
Wim van Weltzen, tot olandez parcă, cel care făcuse din ţărăniştii români
copiii de suflet ai creştin-democraţiei europene. Cel care venea la Bu-
cureşti ori de câte ori avea dl Ciorbea vreo problemă cu aliaţii democraţi,
mustrându-i pe aceştia pentru modul în care-l tratau pe şeful guvernu-
lui.

Domnii Oostlander şi Wetlzen sunt, poate, oameni de bun simţ.
Dar bunul lor simţ occidental nu se potriveşte deloc cu simţul comun
balcanic. Noi înţelegem mult mai bine şi mai uşor cum se face de nu
s-au mai ales ţărăniştii nici la Cameră şi nici la Senat. Cum s-au certat
pe banii rămaşi în vistierie, cum şi-au alungat preşedinţii şi vicepreşe-
dinţii, cum s-au despărţit în aripi şi aripioare pentru a se reuni în cele
din urmă, sub aripa ocrotitoare a celui care hulise cel mai cu sârguinţă
formaţiunea. Ţine de politica noastră, de modul de a o face ca pe un di-
vertisment de timp liber, cu toată recuzita mahalalei tradiţionale. Cu alte
cuvinte, ca o telenovelă - nu doar creştin-democrată - de Dâmboviţa.
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Comedia adopţiilor

Povestea asta cu adopţiile internaţionale durează deja de trei
ani şi promite să se inflameze încă odată. Pentru motivul că, deşi oficial
s-a instituit un moratoriu asupra lor, neoficial circa 800 de copii au con-
tinuat să fie adoptaţi de către cetăţenii străini în această perioadă.

Dna Ema Nicholson, care s-a angajat în această bătălie
luând-o ca pe o cauză personală se simte extrem de frustrată. Şi este de
înţeles. În timp ce dânsa se pupa şi se îmbrăţişa cu premierul şi cu dl
Şerban Mihăilescu, fericită de faptul că România nu-şi mai vinde copiii
de prisos, în culise, “pe ţeavă”, cum se spune, traficul continua. Şi ar fi
fost greu să nu fie aşa. Miza puţinor altor lucruri petrecute în aceşti ani
a fost atât de mare ca aceea a adopţiilor. Pe de o parte - disperarea cu
care o serie de familii şi-au dorit copiii proveniţi dintr-o zonă mai puţin
atinsă de flagelul drogurilor şi al SIDA, cum e considerată România,
lucru pentru care au fost în stare să ofere sume mari de bani. Iar pe de
alta, reţelele de trafic autohtone, care au înflorit în jurul unor Fundaţii
cu obiective de faţadă caritabile. 

Acestea din urmă au fost principalii sponsori ai campaniei
de convingere a guvernului român că, decât să-şi ţină în condiţii vitrege
copiii pe care părinţii nu-i mai vor, e mai bine să le ofere şansa unui alt
fel de viaţă în căminele viitorilor părinţi. Că un număr oarecare dintre
adopţiile efectuate de-a lungul anilor au avut scopuri neclare sau
oneroase (s-a vorbit despre prelevări de organe pentru transplanturi) nu
este un fapt dovedit, dar nici imposibil. Cert este că autorităţile au în-
târziat nepermis de mult adoptarea unei legislaţii clare şi coerente în
acest domeniu, lucru peste care s-au suprapus şi presiunile extraordinare
făcute pentru continuarea adopţiilor de către înalte oficialităţi străine
care nu puteau fi refuzate. 

Criza pe care a făcut-o dna Nicholson este de înţeles. Şi ea
nu face decât să confirme o alta: cronica noastră lipsă de consecvenţă şi
de seriozitate. 
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Testul “Blănculescu”

Joi, în cadrul şedinţei de Guvern, ministrul Controlului,
Ionel Blănculescu, va supune atenţiei colegilor săi un proiect prin care
ar urma  să se introducă în Codul Penal infracţiunea de “crimă de fraudă
fiscală”.

Sportul favorit al afaceriştilor români de după ‘89 - săritura
peste lege sau strecuratul pe sub ea - a fost tratat cu sistematică înţelegere
şi suspectă toleranţă o perioadă mult prea lungă de timp. La adăpostul
acestei atitudini, pe lângă câteva averi făcute cu relativă corectitudine,
a înflorit un veritabil top al bunăstării bazate pe “exploatarea” imper-
fecţiunilor legislative şi a nebăgării de seamă (voluntare şi involuntare)
a organelor abilitate prin lege să verifice atitudinea publicului faţă de
banul public şi interesul general. Sistemul bancar şi privatizarea au fost
principalele surse, susţinute îndeaproape de reţeaua vamală şi de insti-
tuţiile de control financiar. În marea majoritate a cazurilor, frauda fiscală
a fost plătită de către contribuabil, acesta sponsorizând într-un mod cel
puţin straniu consolidarea clasei superioare. Cazurile de fraudatori tri-
mişi în justiţie şi de la care s-a reuşit recuperarea măcar a unei părţi din
valorile însuşite ilegal se pot număra pe degete, de unde şi profunda
neîncredere a opiniei publice în voinţa şi capacitatea autorităţilor de a
eradica acest flagel. Responsabilitatea revine, în egală măsură, prevede-
rilor ambigue sau tolerante ale legii.

Dl Blănculescu a sesizat acest viciu de fond şi e decis să-l
acopere prin această iniţiativă. Acţiunea face parte dintr-un program pe
care titularul unui porfotoliu a cărui înfiinţare a fost privită cu neîn-
credere, îl urmăreşte cu o ambiţie care dă fiori multora dintre cei care se
ştiu cu musca pe căciulă. Iniţiativa sa legislativă este, totodată, şi un test
de onestitate pentru cei care urmează să decidă dacă ea va fi pusă în
funcţiune sau nu. Vom avea cu acest prilej un răspuns sugestiv legat de
dorinţa reală a autorităţilor de a  curăţa mediul de afaceri de ilegalităţi
şi toleranţe complice. Este “testul Blănculescu”.

27 ianuarie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    43

Pierderi colaterale 
în „războiul” cu UE

După ce-am scăpat de-o grijă intrând în NATO, graţie lui 11
septembrie şi lui Saddam, principalul obiectiv aflat pe agenda actualei
guvernări este Uniunea Europeană.

Mai precis, finalizarea în acest an, 2004, a tuturor capitolelor
de negociere. Nu este obligatoriu. Am putea să le finalizăm şi la anul.
Numai că atunci totul ar trebui luat de la capăt, pentru că în acest an se
schimbă componenţa forurilor de conducere ale Uniunii. Este lucrul de
care dl Năstase şi colegii săi se tem cel mai tare. Pentru că o reluare a ne-
gocierilor, cu altă Comisie şi cu mai mulţi parteneri, riscă să ne arunce
dincolo de orizontul lui 2010, probabil într-un val cu Turcia şi cu unele
dintre ţările din fosta Iugoslavie, inclusiv Serbia. Este un „război” dur,
de uzură, pentru care Executivul ne-a asigurat întotdeauna că ia cele mai
severe şi mai serioase măsuri. Ceea ce ne arată începutul anului hotărâtor
al acestei campanii nu prea se loveşte, însă, cu asigurările.

În primul rând, pentru că au survenit o serie întreagă de
„pierderi colaterale” care slăbesc sistemul şi eficienţa lui. Au fost mai
întâi cei trei miniştri restructuraţi în iulie trecut şi măsurile organizatorice
luate atunci se dovedesc a nu fi fost dintre cele mai inspirate. Pentru că,
iată, noua restructurare care bate la uşă, înseamnă „pasul înapoi” pentru
o serie de ministere cu grele responsabilităţi în zona aderării. Ministerul
Mediului este un exemplu flagrant de gândire păguboasă. Dosarul de
Mediu este unul dintre cele mai dificile şi mai delicate şi poate că doar
„Agricultura” îl întrece ca grad de dificultate. Iar la Agricultură înre-
gistrăm o altă pierdere colaterală: ministrul Sârbu este, de mai bine de o
lună, scos din dispozitiv! El s-a trezit în vară baci peste o turmă ciudată,
în care numărul măgarilor (cu sau fără microcipuri) îl depăşea pe cel al
oiţelor tradiţionale. Adică şef al unui minister pestriţ, în care au fost
amestecate câmpiile, apele, pădurile, păşunile, ogoarele. Dlui Sârbu îi
mai lipseau doar atmosfera şi subsolul ca să poată fi declarat ministrul
Pământului! Noii veniţi nu numai că nu s-au integrat, ba au intrat într-un
cert proces de destructurare, care ameninţă să devină critic, având în
vedere faptul că ministrul va mai petrece cam o lună de convalescenţă,
de pe urma nefericitei vânători de la Crăciun. Poate că premierul ar trebui
să treacă în acest caz, peste sentimentalism şi să-l lase pe dl Sârbu să se
refacă până la anul, punând în locu-i pe cineva mai apt să ia cu toată
vigoarea în piept dosarul de aderare al agriculturii, cel care promite cel
mai mult să devină ghiuleaua atârnată de piciorul României în marşul său
spre Bruxelles. 
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“Cronica unei retrageri
anunţate”

Anunţul făcut de Traian Băsescu, cum că anul viitor, la Con-
venţia Naţională a PD, ce se va desfăşura, probabil, prin aprilie, nu va
conduce o moţiune pentru obţinerea unui nou mandat la cârma partidu-
lui, este o premieră în politica românească. Este “cronica unei retrageri
anunţate” şi ea ar putea caracteriza un climat de partid cu adevărat de-
mocratic, dacă exemplele pe care ni le-a oferit până acum clasa politică
românească n-ar contrazice flagrant acest lucru.

Democraţia de partid este o idee lipsită de acoperire. Liderii
obţin deobicei puterea în culisele structurilor şi n-o dau din mână decât
atunci când nu mai au încotro. Demisiile de onoare sunt de neconceput.
Transferul de putere şi de autoritate se produce cu cazne şi cu consecinţe
dureroase pentru formaţiuni, soldându-se cu sciziuni şi dezertări în bloc.

Dl Băsescu, dacă se va ţine de cuvânt, va trasa un drum de
profundă normalitate în acţiunea politică. Explicaţia pe care a dat-o dom-
nia sa - “Nu pot să cer, pe de o parte, primenirea clasei politice, iar pe
de alta să fiu eu excepţia!” - se înscrie în sfera logicii şi a bunului simţ
şi nu este lipsită de accente polemice.

Nu-l suspectez pe dl Băsescu de lipsă de bună credinţă. Ba,
din contră, cred că, în ciuda stilului său abrupt şi neprotocolar, este unul
dintre cei mai sinceri politicieni români (ceea ce, în breaslă, nu consti-
tuie, neapărat, o calitate). Ce are-n guşă (nici o aluzie la...) are şi-n
căpuşă, de cele mai multe ori. Dar cred că avansarea unui termen, pre-
cum cel din aprilie 2005 este oarecum hazardat. Pentru că de la alegerile
generale până la Convenţia Naţională PD se vor scurge aproape cinci
luni. Cinci luni în care rezultatele alegerilor nu vor putea fi ţinute sub
obroc, fără ca ele să implice reacţii şi contrareacţii. Mi-amintesc faptul
că principalul reproş pe care i l-a făcut chiar dl Băsescu fostului său şef
Roman, a fost că nu s-a retras de la cârma partidului după rezultatul
dezastruos de la prezidenţialele din 2000! Şi că  a aşteptat nepermis de
mult pentru a se putea produce clarificările necesare. Soarta dlui Băsescu
ar putea fi tranşată mult mai repede, dacă Coaliţia nu va obţine scorurile
pe care contează, şi printre capetele care cad în astfel de ocazii ar putea
să fie şi al domniei sale. Sau, dimpotrivă, un rezultat bun l-ar putea
obliga să nu-şi ţină promisiunea făcută acum... 
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Dolarizarea sportului

Dacă un cititor pasionat de sport ar fi plecat brusc, pe altă
planetă şi s-ar fi întors acum, după 20 de ani, ar avea toate şansele să
intre în stare de şoc dacă pune mâna pe o gazetă de specialitate şi începe
să o citească.

Pentru că va avea prilejul să afle noutăţi despre orice altceva
în afară de sport. Să zicem, de pildă, că e fan de fotbal, cum sunt cei mai
mulţi. Nu va avea nici o şansă să afle ceva despre ce se petrece în teren,
despre  clasamente, despre stilul de joc al vreunei echipe, despre con-
cepţiile tactice ale unui antrenor. Va afla, în schimb, tot ce se poate de-
spre banii fotbalului. Va fi foarte bine informat despre bursa jucătorilor,
despre cât câştigă impresarii vânzându-i pe fotbalişti în străinătate, pen-
tru câţi dolari se ceartă cluburile, la ce sumă şi-a negociat antrenorul
naţionalei un contract cu o echipă străină.

Va fi permanent la curent cu ce mai vând echipele ca să
supravieţuiască, cu câţi bani a furat nu ştiu ce casier de club sau pentru
câţi euro îl dau în judecată părinţii unui jucător încă minor pe şefii aces-
tuia de la club, care a făcut o tranzacţie în interes propriu. În această
bursă a informaţiilor strict dolarizată şi euro-izată, un loc important îl
ocupă ultimele achiziţii ale fotbaliştilor: X şi-a cumpărat un BMWx5 de
60.000 de euro, pentru că se simţea marginalizat, colegii săi având de
mult această maşină! Y şi-a luat o casă de 300.000 de euro, cu şase
camere, în care a băgat mobilă de alţi 500.000. Z intenţionează să-şi des-
chidă o afacere în care să investească 7 milioane de dolari câştigaţi la
nu ştiu care club din Europa. Singurele “înseninări”, nelipsite de cono-
taţii financiare, sunt cele din categoria sexului: ultima iubită a lui W i-a
tocat acestuia nu mai puţin de 10.000 euro întro seară la un club în vogă;
soţia lui “K” s-a întâlnit cu iubita acestuia, s-au păruit şi au produs
pagube de 2000 de dolari în casa prietenului fotbalistului respectiv. Şi
aşa mai departe. Stau de multe ori şi mă întreb dacă fotbalul, în speţă,
mai există ca subiect, şi nu a rămas cumva un simplu pretext pentru ca
gazetarii să-şi aştearnă poveştile de maxim interes... 
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“Precedentul Pacepa”

În multe sisteme juridice funcţionează, cu putere de lege,
precedentul. Nu ştiu dacă şi în al nostru. Ştiu că, la americani, de pildă,
poate fi invocată o soluţie dată într-o cauză la un anumit moment, pentru
a solicita o încadrare asemănătoare. Mai exact spus: dacă undeva, pe
cuprinsul Statelor, un infractor a fost eliberat pentru că avea o bunică
şchioapă, avocaţii altui infractor care a comis o faptă penală asemănă-
toare pot cere eliberarea clientului lor. Evident, am simplificat până la
absurd. Pentru că din aceeaşi categorie îmi pare a face parte cazul care
a zguduit din temelii mass media română în săptămâna care a trecut.

După aproape cinci ani am constatat cu surprindere că în
1999 a avut loc un episod care ar fi meritat o atenţie sporită, ceea nu ce
s-a întâmplat la vremea aceea, din motive pe care nu pot să mi le explic.
Este vorba despre rejudecarea procesului generalului Pacepa, marele se-
curist care, în 1977, a dezertat la americani. La scurt timp după aceea,
un proces instrumentat în stilul vremii - adică la ordin - îl condamnă pe
acesta la moarte pentru înaltă trădare, cu confiscarea averii. Defecţiunea
lui Pacepa a fost percepută cu un soi de satisfacţie perversă la vremea
respectivă; slugă preaplecată a cuplului de dictatori, acesta le dăduse o
lovitură pe care românii au primit-o cu ascunsă bucurie. Nu că le-ar fi
fost simpatic Pacepa, dar Ceauşescu o merita. Nu fugise un actor, sportiv,
scriitor sau om de ştiinţă - ci trădase tocmai cel care avea rolul să-i
împiedice sau să-i pedepsească. Fuga nu l-a făcut mai bun pe Pacepa şi
nici mai simpatic. Dezvăluirile din cărţile sale au fost privite în acelaşi
mod: cu satisfacţia tăvălirii lui Ceauşescu prin zoaie. Dar, de către unul
dintre producătorii acestor zoaie.

Vine, după peste două decenii, dl. Pacepa şi zice: am fost un
erou, am luptat împotriva lui Ceauşescu, vreau înapoi averea şi onoarea!
Averea, să zicem - deşi oricine se întreabă cam prin ce mijloace putea
să facă o asemenea avere un securist într-o economie care nu era de
piaţă. Dar nu asta este problema, ci onoarea. Care onoare? Un spion e
un spion - ştie de ce o face, cu ce riscuri şi cu ce urmări. Trădarea  e şi
ea trădare. Nu poţi să spui: l-am trădat pe Ceauşescu, nu poporul român!
Aşa cum nu poţi să spui: am furat de la Ceauşescu, nu de la poporul
român. Cererea de reabilitare a lui Pacepa constituie un precedent extrem
de dubios: în baza acestei logici, orice persoană condamnată în timpul
dictaturii poate cere să fie reabilitată pe principiul că n-a călcat legile
ţării ci pe cele ale lui Ceauşescu!
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Migraţia politică ilegală

Una dintre lipsurile majore ale legislaţiei electorale o repre-
zintă nesancţionarea trecerii ‘frauduloase’ dintr-o formaţiune politică în
alta, în special a acelor persoane care beneficiază de un mandat din
partea alegătorilor. În toţi aceşti ani, din 1990, migraţia politică a
reprezntat unul dintre sporturile favorite ale unui mare număr de politi-
cieni.

Migraţia politică, la fel ca cea umană, este un fenomen
obiectiv. Ea are cauze şi efecte. Este, până la urmă, o modalitate de re-
vigorare a unor formaţiuni, sau de primenire a altora. Oamenii, ca şi
ideile, sunt în permanentă mişcare. Opţiunile evoluează şi ele, în funcţie
de ceea ce se întâmplă în jur. De aceea, trecerea dintr-un partid în altul
a unei persoane, sau a unui grup de persoane, n-ar trebui privită cu sus-
piciune doar pentru motivul că unii dintre cei care o fac urmăresc şi
obţinerea unor avantaje.

Ar fi şi greu să ne imaginăm o scenă politică încremenită în
proiectul anului 1990, cu aceleaşi figuri în aceleaşi locuri. Ar fi cel puţin
plicticos.

Nu poate fi însă, normal, ca migraţia politică să se producă
în zona eligibilităţii. Un primar sau un deputat, sau un consilier, au ajus
acolo unde-şi exercită îndatoririle, pe baza unui mandat primit din partea
unui grup de alegători. Ei l-au trimis acolo ca să-i reprezinte şi ca să le
îndeplinească aspiraţiile. Trecerea aleşilor dintr-un partid în altul poate
fi şi trebuie tratată ca o abdicare, sau o dezertare. Ca o obţinere de
foloase necuvenite. Este nu doar ilegal, ci şi imoral. Evident, nu în-
seamnă că cineva care nu se mai simte în elementul lui în poziţia respec-
tivă, trebuie bătut în cuie. Poate pleca unde doreşte, dar cu condiţia
renunţării la calitatea dobândită. Vreau să plec de la PSD la PD sau
viceversa, şi sunt deputat, e OK! Dar plec pe postul de simplu membru
de partid!

Deocamdată legiuitorii nu au fost de acord cu acest principiu
în cazul primarilor şi a consilierilor. Să sperăm că atunci când va veni
rândul parlamentarilor vor fi călăuziţi de mai mult bun simţ etic. Şi vor
anula spectacolul penibil al ‘aviatorismului’ politic.
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Dictatura sondajelor

Opinia publică românească a trecut, aproape cu nonşalanţă,
de la neîncrederea în sondajele de opinie publică, la încrederea oarbă în
acestea.

După 1990, IRSOP a fost primul institut de specialitate care
s-a impus atenţiei publice. Deşi previziunile sale - operate atunci în co-
laborare cu institutul german INFAS - au fost cât se poate de exacte, ele
nu au convins din punctul de vedere al metodologiei. Neîncrederea
venea atunci şi dintr-o cronică lipsă de obişnuinţă cu metodele statistice,
statul comunist neavând chef să fie pus în faţa unor altfel de date decât
cele pe care partidul le livra ca fiind infailibile. Sociologia în general şi
prognoza bazată pe eşantionarea statistică în special nu s-au bucurat de
aprecierea ideologiei de partid, fiind suspectate chiar de a avea darul să
pună în circulaţie date şi rezultate subversive.

Neîncrederea post-revoluţionară în sondaje a fost alimentată
şi de protestele sau acuzele de manipulare venite din partea celor care
se considerau afectaţi de rezultate, oricum mai numeroşi decât benefi-
ciarii.

În ultima vreme - şi mă refer la o perioadă de circa 6 ani -
lucrurile s-au schimbat radical. Neîncrederea a făcut loc fetişizării. Uti-
lizatorii au început să creadă orbeşte în sondaje, accceptându-le uneori
ca o fatalitate. În acelaşi timp, cei mai perspicaci au văzut în ele un ex-
celent instrument de manipulare şi de influenţare a publicului. A crescut
considerabil numărul sondajelor “secrete” - ţinute sub cheie de benefi-
ciarii care considerau că nu-i servesc - sau a celor făcute public parţial.
În special în zona politicului s-a instaurat o veritabilă dictatură a sonda-
jelor. Ele sunt cele care selectează şi validează candidaţi, ele determină
schimbări de azimut politic, ele frâng cariere şi traiectorii. Această atot-
puternicie funcţionează aproape fără reproş, chiar contra realităţilor in-
terne ale procedeelor de sondare, departe de a fi perfecte sau de
necontestat. Odată cu numărul instituţiilor de specialitate, a crescut şi
numărul “piraţilor” statistici - acele institute care dau o lovitură şi apoi
dispar, sau care acceptă cu nonşalanţă rezultate dinainte ştiute.

Sondajele nu sunt nici infailibile şi nici indezirabile. Ele sunt
sondaje, pur şi simplu, şi nu vor putea niciodată să se substituie gestului
simplu al votului. Pentru că, la urma-urmelor, urna de vot este unica şi
incontestabila măsură a lucrurilor.
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Tăria la români

Tăria a fost o alternativă temporală la români, care au în
sânge apetitul strămoşilor lor daci pentru rodul viţei de vie. Strugurele
a fost domnitorul de drept al Ţărilor Româneşti, în timp ce pruna s-a si-
tuat pe poziţie de sfetnic, cu scurte perioade de dominaţie prin anotimpul
friguros.

Globalizarea a adus cu sine băuturi venetice ce şi-au făcut
loc, insidios, în biografia băutorului tradiţional. Dintre toţi imigranţii cu
grade, cea mai insistentă şi mai percutantă a fost vodca, spiritul său po-
pular ajutând-o să pătrundă în spaţii tradiţionale din care i-a alungat pe
autohtoni. Celelalte specii - de la cele din cereale până la cele din fructe
- au avut răspândiri limitate, mai mult pe verticala decât pe orizontala
socială. S-ar fi putut spune că nu tăria este cea care îi caracterizează pe
români, ci moliciunea voioasă sau melancolică a mustului ajuns la ma-
turitate.

Iată însă că statisticile ne obligă să ne modificăm percepţiile.
Un studiu efectuat recent de specialişti arată că unul din şase români
este consumator consecvent şi responsabil de tării, ceea ce în cifre ab-
solute înseamnă trei milioane şi ceva. Tot statisticile spun că în cadrul
acestui eşalon, dominaţia bărbatului nu este atât de categorică cum am
fi tentaţi să credem şi că, tot mai mult, femeile ţin piept bărbaţilor în
lupta cu paharul de tărie. După aceleaşi socoteli, cât sunt ei de săraci,
băutorii români de tării scot din buzunar, anual, nu mai puţin de 300 mi-
lioane de dolari! Este o cifră impresionantă, chiar dacă la acelaşi calcul
sumar ar reveni fiecăruia mai puţin de o sută de dolari. Având însă în
vedere faptul că drojdierii nu fac parte, în marea lor majoritate, dintre
cei cu venituri medii şi mari, reiese că, nu de puţine ori, aceştia dau mai
muţi bani pe băutură decât pe mâncare. Tăria pare să ţină de foame, şi
de sete, şi de cald. Când mă gândesc însă că cei vreo 15 morţi prin îngheţ
din acest început viscolit de an s-au petrecut pe lumea cealaltă pe fondul
amorţirii simţurilor de pe urma tăriei, mai cuget asupra realităţii ultimei
calităţi a acesteia.
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Măcelul de pe şosele

Văd, la jurnalul TV, rămăşiţele contorsionate ale unui auto-
mobil din care au fost scoase cu dificultate trupurile zdrobite ale mem-
brilor unei familii: tată, mamă, copil de trei ani. Un alt copil, de 8 ani,
se zbate între viaţă şi moarte. O familie de români, emigraţi în Anglia,
care venise după câţiva ani să-şi revadă rudele şi meleagurile natale...

Astfel de tragedii se întâmplă zilnic. Şi tot zilnic, televiziu-
nile înfometate de evenimente care să ne biciuiască simţurile, ni le pre-
zintă cu lux de amănunte. Fără ca să trezească, de cele mai multe ori,
ecoul dorit. Moartea, văzută la televizor, s-a banalizat. Tresărim doar
când cei care-şi găsesc sfârşitul pe asfalt sunt personaje cunoscute sau
apropiaţi. Atunci tragedia capără o dimensiune concretă. Dar la fel de
ireparabilă. 

Pe vremea comuniştilor, circulaţia rutieră era una dintre
zonele cele mai controlate şi mai verificate ale vieţii noastre. Nu atât din
dragoste de om şi din grijă faţă de sănătatea noastră, cât din faptul că
automobilul tindea să devină una dintre libertăţile a căror scăpare de sub
control putea fi periculoasă pentru sistem. De aici teroarea instaurată la
ordin, restricţiile de tot felul, măsurile absurde. 

Dar, între toate aceste aberaţii figura şi un lucru, cred eu,
bun. Miliţienii de circulaţie erau judecaţi de superiorii lor în funcţie şi
de câte accidente se înregistrau în “parohia” lor. Un şef de circulaţie
dintr-un oraş sau judeţ unde se produceau mai multe accidente grave îşi
putea lua adio de la promovare şi risca să fie trimis prin vreo localitate
prin care nu circulau decât căruţe. Asta îi obliga pe miliţieni să suprave-
gheze mai atent zonele cu potenţial de accidente, să urmărească sistema-
tizarea rutieră, să-i atenţioneze mai des pe participanţii la trafic asupra
pericolelor pe care le pot întâmpina. Mai aveau miliţienii de circulaţie
ore de specialitate în şcoli, instruiau patrule de copii, făceau publicaţii
de popularizare - cu alte cuvinte, muncă educativ-preventivă. Întrucât
aceasta a fost considerată a face parte din recuzita represivă a odiosului
sistem, a fost abrogată şi astăzi poliţia de circulaţie pare a fi prea ocupată
cu număratul morţilor pentru a mai avea timp de prevenire.

Nu vreau să spun că acestui lucru i se datorează numărul
crescând de accidente, că drumurile proaste n-au nici o vină, că lipsa
marcajelor şi iresponsabilitatea unor şoferi se exclud din calcul. Dar cred
că este unul dintre elementele importante ale procesului de reducere a
măcelului de pe şosele.  
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Finanţarea campaniei electorale

Dl Dan Drosu Şaguna, preşedintele Curţii de Conturi a
României, ne-a făcut cunoscut faptul că, din acest an, instituţia pe care
o conduce va proceda, în premieră, la controlul finanţării campaniei elec-
torale. Asta înseamnă că, după alegeri, partidele vor trebui să prezinte
registrele în care au consemnat cum s-au cheltuit banii publici. Pentru
că banii de campanie sunt bani publici, iar cheltuiala lor trebuie să se
facă în conformitate cu reglementările privitoare la banul public.

Nu-l invidiez pe dl Şaguna. Probabil că nici nu vor apuca
bine inspectorii săi să deschidă registrele partidelor, că şefii acestora îşi
vor ridica cu mânie glasurile împotriva presiunilor la care sunt supuşi,
denunţând cu curaj aservirea instituţiei faţă de felurite interese şi jocuri
de culise.

Şi nici nu cred că inspectorii dlui Şaguna vor găsi mare lucru
în aceste registre. Ele sunt pentru mărunţişul primit de partide de la stat.
Iar dacă partidele ar sta în el, nu ştiu ce campanie electorală ar mai fi
aceea. De ani de zile, fel de fel de asociaţii civice încearcă să pună de
acord cifrele pe care le declară partidele cu cele care reies din calculul
aritmetic al costurilor afişelor, spoturilor de televiziune, broşurilor şi
bannerelor care împânzesc ţara. Dacă te iei după partide, campania nu
face nici doi bani. Dacă te iei după realitatea cifrelor, ea face zeci şi zeci
de milioane. De dolari. 

De unde vin aceşti dolari? Din buzunarele celor dornici să
obţină o imunitate pentru creditele neperformante pe care le-au luat şi
nu le-au mai înapoiat. De la cei care speră că ajunşi dom’ senator sau
deputat, uşile licitaţiilor de tot felul li se vor deschide larg. De la cei care
vor să-şi pună în palmares un titlu de ales al poporului, după ce-au cules
roadele propriilor alegeri.

Or, aceştia nu vor declara niciodată dlui Şaguna câţi bani
bagă în campanie şi nici de unde-i iau. Aşa încât problema finanţării
campaniei electorale rămâne una clară şi - mai ales - echidistantă. 
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Anunţ publicitar
(Corp 10, aldine, în chenar gros, pe o pagină de dreapta, dacă se poate
fără „p”)

“Domnul ministru S informează pe această cale opinia publică
din ţară şi de peste hotare asupra faptului că starea sa de sănătate s-a îm-
bunătăţit considerabil şi că parcurge paşii necesari revenirii active, la
maxima cpacitate, în funcţia pe care o ocupă.

Faza critică a nefericitului accident a fost depăşită datorită ab-
negaţiei de care a dat dovadă corpul medical şi susţinerii permanente de
care s-a bucurat din partea colaboratorilor săi apropiaţi. De la ieşirea sa
din spital, dl ministru s-a retras la casa sa de la ţară unde parcurge cu
conştiinciozitate un program riguros de antrenament pentru refacere, sub
atenta îndrumare a personalului de specialitate.

Lucrurile merg spre bine în mod clar şi, în curând, dl ministru
îşi va putea relua activitatea la (aproape) întreaga capacitate.

Celor care i-au adresat cuvinte şi mesaje de încurajare, legate de
bunul mers al tratamentului, dl ministru le dă asigurări că activitatea
ministerului nu a avut de suferit. Modelul de conducere prin telefon, fax
şi chiar email a dat rezultate spectaculoase, putându-se afirma că
“maşina” executivă a parcurs cu exactitate traseul, chiar dacă “şoferul”
nu se afla la volan. Comenzile maşinii au fost acţionate cu precizie de
către secretarii de stat, care au reuşit să se sincronizeze de parcă ar fi
fost unul singur, operând cu exactitate şi asupra direcţiei, şi a accelera-
ţiei, şi a frânelor, luminilor, ştergătoarelor de parbriz - şi nu în ultimă in-
stanţă - a claxonului. Acesta din urmă a funcţionat cu adevărat la
parametrii europeni, din acest punct de vedere dosarul de negociere a
integrării putând fi considerat ca şi soluţionat.

Trăgând din cele întâmplate învăţăminte cuvenite, dl ministru dă
asigurări opiniei publice că, în momentul în care îşi va relua pe deplin
activitatea curentă, va da dovadă de mult mai multă atenţie şi spirit or-
ganizatoric, astfel încât nimeni să nu mai poată atenta la integritatea
membrilor Executivului, şi că va reuşi să convingă de faptul că dispune
de instrumentele necesare pentru a da greutatea cuvenită deciziilor sale.
Va fi, deasemenea, mult mai atent cu cei pe care-i va avea în jurul său,
pentru a nu-şi afecta imaginea prin incidente similare.”            

Biroul de Presă 

P.S. – S de la Sârbu.Şi Ilie...
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Naşii orfanilor României

Politica demografică a lui Ceauşescu şi sechelele ei ne-au făcut
să intrăm în posesia unui straniu pachet umanitar: numărul tot mai mare de
copii pe care ţara nu şi-i doreşte şi nici nu şi-i permite!

În această situaţie, una dintre soluţiile ieşirii din criză a con-
stituit-o practica adopţiilor internaţionale. Copiii au devenit una dintre măr-
furile principale de export, pe seama lor prosperând tot felul de fundaţii
pragmatice şi, pe lângă acestea, o droaie de funcţionari prin ale căror mâini
treceau dosarele de adopţie.

Vârful de activitate ale acestei ramuri a economiei naţionale
s-a înregistrat între 1997 şi 2000, când copiii au fost exportaţi pe bandă ru-
lantă. A venit 2001 când, sesizată asupra acestui aspect extrem de sensibil
pentru conştiinţele comunitare, doamna baroneasă Nicholson s-a implicat
personal în procesul de sistare a exportului şi în adoptarea de către România
a cadrului organizatoric cel mai potrivit: înlocuirea clasicelor orfelinate cu
sisteme mai umane şi mai europene de îngrijire a copiilor abandonaţi şi de
stimulare a înfierilor în plan naţional. A fost o lovitură dură dată reţelelor
de tranzacţionare a orfanilor, care şi-au văzut dintr-o dată afectate bugetele
şi bunăstarea. Moratoriul la care a procedat Guvernul la presiunile venite
dinspre Bruxelles şi Strasbourg a lăsat în aer o serie întreagă de proceduri
aflate în diferite stadii, cele de “pe ţeavă”, cum sugestiv le-a definit pre-
mierul. Or, în ciuda moratoriului, acestea au continuat să funcţioneze, în
spatele doamnei Nicholson şi cu ştiinţa câtorva dintre factori responsabili
care s-au prevalat de lobby-ul la nivel înalt al câtorva naţiuni, între care
unele foarte europene. Aflat între ciocanul intervenţiilor şi nicovala mora-
toriului, guvernul a aplicat doctrina naţională: zicem ca ei şi facem ca noi!
Astfel, pe lângă naşii de “botez”, între care baroneasa cea gălăgioasă şi
marele maestru al combinaţiilor, Şerban Mihăilescu, au apărut “naşii “ de
transfer: Berlusconi, Prodi, Aznar, Sharon, Bush şi alţii. Cu asemenea
susţinere, soarta copiilor români părea asigurată. Şi aşa ar fi fost dacă n-ar
fi intervenit clasicele scurgeri de informaţii care au inflamat sensibilităţile
Comisiei Europene: 1.000 de copii, traficaţi în culisele moratoriului, în doar
trei ani!

Era şi imposibil ca un scandal de asemenea proporţii să nu
izbucnească, el acuzând nu atât manevrele ilicite ale Guvernului Năstase,
cât nesinceritatea acestuia. Cum va ieşi Executivul din acest clinci s-ar putea
să aflăm chiar în aceste zile, în care eminenţa supremă a drepturilor copilu-
lui european investighează situaţia la faţa locului!
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“A fost o întâlnire minunată!...”

...este declaraţia făcută de baroneasa Emma Nicholson după
întâlnirea pe care a avut-o luni cu premierul Năstase, la Palatul Victoria.
Ţi-ai putea imagina că de-a lungul orei pe care au petrecut-o împreună,
cu doi n-au făcut altceva decât să se congratuleze reciproc, evidenţiind
“succesele” obţinute. Baroneasa chiar a pomenit despre ele - “s-au făcut
multe progrese” - dar, cu adagiul clasic: “mai sunt multe de făcut.”

Nu-mi dau seama deloc prin ce şi de ce ar fi putut fi această
întâlnire “minunată”, mai ales după cele întâmplate în ultima vreme,
cele care au şi determinat prezenţa baronesei în ţara noastră: problema
adopţiilor internaţionale. Supărarea europeană vine din faptul că între
declaraţiile ferme ale guvernului român şi realitatea ascunsă cu grijă în
spatele moratoriului există o deficienţă fundamentală. Pur şi simplu Eu-
ropa s-a considerat jignită de faptul de a fi fost minţită în faţă, indiferent
de motivele care au stat la originea acestei dezinformări. Probabil că de-
claraţia nu face altceva decât să mai îndulcească puţin efectul amar al
iniţiativei de suspendare a negocierilor de aderare, pe care baroana pare
mai hotărâtă ca oricând să o ducă la capăt. Cu orice preţ.

Or, preţul pe care România urmează să-l plătească pentru
această flagrantă eroare de strategie este mai mare decât ni-l putem per-
mite în acest moment. Suspendarea negocierilor - dacă se va materializa
- reprezintă o veritabilă catastrofă pentru Cabinetul Năstase, care rămâne
unicul plătitor al oalelor sparte de mai multe guverne, de-a lungul ul-
timilor ani. Cel mai direct şi mai grav efect suspendarea îl va avea asupra
demersului electoral al PSD, în acest an hotărâtor, în care aderarea urma
să fie calul de bătaie al campaniei. În situaţia de faţă, doamna Nicholson
şi prietenii săi fac un veritabil cadou Opoziţiei, care nu se va sfii să
folosească eşecul României în folosul propriu, cu o plăcere vicioasă care
vine din clasicul complex al caprei.

În rest, totul este minunat, în cea mai bună dintre lumile
posibile, vorba filosofului care a inventat fenomenul candorii...
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“Doctrina naţională”

Episodul acut al iniţiativei suspendării negocierilor de ade-
rare cu România, pe motiv de nesinceritate faţă de Uniune în ceea ce
priveşte adopţiile internaţionale, a creat o adâncă tulburare în mediul
politic. Guvernul şi partidul aflat la putere au încasat cu stoicism lovi-
turile directe aplicate de baroană, în timp ce Opoziţia exultă la gândul
foloaselor politice pe care le-ar putea trage de pe urma acestui incident,
care nu dă deloc semne că ar putea fi şi ultimul. De ce?

Pentru că la baza întregii tărăşenii stă un lucru: “doctrina
naţională” în materie de seriozitate şi onestitate. Aceasta ar putea fi
tradusă, la modul simplist, prin enunţul: “Zicem ca ei şi facem ca noi”.
A fost experimentată de-a lungul vremii în variile situaţii în care ne-am
aflat în clasica poziţie de subordonare faţă de puterile care ne-au luat în
grija lor. Cu romanii, cu vizigoţii, cu turcii, cu ruşii şi cu cine s-a mai
perindat pe la periheliul politicii, am jucat rolul de supuşi cu talent, ceea
ce ne-a conferit avantajul unei libertăţi relative mai mari, în interiorul
restricţiilor tipice. Asta a făcut ca la momentul potrivit să putem “în-
toarce armele” şi să obţinem avantaje istorice, memorabile, deşi nu întru-
totul onorabile. Marele nostru talent s-a manifestat în procesul “ducerii
de nas” a stăpânilor, prin atitudinea noastră spăşită. Bănuiesc că într-un
astfel de context au trecut romanii Dunărea, sub Tiberiu, la fel cum, sub
Hruşciov, Dej i-a făcut pe ruşi să treacă Prutul înapoi de unde veniseră.
Pe fondul nostru mental, situaţia prezentă nu diferă esenţial de cele care
au precedat-o. Avem doar de ales între cei doi suverani puternici, sub
ale căror poale ne zbatem noi să intrăm, acum. Şi pe care îi tratăm în
virtutea preceptelor “doctrinei naţionale”: când se îngroaşă gluma, zicem
ca ei şi continuăm să facem ca noi. Uneori ţine, alteori nu. Când suntem
prinşi cu ocaua mică, găsim scuze de genul lobby-ului şi a presiunilor
externe, deşi adevăratul motiv al încălcării embargoului a constat în pre-
siunea intereselor interne.

Probabil că negocierile nu vor fi suspendate, numărul celor
de la Bruxelles care nu doresc să agite apele acum, în prag de alegeri
europene fiind superior celor care doresc să se evidenţieze prin sancţi-
unile aplicate României. Problema rămâne, însă, şi odată cu ea tentaţia
recidivei.    
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Partidele noi de la noi

Supărat pe Băsescu, Petre Roman îşi face partid: Forţa De-
mocratică. Va fi el, fostul lider naţional FSN, şi câţiva dintre cei care-i
împărtăşesc ideile, inclusiv cele referitoare la Traian Băsescu. Pe măsură
ce se vor apropia alegerile, alţi lideri frustraţi vor recurge la aceeaşi for-
mulă pentru a-şi tranşa rivalităţile din formaţiunile existente. Noile par-
tide vor deveni o entitate compactă, agitată, care va încerca să
compenseze timpul scurt avut la dispoziţie prin lungimea intervenţiilor
şi a atacurilor la adresa foştilor parteneri şi a puterii în general.

Pasiunea românilor de a forma partide este o constantă a pe-
rioadei post-revoluţionare. De la cele câteva sute de formaţiuni apărute
ca ciupercile până la primele alegeri din 1990, şi până la cele vreo două
duzini reînregistrate legal până la finele anului trecut, politica
românească de partid a parcurs un drum lung care, însă, nu a avut practic
nici o contribuţie la creşterea valorică a mediului. Apetitul aproape per-
manent pentru formarea de partide noi vine dintr-un precedent: acela al
anului de graţie ‘90 când iniţiativa privată erupea debordant. Aşa cum
era suficient ca trei inşi să se adune şi să facă o firmă, sau un ziar, tot
aşa nu era nevoie de mai mult de un consiliu de conducere ca să formeze
un partid. În structura de cadre a momentului existau mai mulţi şefi decât
membri simpli, acest lucru neimpietând însă asupra dezbaterilor doc-
trinare.

Legile electorale româneşti sunt suficient de permisive, dar
chiar dacă n-ar fi aşa tot s-ar găsi cele mai ingenioase soluţii pentru a
face procesul de înscriere cât mai lesnicios. Epidemia micilor partide
este sezonieră, se manifestă în anii electorali şi nu generează efecte grave
în electorat. De regulă, cum vin aşa se şi duc. Puzderia de zecimali nu
prea reuşeşte să ciupească din prada celor mari decât în rarele cazuri
când sunt beneficiarele unor confuzii (vezi PNL Câmpeanu - în 2000),
ei servind mai mult ca zgomot de fond în spectacolul în care evoluează
vedetele electorale. 

Din păcate pentru el - pentru Petre Roman – riscul de a se
înscrie într-un astfel de algoritm este la fel de mare pe cât entuziasmul
cu care s-a purces, în forţă, la crearea unei alternative la Băsescu.
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Mersul pe sârma legalităţii

Ceea ce se întâmplă în Poliţia Română este cu adevărat în-
grijorător. Demiterile în serie de prin judeţe pun în evidenţă o stare prac-
tic generalizată de corupţie şi de pactizare cu cei care încalcă legea.
Poliţiştii înşişi sunt printre cei mai zeloşi reprezentanţi ai fărădelegii.
Primitori de mită, făptuitori de abuzuri, violatori în serie, traficanţi de
influenţă, poliţiştii ascund sub epoleţi de-gradarea morală pe care o în-
registrează corpul poliţienesc. Unităţi întregi - precum celebra Secţie 5
din Bucureşti - se înhamă voios la furtul de combustibil alături de hoţi.
Numeroşi purtători de uniformă devin bodiguarzi plătiţi de stat ai unora
dintre faimoşii delapidatori sau jefuitori ai acestuia. Mi-e teamă, uneori,
că dacă ar exista, teoretic, posibilitatea de a se face un control sever şi
categoric al tuturor poliţiştilor din ţară în acelaşi timp există riscul să
rămânem, practic, fără această instituţie. Ce se întâmplă cu poliţia
română? Chiar nu mai există acolo oameni dedicaţi misiei lor, persoane
înzestrate cu puterea de a nu ceda ispitelor şi de a-şi prezerva un statut
moral şi profesional cu care să se mândrească? Este modelul negativ al
poliţistului corupt şi abuziv, mai puternic decât cel al servitorului
cetăţeanului, onest şi competent?

Nu vreau să spun că în poliţie nu există şi altfel de oameni
decât cei care de la un timp umplu paginile ziarelor şi ecranele televi-
zoarelor. Cunosc personal o serie de persoane asupra cărora n-a planat
niciodată vreo urmă de suspiciune şi care au reuşit să-şi păstreze dem-
nitatea chiar în condiţiile dificile ale unei tranziţii care-i sacrifică în
primul rând pe cei care iau o leafă sau o pensie de la stat. Ei îmi apar,
însă, ca o minoritate, dezarmată în faţa descurcăreţilor de tot felul care
exersează cotidian mersul pe sârma legalităţii, incapabili să transfere
mesajul demnităţii profesionale unei noi generaţii care să le ia locul şi
să facă în aşa fel încât să poată fi uitată imaginea de acum.  
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Vicepremierii: ţapi ispăşitori?

Această nouă şi - probabil - ultimă restructurare guverna-
mentală (remanieri poate vor mai fi) aduce cu sine o noutate care, cu
timpul, s-ar putea să se transforme într-o constantă executivă. Atâta timp
cât guvernul a păşit pe terenul ferm al înlăturării urmelor lăsate de fosta
guvernare, cu alaiul de eşecuri şi de neîmpliniri, premierul a călărit pe
un cal alb, galopând mândru în fruntea unui cabinet pedestru. Nu s-a
pomenit atunci, nici un moment, despre posibilitatea mandatării unor
coordonatori de domenii care să-l mai degreveze de unele dintre corvezi.
Dl. Năstase se arăta atunci în stare să se ia de piept şi cu munţii pentru
a înfăptui ambiţiosul program de guvernare. Nici la restructurarea din
iunie 2002 nu s-a pus problema unor locotenenţi cu atât mai mult cu cât
raportul de putere dintre principalii favoriţi a fluctuat în funcţie de în-
sărcinările suplimentare sau de degrevările operate în efortul de europ-
enizare a cabinetului. Practic, ezitarea de a nominaliza unul sau mai
mulţi vicepremieri, a fost determinată de dorinţa de a nu acutiza un sis-
tem relaţional aflat şi aşa pe muchie de cuţit.

Ideea vicepremierilor a apărut cu insistenţă abia când au în-
ceput să se facă simţite crizele din campania de aderare şi a început să
se infiltreze insiduoasă, teama unui eventual rateu. Problema a fost abor-
dată din perspectiva necesităţii concentrării efortului pe aspectele esen-
ţiale ale demersului de aderare, dar ea este la fel de valabilă şi din aceea
a responsabilităţilor viitoare. Un eşec în finalizarea negocierilor va fi
împărţit, în timp ce succesul va fi al celui care reprezintă maşinăria de
aderare. 

Atâta timp cât cei care vor ocupa cele două posturi nu sunt
nominalizaţi, pronosticurile au în vedere nu doar competenţa şi şansele
de succes ale acestora, cât şi eventuala lor vulnerabiliate şi capacitate
de sacrificiu - sau de a fi sacrificaţi.

Sunt, evident, speculaţii. Importantă cred că rămâne decizia
de a consolida demersul de aderare, indiferent de cei care-i formează
suportul. Cel puţin deocamdată.
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Strategia umanistă de Nevada

Vor mai fi candidaţii la Preşedinţie, la alegerile din acest an,
‘locomotive’ pentru propriile lor partide? Este greu de ştiut în acest mo-
ment, pentru că evenimentele au o evoluţie atipică. Şi asta, în primul
rând, pentru că din peisajul electoral îşi face ieşirea, după 14 ani, prin-
cipalul candidat care a ilustrat cu cea mai mare sugestivitate termenul:
Ion Iliescu.

Iliescu a fost şi în ‘90, şi în ‘92, chiar şi în ‘96, dar mai ales
în 2000, locomotiva care a tras trenul FSN-FDSN-PDSR la peronul gu-
vernării. Eşecul din 1996 al preşedintelui pluteşte încă într-o nebuloasă
în care unii au văzut mâna unui destin dirijat din afară sau un come-back
liber asumat. Indiferent despre ce va fi fost vorba, dl Iliescu rămâne pro-
totipul aportului de voturi. L-a urmat îndeaproape Corneliu Vadim
Tudor, în 2000, într-un marş forţat ce a  dus în parlament o faună pestriţă
ce nu se aşteptase nici un moment la aşa ceva. Tot un soi de locomotivă
a fost şi Petre Roman în ‘96, când a făcut din PD-ul rezultat din coasta
FSN-ului, un surprinzător partid de guvernământ. Alţi candidaţi au tras
din greu, plasându-se la remorca propriilor formaţiuni, dar nu despre
aceştia vreau să vorbesc acum. Ci despre Lia Roberts şi speranţa, încă
secretă (dacă în politică mai este posibil vreun secret) a PUR-ului că se
va putea agăţa de aceasta pentru a reveni în parlament, unde a ajuns ca
vagon de marfă, în 2000, agăţat de tampoanele PDSR-ului.

Socoteala pe care şi-o face Dan Voiculescu este interesantă.
Între penitenţa în jurul Canossei din Kisseleff şi twist-ul de Nevada, este
tentat să îl prefere pe acesta din urmă. Una e să te întorci la Năstase cu
căciula în mână, sperând să faci uitate atacurile la adrese ciocoismului
pesedist şi alta e să fluturi drapelul independenţei din limuzina doamnei
Lia Roberts, cea cu geamantanele pline de dolari electorali. Deocamdată
asta pare să fie strategia PUR-ului şi nimeni n-ar putea să spună că este
hazardată, atâta timp cât Dick Morris mai păstrează ceva din aura de
făcător de preşedinţi. Chiar dacă nu va reuşi să facă din doamna Lia
prima femeie-preşedinte din România, ar putea să dea girul parlamentar
unei formaţiuni ce vrea să-şi încerce pentru prima dată puterile de una
singură.
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Emil dă jos încă un Guvern!

Emil Constantinescu declara zilele trecute că “s-a săturat
până peste cap de guvernul Năstase!” Este o caracteristică  a fostului
preşedinte de a suporta premierii în doze mici: pe Ciorbea l-a răbdat
vreo 16 luni; pe Vasile 9 luni; iar pe Isărescu vreo 11. În cazul lui Năstase
se află deja mult peste pragul critic, ceea ce ameninţă să-i dăuneze. Drept
pentru care a iniţiat campania “semnează şi dai jos guvernul!”

Campania nu este originală. Ea a mai fost practicată de un
alt politician de rasă, cum a fost Miron Cozma. El şi-a pus ortacii să
semneze de mai multe ori, dar a reuşit să dea jos un singur guvern. Pe
cel de-al doilea l-a ratat, şi odată cu el şi şansa de a da jos, din aceeaşi
lovitură, şi un preşedinte. Pe Emil Constantinescu.

Fostul preşedinte, scârbit de viaţă politică, a stat vreo doi ani
şi jumătate în banca lui. N-a vorbit prea mult. A scris însă enorm. Şi-a
strâns între coperţile a patru terfeloage cântărind vreo 20 de kilograme,
experienţa dobândită la Cotroceni. A pus acolo, la grămadă, documente
pe care le-a luat acasă, deşi ar fi trebuit să rămână în Arhiva preşedinţiei,
scrisori primite de la omologi, aprecieri la adresa sa în calitate de lider
zonal, felicitări primite de la admiratori, cereri de la nevoiaşi şi, pe ici
pe colo, aprecieri mai mult sau mai puţin veninoase la adresa foştilor
colaboratori.

După o revenire lipsită de orice relevanţă şi după tranfor-
marea unei fundaţii în partid, Emil Constantinescu constată cu sur-
prindere că doar personalitatea sa nu este suficientă pentru a trezi
electoratul din amorţire. Şi atunci recurge la echipa de zgomote. Partitura
aleasă este aceea de a strânge semnături pentru debarcarea guvernului
Năstase. Nu că n-ar fi nemulţumiţi şi că n-ar exista motive pentru care
unii să dorească înlăturarea de la putere a actualului guvern. Mi-e teamă
însă că timpul care-i va fi necesar dlui Constantinescu pentru a strânge
aceste semnături va depăşi considerabil termenul actualului mandat,
lucru care nici măcar nu va oferi vreo şansă formaţiunii domniei sale de
a-i lua locul. 

Politica e un lucru al dracului de complicat, iar chiulul de la
cursuri se plăteşte...
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Tata şi fata

Familia Sârbu are o problemă. Cu declaraţiile de avere. Şi
tata şi fata se împiedică şi se bâlbâie când e să spună de ce avere dispun.
Apare foarte evident faptul că înaintea declaraţiilor nici măcar nu se pun
de acord. Când tata zice că nu mai are nimic, că a renunţat şi la firme şi
la case în favoarea fetei, fata răspunde senină reporterilor că de bunurile
astea se ocupă tata şi că ea practic habar nu are. Întrucât familia în cauză
ocupă demnităţi care întră sub incidenţa declaraţiilor oficiale de avere,
nimeni nu şi-a pus mintea să ia în serios discrepanţele din declaraţii, deşi
chestiunea face clar obiectul unei legi. Şi, unde-i lege, de regulă n-ar
trebui să existe tocmeală. 

La români, însă, tocmeala cu legea stă la loc de cinste. Ne-
gocierea, ca să folosim un termen mai modern. Dl. Sârbu pare să fie un
expert în domeniu. Inclusiv în cazul unor evenimente cu consecinţe dra-
matice, cum a fost nefericita vânătoare de după Crăciunul trecut. Şi
atunci dl. Sârbu a oferit mai multe variante legate de condiţiile în care
s-a produs accidentul. Ba că şoferul nu ştiu ce-a făcut, ba că puşca a
căzut singură dintr-un pom unde nu se ştie ce căuta, ba că s-a declanşat
trăgaciul de nebun, fără să-i fi făcut cineva ceva. Şi de data aceasta asis-
tenţa a dat dovadă de deplină înţelegere faţă de dl. Sârbu. Poliţia, care a
anchetat accidentul, a trecut conştiincioasă în raport ceea ce i-a dictat,
de pe patul de spital, ministrul cu handicap funcţional. Nici nu le-a trecut
prin cap domnilor poliţişti să se întrebe cum s-au născut celelalte vari-
ante. Nici nu era treaba lor. 

Nu vreau să spun că ‘organele’ ar fi trebuit să se năpustească
asupra ministrului ca asupra unui simplu cetăţean, să-i pună lampa în
ochi şi să-l oblige cu pistolul să dea declaraţie despre ce şi cum. Vreau
să spun doar că într-un mod aproape straniu, şeful agriculturii se bucură,
sistematic, de un regim preferenţial, în virtutea căruia poate să spună tot
ce-i trece prin cap fără teama că cineva ar putea să-i verifice spusele.
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Masochismul naţional 

Avem, noi românii, şi presa românească în special, o satisfacţie
aproape masochistă, de a exulta la orice eşec şi pe marginea oricărei per-
spective ce aduce a catastrofă. Încă din primul moment în care de-
cepţionata baroană a lansat ideea pedepsirii românilor pentru continuarea
pe blat a exportului de copii, am simţit o undă de satisfacţie fluturând
pe la urechi şi prelingându-se insiduos în memoria calculatoarelor de pe
care urmau să iasă editorialele zilelor următoare. Oamenii din presă au
un fler cert a ceea ce poate să ţină pagina întâia sau jurnalul de prime -
time. Nu faptele bune, nu succesele: catastrofele se vând cel mai bine,
fie că sunt sau nu stropite cu sânge. O astfel de catastrofă se anunţa a fi
suspendarea negocierilor cu România. Că doamna baroană şi dl deputat
Oostlander (despre care nimeni nu auzise până la momentul respectiv,
în fişa postului său nefigurând România) au ieşit la rampă cu aceste lu-
cruri ţine de mai multe raţiuni. Una este îngrijorarea pentru bagajul cu
care România va veni în Uniune, bagaj din care este necesar să dispară
toată recuzita ce nu se potriveşte cu viitoarele spectacole. Dar, o îngri-
jorare cel puţin la fel de mare ţine de soarta proprie a membrilor Parla-
mentului European, unde vor fi alegeri în această toamnă. Or, cine vrea
să mai stea patru ani în confortabilul fotoliu de la Strasbourg, trebuie
să-şi convingă alegătorii de acasă că e bun, că ştie lumea de el şi că poate
să facă altora zile negre. Pentru orice campanie de acest gen, România
pare să fie cel mai potrivit subiect. Există, încă din 90, de la mineriadă,
o propensiune spre victimizarea  - justificată sau închipuită - a României.
Am ajuns să jucăm rolul copilului - problemă, care chiuleşte, nu-şi
pregăteşte temele, fumează la WC şi citeşte cărţi interzise în ultima
bancă. Un astfel de elev va trezi suspiciuni şi când răspunde bine la în-
trebări sau când ajunge la timp la ore. Pentru orice dascăl care se vrea
important, exemplul cel mai bun va fi urecherea ‘oii negre’ a clasei. Ciu-
dată este, în cazul nostru, reacţia ‘familiei’: aceasta aşteaptă cu satisfacţie
vicioasă orice prilej de a-şi pedepsi odrasla, de a o tăia de la orice porţie
şi de a-i prevesti - dorindu-l parcă - un viitor sumbru. 

Cam asta pare că se întâmplă la noi. Discuţia deschisă, obiectivă,
lipsită de patimă asupra soluţiei de a transforma corigentul în premiant
este regula blocată de chiotul de veselie stupidă oridecâte ori încasăm
vreo scatoalcă.

21 februarie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    63

Năstase la Beijing
Dacă n-ar fi fost episodul nefericit al raportului de ţară şi al

amestecului straniu de amărăciuni şi jubilaţie cu care a fost primit, ceea
ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Beijing ar fi trebuit să reprezinte
un moment semnificativ, de excepţie chiar, al prezenţei României în
scena internaţională. Din păcate, ecourile reuniunii dintre delegaţia In-
ternaţionalei Socialiste şi conducerea Partidului Comunist Chinez - poate
cea mai puternică formaţiune politică existentă la această oră - s-au lovit
de barajul de comentarii critice, chiar catastrofice, produs de decizia
Comisiei Europene, chiar dacă nimeni nu era convins de faptul că sus-
pendarea negocierilor ar fi putut primi undă verde.

La Beijing a avut loc o întâlnire, istorică aş spune, între prag-
matica şi dinamica conducere a Partidului Comunist Chinez şi o dele-
gaţie a Internaţionalei Socialiste din care au făcut parte trei foşti premieri
şi unul în funcţie. Cei trei foşti sunt chiar preşedintele IS, portughezul
Gutteres, italianul D’Alema şi danezul Rassmusen, alături de francezul
Moscovici. Adrian Năstase este singurul lider socialist în funcţie, la
tabloul de comandă al unui guvern confruntat cu obiective majore şi cu
dificultăţi imense. Deşi PSD a fost admisă în Internaţionala Socialistă
abia anul trecut, după îndelungi împotriviri ale PD-ului, Năstase a avut
privilegiul să se afle într-o companie selectă, într-un dialog ce poate avea
urmări importante pentru politica globală. El şi-a datorat această partici-
pare unui element deloc lipsit de importanţă: lui Năstase i-a aparţinut
ideea acestui contact şi tot el este cel care a perfectat detaliile şi progra-
mul întâlnirii. Sarcina i-a fost facilitată de excelenta relaţie stabiltă în
timp cu liderii chinezi (a vizitat această ţară de nouă ori în ultimul dece-
niu, ultima sa vizită, de anul trecut, în plină blocadă SARS fiind con-
siderată o elocventă dovadă de prietenie, apreciată ca atare de către
gazde), iar prezenţa delegaţiei în capitala chineză a fost tratată ca un
eveniment de primă mărime. Discuţiile purtate au avut darul de clarifica
poziţiile şi diferenţele specifice dintre cele două curente ideologice, fap-
tul că nu s-a abordat ideea unei apropieri neexcluzând, în perspectivă, o
soluţie de acest gen. În compania unor interlocutori de calibrul celor a-
mintiţi, premierul român a demonstrat o excelentă compatibilitate, meri-
tându-şi pe deplin rolul precum şi aprecierile pe care aceştia n-au ezitat
să le exprime, elogios, în conferinţele de presă care au urmat întâlnirii.
Este, poate, pentru prima dată după ‘89, când România joacă un rol de
primă mărime pe scena internaţională, şi când un reprezentant al său
capătă şi justifică o astfel de statură.
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Bancherii şi politica
După decembrie 1989, bancherii - până atunci personaje pe care

viaţa publică nu prea le scotea în prim plan - au început să joace un rol tot mai
important.

Primul bancher care a făcut pasul spre politică a fost Stolojan.
Mai întâi ca ministru de Finanţe, în Guvernul Roman, iar apoi ca un reprezen-
tativ premier de tranziţie, după mineriadă. Stolojan a revenit la instrumentele
lui de bază după un an, mai întâi ca înalt funcţionar al Băncii Mondiale, iar
apoi ca co-întreprinzător privat, pe o platformă ce ar fi trebuit să devină
politică. Şi chiar a devenit, dar pe un alt palier, în momentul în care dihonia
liberală avea nevoie de un om din afară pentru a se calma.  

Un drum oarecum invers a parcurs Mişu Negriţoiu. Şef de Agenţie
de Privatizare, sub Roman, a devenit un fel de vicepremier, alături de Văcăroiu.
A demisionat şi s-a apucat de afaceri, zona bancară fiindu-i cea mai la în-
demână. Excelează într-un astfel de job, la una dintre cele mai performante
bănci sub pavilion străin, dar pare tot mai tentat de ideea revenirii în politică.
Deşi n-o spune. Dealtfel, premierul Năstase, într-un dialog informal cu presa,
avut recent, îşi exprima preţuirea faţă de Negriţoiu şi speranţa că acesta va
reveni pentru a prelua o funcţie importantă în Executiv, într-un viitor nu prea
îndepărtat.

Bogdan Baltazar a debutat în politică în calitate de purtător de cu-
vânt al lui Roman, căruia i-a fost nu odată paratrăznet în faţa atacurilor presei.
A urmat şi el drumul lui Stolojan, staţionând vreo patru ani la Londra, unde a
câştigat bani şi experienţă la BERD. A revenit pentru a-i face campanie elec-
torală lui Roman, în ‘96 - o campanie reuşită, care l-a readus practic pe acesta
la guvernare - a stat puţin pe la FPS şi s-a prins bine de ghidonul BRD, priva-
tizându-se odată cu ea. Are o funcţie confortabilă, reprezentativă, de unde-şi
permite să-i clănţăne din când în când pe guvernanţi (inclusiv  ‘guvernul’ BNR)
ceea ce, evident, nu-i pavează deloc drumul spre o revenire în politică. Ceea
ce - bănuesc - nici nu-i trece prin cap.

În fine, cel de-al patrulea reprezentant al categoriei în discuţie,
Mugur Isărescu: definit ca un ‘campion al supravieţuirii la vârf’, acesta s-a
identificat cu Banca Naţională, la cârma căreia este din ‘90, imediat după ce a
revenit de la stagiul de pregătire efectuat la Washington, oraş căruia i-a rămas
credincios până în zilele noastre. A cochetat cu politica, comiţând chiar un
adulter executiv, de vreo 11 luni, în 2000, când a salvat de la ruină totală
regimul Constantinescu, cu preţul propriei sale imagini, conducând un Guvern
pe care nu-l cunoştea şi care nu era deprins să se subordoneze. A revenit, răsu-
flând uşurat, în cuibuşorul călduţ din Doamnei, de unde scrutează prin celebrii
săi ochelari un viitor asupra căruia poate şi decide. Ar putea, la alegerile din
ianuarie, să rămână pentru un al treilea mandat (deja e cel mai longeviv român
în funcţie) de 7 ani. 
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Diplomaţia parlamentară

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valer Dorneanu, nu este
un iubitor de publicitate personală. Lasă cu voioşie locul altora, prefe-
rând discreţia lucrului bine făcut. În calitatea sa de conducător al prin-
cipalei ‘încăperi’ a Parlamentului, vădeşte remarcabile calităţi de
moderator, reuşind nu odată să potolească ambiţii sau orgolii care riscă
să mineze sau să încetinească producţia curentă de legi şi reglementări
de care funcţionarea mecanismului complex pe care-l reprezintă ţara,
are nevoie ca de aer.

Dl Dorneanu nu este nici un pasionat al drumeţiilor - fie ele
în interes de serviciu sau nu. Ba, aş zice, că dintre cei patru primii oa-
meni din stat, care călătoresc cu diferite treburi de-a lungul şi de-a latul
mapamondului, domnia sa este cel mai puţin umblat. Porneşte la drum,
de regulă, când nu mai are încotro şi când regulile protocolului şi ale
schimburilor bilaterale nu-i mai permit să se ‘fofileze’ pentru a rămâne
de strajă la Casa Poporului. Deplasările sale în străinătate din acest man-
dat pot fi numărate pe degetele de la o mână. Deşi puţine, ele nu s-au
consumat după tipicul devenit prea adesea regulă. În recenta vizită în
China, în fruntea unei delegaţii care a reunit reprezentanţi ai tuturor par-
tidelor parlamentare, dl Dorneanu a preferat turismului un program dens,
cu vizite la autorităţi şi pe la unităţi economice de la care a dorit să înveţe
câte ceva. Spre disperarea unora dintre membrii delegaţiei, dl Dorneanu
n-a slăbit ritmul nici un moment, punând în bilanţul acestei misiuni pe
urmele Milescului, câteva idei de analizat, câteva invitaţii pentru
reprezentanţii unor afaceri de succes, pentru a-i pune faţă în faţă cu
parteneri români, imaginând şi un sistem prin care relaţiile dintre cele
două ţări - nu doar pe plan parlamentar - să poată cunoaşte o binefăcă-
toare intensificare, China fiind în acest moment unul dintre modelele de
succes ale unui tip original de economie cu adevărat de piaţă.

Dl Dorneanu a mai călătorit anul trecut în Kuweit şi în Egipt.
În preajma iminentului război din Golf, când alţii ar fi ocolit cu grijă
zona, el s-a dus la şeici şi, cu o tenacitate care-i este deasemenea carac-
teristică, a deblocat un credit din care acum dl Mitrea face drumuri şi
săli de sport. În Egipt, cu acelaşi tact, a detensionat o situaţie care
ameninţa să devină explozivă între cele două ţări, pe fondul unor
stereotipuri politice moştenite de la regimul trecut. În ambele cazuri,
Dorneanu n-a făcut nici valuri, şi nici nu şi-a arogat cine ştie ce merite.
A considerat, pur şi simplu, că a făcut ce trebuia să facă. Diplomaţie par-
lamentară.
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Un nou moment critic în Balcani

Ca deobicei, este nevoie să se întâmple o tragedie ca să se
realizeze valoarea şi importanţa istorică a unei personalităţi, şi fostul
preşedinte macedonean nu face excepţie. Boris Trajkovski a fost una din
piesele de rezistenţă ale puzzle-ului balcanic, a cărui tectonică este încă
departe de a se fi liniştit. Împărţirea Iugoslaviei din primii ani ai dece-
niului trecut a produs entităţi solide, de genul Sloveniei şi Croaţiei, dar
şi hibrizi, precum Bosnia-Herzegovina, Kossovo şi - nu în ultimul rând,
Macedonia. Aceasta s-a născut pe fondul unui contencios acut cu Grecia,
care nu a admis transferul numelui provinciei sale istorice către noua
entitate, pe care şi astăzi continuă să o denumească “Fosta republică iu-
goslavă Macedonia”. Ea a moştenit, deasemenea, un dezechilibru de-
mografic marcat, între populaţia de origine macedoneană, în scădere şi
cea de origine albaneză, în creştere. Dezechilibrul demografic se reflectă,
la Skopje şi în cel religios. Practic, după Bosnia şi Kossovo, Macedonia
este cea de-a treia “citadelă” a islamismului, nu lipsit de accente funda-
mentaliste. Trajkovski a devenit preşedintele ţării în 1999, pe fondul
unui echilibru interior extrem de fragil, susţinut cu dificultate de trupele
străine staţionate acolo pentru a controla situaţia post-conflict. Finalul
războiului din Kossovo a găsit Macedonia nepregătită în faţa invaziei
refugiaţilor albanezi şi câteva luni de zile ţara s-a aflat în pragul unui
război civil.

Graţie calităţilor sale personale şi respectului dobândit în
cercurile internaţionale, Trajkovski părea că reuşise să stabilizeze ţara
în ultima perioadă. Accidentul de avion din Bosnia ridică însă, deja, mari
semne de întrebare legate de evoluţia evenimentelor. Fără îndoială că
cercurile radicale ale ambelor tabere naţionaliste - albaneză şi mace-
doneană - nu vor pierde acest prilej fără a încerca să dobândească nişte
avantaje, cu toate riscurile ce pot decurge de aici. Comunitatea euro-
peană este deja pusă în situaţia de a relua gestionarea unei noi crize într-
un spaţiu care i-a dat deja suficientă bătaie de cap şi în care frământările
dramatice sunt încă departe de a fi luat sfârşit.

28 februarie
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Cotrocenii - rezerva de cadre a
“Victoriei”?

“Bomba” ultimei săptămâni a constituit-o vehicularea nu-
melui şefului administraţiei prezidenţiale (sau primul dintre consilierii
preşedintelui), Ioan Talpeş, ca posibil vicepremier în viitorul cabinet re-
structurat. Ideea este cu atât mai neaşteptată cu cât se ştie că între Năs-
tase şi Talpeş relaţiile au fost, în timp, tensionate, premierul acuzându-l
pe acesta că ar simula pe comenzile unui “guvern paralel” o serie de de-
cizii care intrau în contradicţie cu cele ale Executivului. Dacă, însă,
aruncăm o privire în culisele ultimelor luni, vom constata că surpriza se
diminuează. Nu aş face recurs decât la un eveniment petrecut a doua sau
a treia zi de Crăciun într-o pădure din Dâmboviţa, când ministrul Sârbu
al Agriculturii s-a autoîmpuşcat. Abia când, după vreo trei zile, a fost
făcută cunoscută lista participanţilor la vânătoare (pentru a se înlătura
speculaţiile care curgeau valuri-valuri) s-au putut trage unele concluzii
asupra rostului acelei partide. Era, practic, vorba despre o întâlnire de
taină, între premier şi exponenţii “liniei dure” de la Cotroceni - recte
consilierul Talpeş, directorul SIE, Fulga şi directorul SRI, Timofte, am-
bele aceste instituţii considerându-se că sunt controlate de la Cotroceni.
Este foarte posibil ca exact atunci să se fi pus bazele acestei mişcări în
care - contrar impresiei generale - preşedintele nu are nici un amestec.
Aşa cum nu a avut nici în promovarea fostului său consilier Beuran, în
funcţia de ministru al Sănătăţii. Şi atunci, ca şi acum, iniţiativa i-a
aparţinut premierului, care a considerat că în acest fel îşi poate apropia
instituţia prezidenţială, implicând-o în deciziile şi funcţionarea Guver-
nului. Iată, deci, Cotrocenii, ca o originală pepinieră de cadre pentru Gu-
vern, mai degrabă fără ştirea preşedintelui care a pretins, săptămâna
trecută, de a fi aflat din presă despre probabilitatea ca colaboratorul său
cel mai apropiat să-l părăsească în favoarea unui “coup de foudre“
executiv. Dacă ar fi să ne luăm după “precedentul Beuran”, preşedintele
nu prea are mână bună la miniştri. Talpeş s-ar putea, însă, să infirme
această idee. Cred că premierul a mizat pe experienţa sa în varii domenii
- din care nu lipsesc cercetarea ştiinţifică, spionajul şi diplomaţia - şi că,
plasându-l la cârma unuia dintre cele două ministere “europene” cu pro-
bleme (Internele sau Justiţia) va putea accelera procesul de finalizare a
negocierilor cu UE - ceea ce constituie principalul obiectiv pentru acest
an, pentru a cărei atingere Executivul este dispus să se facă frate cu
oricine îl poate ajuta să treacă puntea.  

1 martie
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Tranziţia spre “cabinetul Talpeş”

Aderarea lui Ioan Talpeş în guvernul restructurat nu este nici
pe departe “lovitura mortală” pe care Iliescu i-ar fi aplicat-o lui Năstase
în cadrul a ceea ce analiştii dornici de “sânge” numesc a fi “lupta pentru
putere”. Dimpotrivă, sunt tentat să cred că această luptă a luat sfârşit
încă din momentul în care preşedintele Iliescu a admis că, după încetarea
mandatului prezidenţial, se va întoarce la partidul pe care l-a fondat. În
acel moment lucrurile au devenit deja clare şi singura incertitudine care
mai persista era aceea referitoare la persoana care va fi pusă la cârma
guvernului ce va intra în pâine la începutul lui 2005. Odată cu cooptarea
consilierului prezidenţial Talpeş în fruntea restructurată de guvern, se
limpezeşte şi această perspectivă, tulburată la intervale regulate de di-
verse candidaturi de mass media, printre care cea mai constantă a fost
aceea a lui Mircea Geoană. Posibilitatea ca actualul ministru de Externe
să devină premier nu a fost, însă, niciodată luată în serios la nivelul la
care se vor lua aceste decizii. Năstase a pus de câteva ori accentul asupra
lipsei de experienţă “internă” a acestuia, iar Iliescu nu s-a pronunţat.
Geoană a rămas un candidat al presei, alături de Dan Ioan Popescu (în
dizgraţia sensibilă a celor două Palate) sau Mitrea (tot mai retras din
prima linie a preferinţelor).

Cu Talpeş lucrurile se schimbă, el fiind cel care, probabil,
va întruni consensul la vârf. Din partea lui Iliescu - în calitate de colabo-
rator apropiat al acestuia, în majoritatea fazelor postrevoluţionare - şi
din partea lui Năstase - bucuros să predea ştafeta unui om care crează
punţile necesare de legătură cu cel căruia urmează să-i fie succesor. Pen-
tru Ioan Talpeş, calitatea de vicepremier responsabil cu integrarea euro-
peană va putea să constituie rampa de lansare pentru preluarea
conducerii Guvernului - în eventualitatea în care demersul românesc va
fi încununat de  succes în acest an, prin finalizarea negocierilor.
Dacă nu... 

2 martie
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Politica cu epoleţi

În politica românească militarii au jucat întotdeauna roluri
importante. N-ar trebui să-i amintim decât pe Averescu, fost prim-mi-
nistru după primul război mondial sau pe mareşalul Antonescu. Tradiţie
există. Ea a alimentat, în bună măsură, şi sistemul comunist, Ceauşescu
devenind şi el, la un moment dat, general de armată.

După Revoluţie, primul militar care a jucat un rol politic
civil a fost generalul Stănculescu. El a fost numit, în primul guvern
Roman ministru al Industriei. A rămas acolo puţin timp, fiind chemat să
preia Apărarea, după protestele CADA la adresa ministrului suspectat
de kaghebism, Nicolae  Militaru. Stănculescu a fost reconfirmat şi în
guvernul rezultat după alegerile din mai, 1990. Despre cât de bun om
politic a fost generalul Stănculescu n-are rost să vorbim acum, când încă
planează deasupra capului său sentinţa dată de fostul preşedinte Con-
stantinescu prin intermediul oamenilor săi de casă. Prea multă atenţie,
ca politician, n-a meritat nici generalul Chiţac, ministru de Interne până
la mineriada din iunie, şi coleg de condamnare cu generalul Stănculescu.
Cu cei doi generali s-ar putea spune că s-a încheiat o primă etapă, a
politicii făcută de militari, chiar dacă după ei a mai funcţionat ultimul
ministru militar al Apărării, Niculae Spiroiu, cel implicat în afacerea cu
ţigările de contrabandă stocate în depozitele armatei. De aici înainte,
militarii transferaţi în civilie n-au prea mai făcut politică la vârf. Sub
Constantinescu, doi generali au luat-o pe căi diferite: Degeratu, ca prea-
plecat supus al titularului de atunci, de la Cotroceni, obedienţă care i-a
fost fatală pentru carieră, şi Chelaru, care odată zburat din rândurile
armiei a poposit, ca preşedinte al unui partid deja desfiinţat - PUNR. Ar
mai fi de pomenit, la acest capitol, Decebal Ilina, fost specialist în in-
formaţii militare, devenit specialist civil în armamente. Cea mai bună
tradiţie a lăsat-o milităria la Cotroceni: generalul Vasile Ionel a fost,
aproape 6 ani, consilierul “numărul unu” al lui Iliescu. Ştafeta a fost pre-
luată, în 2000, de istoricul Talpeş, care, iată, părăseşte tranşeea prezi-
denţială în favoarea artileriei guvernamentale. El lasă în urmă, după toate
probabilităţile, un alt militar - actualul şef al CSAT-ului. Oricum, dintre
toţi cei enumeraţi, cele mai mari şanse de a face politică “la vârf” le are
Ioan Talpeş. Dacă...

3 martie
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Ultima aniversare la Cotroceni

Ce-a de-a zecea, este şi ultima aniversare pe care preşedin-
tele Iliescu o sărbătoreşte în decorul clasic şi auster al Palatului
Cotroceni.

Începând din 1991, după ce s-a mutat în Palat, (cu pauza
constituţională dintre 96 şi 2000), dl Iliescu şi-a primit an de an, cu uşile
deschise, admiratorii, adulatorii, suporterii şi observatorii. Acestă aniver-
sare n-a făcut excepţie de la regulă, ea dobândind însă, o serie de valenţe
suplimentare.

În primul rând, pentru că a devenit foarte clar pentru aproape
toată lumea că plecând de la Cotroceni, dl Iliescu rămâne bine înfipt în
viaţa politică. Ba, aş îndrăzni să spun, mai înfipt ca oricând. Acest ultim
mandat, lipsit de stressul electoral, i-a consolidat - surprinzător poate -
mandatul într-un mod în care n-ar fi reuşit să o facă nici o campanie spe-
cializată. Nu am nici o îndoială că, dacă cineva şi-ar lua inima în dinţi
şi, contrar opţiunii cunoscute deja a dlui Iliescu, ar iniţia un amendament
constituţional pentru a se putea candida pentru un al treilea mandat, de-
mersul ar fi încununat de succes. Nu mai este, însă, cazul. Preşedintele
şi-a conturat deja programul şi, chiar dacă este zgârcit în declaraţii, este
clar că ‘jocurile’ sunt făcute. Dl Iliescu se va întoarce la partid, locul din
care va determina cursul şi direcţia principalelor evenimente. Se prefi-
gurează deja pentru domnia sa un rol asemănător celui pe care l-a deţinut
în China Den Xiao-Ping. Ceea ce înseamnă că viitorul pol de putere va
iradia din Kisseleff sau din Ionescu de la Brad (unde va decide să se sta-
bilească). Privită din această perspectivă aglomeraţia de vizitatori de ieri
de la Cotroceni are raţiuni foarte clare. Aproape fiecare dintre cei
prezenţi a dorit să fie măcar zărit de către preşedinte, care să înţeleagă
astfel că beneficiază de încrederea şi fidelitatea sa. Sau, cel puţin, cei
prezenţi să-l vadă şi să înţeleagă că, fiind prezent acolo, asta înseamnă
că se află în cercul privilegiat al celor care gravitează în jurul Puterii.
Aproape că nu am nici o îndoială că la anul, cu acelaşi prilej, palatul
PSD de pe Kisseleff va fi, poate, mai aglomerat decât a fost ieri Cotroce-
niul. Cu aceleaşi figuri cărora li se vor adăuga alte câteva, mai mult sau
mai puţin noi.

4 martie
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Tranziţia în Justiţie

Doamna Rodica Stănoiu este o persoană stimabilă şi nu am
nici un motiv să cred că în cursul mandatului său nu a fost animată de
cele mai bune intenţii. Că realizările sale nu se situează la nivelul aştep-
tărilor, ba chiar crează o situaţie de criză în negocierile de aderare, este
o realitate de care nu doar doamna Stănoiu este responsabilă. În con-
traperformanţa din justiţie un cuvânt greu de spus a avut mediul însuşi,
al cărui efort de debarasare de mentalităţi şi obişnuinţe ”rele” a fost mult
mai mic decât ar fi fost nevoie. Suspiciunile de incorectitudine şi obe-
dienţă au fost alimentate copios de magistraţii înşişi, ale căror decizii
s-au situat nu de puţine ori în direcţia preferinţelor Puterii - indiferent
care a fost aceasta - fără a mai fi necesare presiuni sau “indicaţii”, în
sensul clasic al termenului. Corupţia, deasemenea, chiar dacă nu se
situează la nivelul pe care discuţiile din jurul său ne-ar face să-l bănuim,
este o realitate incontestabilă şi nu trebuie să fii specialist ca să evaluezi
cât au cântărit - în dolari sau euro - sentinţe care au îmbogăţit anumite
persoane a căror “recunoştinţă” a fost atent negociată.

Tranziţia în Justiţie s-a dovedit a fi una dintre cele mai difi-
cile şi cu consecinţe dintre cele mai grave asupra întregului mecanism
politico-economico-social. Cu toate acestea, cei care s-au aflat la cârma
sa au fost creditaţi, de către factorii de decizie, peste puterile lor,
adâncindu-se în acest fel decalajul între realitate şi cerinţele nu doar ale
aderării, dar ale legalităţii democratice în general.

Prin înlocuirea doamnei Stănoiu cu dl Diaconescu se pro-
cedează la o măsură “in extremis”, luată practic în ultimul moment, de
la care aşteptările vor fi în mod cert superioare posibilităţilor. Atât ale
tânărului secretar de stat de la Externe, cât şi ale mecanismului pe ca-
re-l moşteneşte şi pe care este destul de greu de crezut că va reuşi să-l
facă să funcţioneze la parametrii normali, în timpul scurt pe care-l are
la dispoziţie.

Dacă remanierea aceasta ar fi fost făcută mai devreme şi
dacă ar fi cuprins mai mulţi reprezentanţi ai generaţiei lui Diaconescu
(care, alături de Brânzan intră în “grupa mică” a Executivului), poate că
şi durerile de cap pe care perspectiva apropierii termenului de încheiere
a negocierilor le generează ar fi fost azi mai mici pentru dl Năstase şi
compania.

Pentru astfel de situaţii avem o vorbă - “Mintea cea de pe
urmă a românului...” - niciodată luată în serios.

5 martie
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Călinescu în rol politic

Una dintre aspiraţiile secrete, nematerializate însă până
acum, ale popularului (încă!) actor de comedie care este Florin Călinescu
a fost politica. Aflat în culmea unei glorii artistice, la fel de efemeră ca
orice glorie de conjunctură, fabricată pe bandă rulantă de maşinăria
mass-media, în virtutea căreia îşi găsise surprinzătoare valenţe renascen-
tiste, Călinescu a cochetat până la limită cu ideea de a se înscrie în cursa
pentru preşedinţie. I-a susurat atunci la ureche vorbe dulci însuşi Virgil
Măgureanu, cel venit din lumea serviciilor secrete pentru a pune în miş-
care un partid de viitor. Acesta a văzut în Călinescu un vehicul potrivit
pentru tractarea partidului său peste pragul electoral, spre parlament.
Ceva n-a mers atunci, nici Călinescu n-a intrat în politică şi nici “Noua
Românie” în parlament. “Marele moderator” a ajuns la concluzia că este
mai convenabil, pentru imaginea sa, să-i tragă el de urechi pe candidaţi,
decât să fie urecheat la rândul său. După vreo doi ani de marginalizare,
şi după o încercare ratată de a reveni în top călărind o mârţoagă TV
obosită şi prost hrănită de către versatilii săi patroni, Călinescu a parcurs
drumul penitenţei spre Canossa lui Sârbu, care l-a inclus într-un proces
de reabilitare pe baza unui tratament clasic: pastila de “Chestiunea zilei”
administrată la intervale regulate. În paralel, a încercat să rupă gura târ-
gului cu parodia unei televiziuni de cartier-mahala. Unicul succes al
acesteia a fost la managerii electorali care au văzut din nou în Călinescu
un posibil candidat: de data asta la o competiţie mai pe măsura puterilor
sale - aceea de primar la Voluntari. Localitate rămasă la mijlocul dru-
mului dintre mahala şi cătun, Voluntarii sunt un subiect interesant.
Amestecul de miliardari şi de amărăşteni constituie materia propice pen-
tru implementarea unui tip de gospodar original - mai bun de gură decât
de faptă (nici ca director de teatru şi nici ca director de televiziune n-a
lăsat ceva în urma sa), iar el se poate încadra perfect în peisaj, aducând
cu sine voturile necesare celor care doresc să pună în valoare potenţialul
imobiliar al terenurilor din zonă...
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Un guvern în guvern: 
al treilea Cabinet Năstase

În sfârşit, suspansul a fost înlăturat şi ceea ce se zvonea pe
la colţuri, de săptămâni întregi, a devenit realitate: cel de-al treilea Cabi-
net Năstase, rezultat din cea de-a doua restructurare, mai are nevoie doar
de confirmarea parlamentului pentru a intra în pâine.

Care ar fi principalele caracteristici ale - teoretic - ultimului
guvern din acest mandat? După părerea mea sunt două.

Prima ţine de delegarea unui important calup de respon-
sabilităţi din “ograda” premierului spre cei trei noi vicepremieri. Au fost
voci care au spus că acest lucru ar fi trebuit să se facă demult, poate chiar
de la intrarea în funcţie a primului Cabinet. S-a recurs însă la această
formulă doar “in extremis”, atunci când angajamentul încheierii ne-
gocierilor pentru UE în 2004 a fost pus sub semnul întrebării de în-
târzierile şi erorile comise pe parcurs. În acest context, mişcarea poate
fi interpretată egal, atât ca o întărire a mecanismului dedicat aderării,
cât şi ca o derobare la vârf de responsabilităţi în eventualitatea unui eşec.

Cea de-a doua caracteristică ţine de coagularea, ce poate să
pară excesivă, a aparatului propriu al primului-ministru. Acesta avea,
oricum, un fel de “guvern în guvern”, prin Secretariatul General pe care
îl coordonase direct. Odată cu apariţia Cancelariei, aparatul se măreşte,
se completează şi se extinde într-un mod fără precedent. În acest aparat
premierul şi-a plasat oamenii de încredere (e normal, pe cine ar fi putut
pune dacă nu pe cei în care are încredere?): pe Bejinariu, care încearcă
să-l suplinească pe Şerban Mihăilescu, pe Alin Teodorescu, un sociolog
cu certe abilităţi politice, ce nu vor întârzia să-l implice direct, şi pe Vic-
tor Ponta, readus din surghiunul în Siberia “tiranului” Blănculescu, în
ograda călduţă a Cancelariei, unde se va ocupa de problematica subtilă
a implementării aquis-ului comunitar.

Dacă este să ne referim la principalul defect al acestei re-
structurări, atunci acesta priveşte perpetuarea situaţiei delicate, de-a
dreptul periculoase pentru viitorul Integrării, a două ministere-cheie
- Agricultură şi Protecţia Socială - ai căror titulari nu dau în nici un fel
semne că ar fi pe măsura sarcinilor încredinţate.

9 martie
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Tandemul Executiv

Pentru cei care ţin cu tot dinadinsul să vadă relaţia dintre cei
doi poli de putere - respectiv “palatele” Victoria şi Cotroceni - ca pe o
competiţie dură între favoriţii celor doi lideri, recenta restructurare gu-
vernamentală poate fi interpretată ca un troc: Talpeş contra Rodica
Stănoiu. Şi la remanierea trecută interpretarea a fost de aceeaşi natură:
remanierea ministrei Puwak s-a făcut odată cu a celui mai apropiat co-
laborator al premierului, Şerban Mihăilescu. Aceste măsuri luate de
fiecare dată în tandem ar avea rolul să menţină echilibrul dintre “oamenii
lui Năstase” şi “oamenii lui Iliescu”, într-o structură care, în mod normal
n-ar trebui să ţină cont decât de performanţa şi de compatibilitatea mem-
brilor echipei.

Din păcate, acest criteriu pare să nu funcţioneze. Justificat
sau nu, orice schimbare care se produce în structura Executivului dă im-
presia unei lupte surde pentru dobândirea unei ciudate şi nefireşti supre-
maţii. La aceasta concură şi etichetele care se lipesc cu surprinzătoare
uşurinţă pe frunţile protagoniştilor. Astfel, primul guvern, cel din 2001,
a apărut ca o mixtură între cele două echipe. În timp ce oamenii forte ai
premierului au fost consideraţi Mihăilescu, Mitrea, Agathon, Rus,
Cozmâncă, echipa formată din Mircea Paşcu, D.I.Popescu, Hildegard
Puwak, Rodica Stănoiu, Răzvan Theodorescu părea a-şi fi dobândit
funcţiile datorită simpatiei pe care ar fi manifestat-o pentru ei preşedin-
tele. Pe parcurs s-au mai produs unele schimbări de atitudine şi de sim-
patie, Mitrea spre exemplu, distanţându-se de Năstase, iar D. I. Popescu
de Iliescu. Cei mai “fideli” premierului au rămas Ilie Sârbu şi Ioan Rus,
în timp ce modificările operate în structura Executivului au scos, rând
pe rând, din joc “partizanii” de genul lui Cozmâncă. Agathon sau Şerban
Mihăilescu, aceştia făcând loc următorului eşalon, cel compus din Blăn-
culescu, Bejinariu, Alin Teodorescu şi Ponta.

Şi, uite-aşa, speculaţiile ar putea continua spre deliciul iu-
bitorilor de scenarii. Părerea mea sinceră este că, pe măsură ce se apropie
finalul de mandat, strategia de grup lasă tot mai mult loc strategiilor in-
dividuale, producând mişcări şi orientări dintre cele mai surprinzătoare,
cu treceri dintr-o tranşee în alta cel puţin spectaculoase.
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Ultima Speranţă a dosarului de
Mediu

Nu ştiu ce va fi fost în mintea consilierilor premierului
atunci când i-au propus, la restructurarea din iunie, anul trecut, ştergerea
din Catalogul Guvernului a ministerului Mediului.

Acest departament a pornit, dealtfel, sub auspicii nu foarte
favorabile, încă din 2001. La cârma sa a fost instalat Aurel Constantin
Ilie, cel care mai deţinuse acest portofoliu şi în legislatura 1992-1996.
Rigiditatea acestuia, combinată cu lipsa de disponibilitate în a colabora
cu cercurile clientelare în utilizarea fondurilor comunitare, l-au făcut în
scurt timp, indezirabil. Soluţia restabilirii armoniei a fost găsită în propu-
nerea sa pentru ocuparea postului de ambasador la Moscova, o destinaţie
delicată, prin prisma întârzierii critice a ratificării tratatului bilateral.
Postul rămas liber a fost disputat de doi dintre adjuncţii lui Ilie, specia-
lişti cu valoare recunoscută în domeniile lor (Stadiu şi Jelev) şi, cum
se-ntâmplă pe la noi, a fost adjudecat de un al treilea - specialistul în
instalaţii de încălzire Petru Lificiu, pe motiv că, lucrând în zona privată,
ar fi avut un mai pronunţat spirit antreprenorial. 

Mandatul său de până la restructurare s-a scurs fără mari
evenimente, dar şi fără mari progrese în negocierea dosarului de mediu.
Aşa încât dispariţia ministerului şi înghiţierea sa de către încăpătorul
portofoliu al Agriculturii, devenit un fel adăpost al domeniilor de pripas
nu a fost decât o continuare firească a situaţiei. Anchiloza birocratică a
structurilor ministerului a redus componenta de mediu la stadiul de fi-
guraţie, în timp ce Uniunea Europeană, mai sensibilă la această pro-
blematică decât la oricare alta, a început să dea semne de nelinişte cu
privire la ritmul lent al implementării legislaţiei şi a măsurilor adiacente.
Abia scandalul declanşat de baroneasa Nicholson a trezit responsabilii
Executivului din letargia preaderării, atenţionând asupra riscurilor legate
de posibilitatea nefinalizării negocierilor pe acest dosar complex.

Reapariţia ministerului Mediului e un lucru bun, dar insufi-
cient în sine. Cu atât mai problematică devine prezenţa unui ministru
nou, lipsit de experienţa relaţiilor decizionale din interiorul Executivului.
În pofida acestui lucru, doamna Ianculescu reprezintă, efectiv, ultima
speranţă pentru Dosarul de Mediu, unul dintre cele de care depinde mer-
sul nostru spre Uniune în ritmul asumat. 

11 martie
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Ce n-a rezolvat restructurarea

Noua formulă de guvern, ratificată miercuri şi de Parlament
reprezintă, mai mult ca sigur, echipa cu care Executivul îşi va termina
actualul mandat, pentru că este puţin probabil ca în scurtul timp rămas
să se mai facă vreo schimbare. Şi nu pentru că acest lucru n-ar fi posibil,
ci pentru că nu ar mai avea nici un rost.

Aşteptările au fost pe măsura suspansului practicat de pre-
mier şi, dacă există vreo insatisfacţie, aceasta se datorează doar clasicei
contradicţii dintre dorinţe şi putinţe.

Fără îndoială că prezenţa dlui Talpeş în această echipă
reprezintă un lucru bun, măcar pentru faptul că mai netezeşte asperităţile
manifestate în relaţia dintre Guvern şi Preşedinţie. Pe de altă parte, dlui
Talpeş i se lasă suficientă libertate de mişcare prin a nu fi copleşit de
responsabilităţile cotidiene ale unui portofoliu pentru a avea capacitatea
de a vedea lucrurile în ansamblul relaţiilor lor complexe. Şi prezenţa lui
Cristian Diaconescu la cârma Justiţiei este un lucru încurajator: nefăcând
parte din sistem de mai multă vreme, are libertatea de mişcare necesară
pentru a trece peste interesele de grup sau de clan existente în interiorul
justiţiei.

Cu ceva mai puţin optimism poate fi privită situaţia Mediu-
lui. Readus la rangul de minister după o perioadă petrecută în câmpia
Agriculturii, acesta are nevoie de o viguroasă readaptare la cerinţele şi
standardele europene, pentru care nu sunt sigur că doamna Speranţa Ian-
culescu are ceea ce nu prea mai are ministrul Sârbu. Or, în parohia aces-
tuia din urmă este îngropat “mortul” nostru, cel care ne poate pune
piedici serioase în finalizarea negocierilor în acest an. Scandalul
“Sapard”, abia declanşat, va scoate la iveală lucruri la care mi-e teamă
să mă gândesc, subliniind incapacitatea cronică a acestui performer al
supravieţuirii de a depăşi anchiloza şi inerţia unui sistem care a ajuns să
existe doar pentru el însuşi. Indisponibil - moral şi fizic - în perioade
importante, ministrul cu ghinion la vânătoare ar putea să ne poarte ghi-
nion şi în continuare şi mi-e greu să înţeleg de ce premierul nu a profitat
de prilejul restructurării pentru a oferi ministrului şansa de a se reface
complet după accident, şi ministerului şansa de a ieşi din actualul blocaj
pe mâna unui personaj mai competent şi mai hotărât. 

12 martie
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Odată vede naşul...

...funcţia de primar al Capitalei pe care o ocupă finul! Pare
să fie situaţia în care se află Bogdan Niculescu-Duvăz, surprinzător pro-
movat în postura de candidat pentru alegerile din vară.

Surpriza vine din faptul că de vreo doi ani încoace partidul
de guvernământ a irosit importante resurse căutând un adversar pentru
Băsescu, cel care la viitoarele locale pleacă în cursă din “pole position”.
Premisa de la care s-a pornit, sistematic, a fost aceea a depistării unei
“clone” a primarului în exerciţiu. Contracandidatul ar fi trebuit să fie
bun de gură, dotat cu maniere nu tocmai elegante, direct în exprimare şi
adresare şi să ţină la tăvăleală. Au fost pronunţate o grămadă de nume,
începând cu actualul ministru delegat de la Administraţie, Oprea, con-
tinuând cu fostul ministru de Finanţe, Florin Georgescu şi cu actualul
prefect Grecea, ca să-i pomenim doar pe cei din prima linie. Ipoteza de
lucru era din start greşită, pentru că reprezentantul PSD era obligat să
se bată cu “armele” favorite ale lui Băsescu, pe care acesta le mânuia,
oricum, mai bine. De aceea, raţionamentul exprimat de către preşedintele
Organizaţiei PSD de Bucureşti, Dan Ioan Popescu, la nominalizarea can-
didatului, mi se pare plin de bun simţ: este nevoie de un candidat la
Primăria Capitalei şi nu de un contracandidat pentru Băsescu! Lupta se
va da cu problematica Bucureştilor şi cu nevoile cetăţenilor, nu cu vo-
cabularul şi reacţiile preşedintelui PD!

Din acest punct de vedere, Bogdan Niculescu Duvăz cores-
punde incomparabil mai bine decât alţii scopului propus. Vechi politi-
cian, hârşit în treburile publice, Duvăz are credibilitate superioară multor
altora. Nici trecerea sa de la PD la PSD nu poate fi pusă pe seama “tra-
seismului”, atâta timp cât el ocupa o poziţie importantă în ierarhia de
partid, motivul invocat la despărţirea de democraţi dovedindu-se valabil
(nerespectarea de către Băsescu a unei înţelegeri la vârf ce viza o alianţă
cu PSD). Odată plecat din partid, Duvăz s-a comportat în general decent,
nededându-se la atacuri sub centură la adresa foştilor săi tovarăşi, ba, în
plus, reuşind să-şi câştige un statut respectabil în noua sa familie. Faptul
că i s-a încredinţat funcţia de purtător de cuvânt e o dovadă în acest sens.

Prin nominalizarea lui Duvăz, Dan Ioan Popescu relansează,
inteligent şi abil, cursa pentru Primăria Capitalei, singura demnitate im-
portantă pe care partidul nu a deţinut-o până acum.

13 martie
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În pat cu “duşmanul”

Relaţia noastră, a românilor, prin intermediul reprezen-
tanţilor noştri la vârf, cu Uniunea Europeană, recte cu foarte activa
baroneasă Nicholson, este una de un tip cu totul special. Este o poveste
de dragoste şi de antipatie în acelaşi timp, care se desfăşoară aproape ca
o telenovelă, de vreo trei ani încoace, sub ochii a milioane de telespec-
tatori. Emma Nicholson a apărut pe firmamentul nostru politic odată cu
problema copiilor instituţionalizaţi şi cu adopţiile internaţionale, în 2001.
Până atunci nici nu prea se ştia de existenţa domniei sale. Baroneasa
face însă parte dintr-o categorie de funcţionari sau demnitari internaţion-
ali care devin rapid populari în România, prin mediatizare adesea exce-
sivă. Este cazul reprezentanţilor FMI, al altor responsabili cu rang mediu
de prin diverse foruri internaţionale cu care avem noi mai multă treabă.
Prin insistenţă şi tenacitate, dar şi printr-o slugărnicie ancestrală (a noas-
tră), doamna deputat european a căpătat o statură uriaşă. Putea fi pusă,
la un moment dat, fără probleme, lângă Bush şi Putin, deşi la Strasbourg
puţini ştiu de existenţa sa. Dar nu aceasta este problema, ci aceea că
doamna a prins un fir şi cu o tenacitate caracteristică reprezentanţilor
Albionului, a tras de el cât a putut. A reuşit să determine sistarea adopţi-
ilor internaţionale - lucru care ne-a pus rău cu mulţi dintre cei presaţi de
concetăţenii lor să intervină - lucru pentru care l-a felicitat pe preşedinte
şi l-a pupat pe premier. S-a născut atunci o frumoasă poveste de amor
european care a durat până când i-au ajuns la urechi veşti despre infi-
delităţile noastre în materie. Atunci, doamna Nicholson s-a comportat
tipic ca o iubită înşelată: a uitat totul şi a declanşat o campanie dură în
contra familiei iubitului. A comis un raport în care a făcut ţăndări (uneori
pe bune) tot ce lăudase până mai ieri. A cerut capul necredinciosului şi
i-a obţinut, până la urmă, doar cămaşa de noapte şi de zi (“avem şi noi
prietenii noştri”, a ricanat cel atacat). A adus un suflu de viaţă în toropita
noastră Opoziţie, şi, iat-o din nou la Bucureşti, sâmbătă, pentru a-şi
savura succesul, atâta cât a rămas.

Evident, dincolo de exagerările şi de raţiunile electorale ale
demersului său, doamna baroneasă nu merită să-i punem în cârcă mai
mult decât merită. Puseul său de gelozie ne-a mai readus cu picioarele
pe pământ şi ne-a arătat că n-am trecut încă hopul negocierilor şi că mai
avem o grămadă de lucruri de făcut. Între care şi acela că, dacă nu ne-
am putut iubi prea tare, să ne înfrăţim măcar cu cei care ne vor, totuşi,
în familia lor.  

15 martie
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Întrebările lui 11 martie

Într-un fel, este de înţeles obstinaţia cu care autorităţile spa-
niole s-au agăţat de filiera ETA în stabilirea “paternităţii” atentatului de
la Madrid. Partidul Popular al deja expremierului Aznar este un vechi şi
îndârjit adversar al separatiştilor basci, iar atentatul ar fi căpătat, în per-
spectiva alegerilor care aveau să aibă loc peste doar câteva zile, carac-
terul unui bun argument electoral. N-a fost, însă, să fie aşa. “Semnătura”
fundamentalistă era vizibilă cu ochiul liber, pentru oricine, în afară de
poliţiştii spanioli, şi au trebuit să treacă câteva zile, inclusiv scrutinul,
pentru ca dovezile şi revendicările să fie luate în serios.

Dincolo de componenta electorală ce a fost prezentă în
această evaluare, dincolo de dimensiunile tragediei umane, aspectul cel
mai flagrant al acestui episod îl constituie relansarea serialului terorist
iniţiat la 11 septembrie şi perspectiva din ce în ce mai limpede al ocupării
locului lăsat liber de “războiul rece” de către “terorismul fierbinte”. Este
o schimbare majoră, cu consecinţe incalculabile pe planul regrupării pri-
orităţilor comunităţii internaţionale şi a strategiei globale de apărare, ce
continuă să ţină pe picior greşit întreaga planetă. Terorismul internaţional
este un adversar perfid, proteic, greu detectabil, cu graniţe şi linii de
front imposibil de stabilit, ce poate lovi oricând şi oriunde cu precizia
lipsei de logică. În plus, mentalitatea de tip kamikadze inoculată “opera-
torilor” răpeşte posibilitatea singurei reacţii fundamentale: teama de
moarte! Acolo unde atentatorii nu ţin la viaţa lor, contracararea devine
imposibilă iar reacţiile de necontrolat.

Se pune, desigur, o întrebare fundamentală: este acest război
fierbinte consecinţa unor evenimente punctuale - precum războaiele din
Afganistan sau Irak - sau el răspunde unor acumulări, unor evoluţii în
timp, ce-l făceau de neevitat? Există şansa unei păci, sau el va continua
la nesfârşit, făcând din fiecare dată de 11 un chenar negru în calendarul
unei omeniri ce va trebui să înveţe să trăiască sub semnul fricii şi al
ameninţării? 

16 martie
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Meciul lui Becali cu Politica

Gigi Becali este unul dintre personajele vieţii publice ce a
beneficiat în ultimii ani de un extrem de ridicat coeficient de mediatizare.
Nu este zi de la Dumnezeu ca măcar de pe un canal TV acest machedon
polivalent să nu împărtăşească naţiei filosofia sa de viaţă, cea care l-a
adus în situaţia de a fi, concomitent, investitor în fotbal, preşedinte de
club, preşedinte de partid, binefăcător al celor bătuţi de soartă. Sunt zile
în care fruntea sa marcată de ridurile apărute de pe urma amplului efort
intelectual, e prezentă în cam tot ceea ce înseamnă presă scrisă sau
vizuală. Întrebarea pe care ţi-o pui este cea a relaţiei dintre cauză şi efect:
este Gigi Becali un om atât de interesant încât să justifice o asemenea
mediatizare? Sau această mediatizare este cea care face din el un om in-
teresant?

Nu ştiu care este răspunsul exact. Ştiu însă că acest om ajuns
în high-life cu viteza unei rachete Tomahawk nu este lipsit de calităţi.
Calităţi în măsură să compenseze, în linii mari, lipsa sa de cultură şi de
maniere elegante. Gigi Becali este, funciar, un om sincer şi direct:
ce-are-n guşă, şi-n căpuşă. Nu se teme de vorbe, nu se teme să spună di-
rect, în faţă, ce gândeşte, chiar dacă gândirea lui nu urmează căile logicii.
Într-o lume a vorbelor meşteşugite şi a minciunilor bine cizelate, această
calitate a lui Gigi Becali devine una de căpătâi. O calitate ce-i permite
să facă saltul din ograda televiziunilor - unde face, garantat, audienţă -
în aceea a politicii. Saltul a fost făcut şi Gigi Becali se află acum în faza
euforiei maxime, în care faptul că lumea-l aplaudă şi-i pupă mâna, îl
face să creadă că a şi căpătat, brusc, statura unui mare om politic. Din
păcate, modul său de gândire urmează singurul model pe care-l
stăpâneşte: acela al fotbalului. Pentru el un preşedinte de partid este ceva
similar unui preşedinte de club, iar partidul - un club. Membrii de partid
se confundă cu galeria de suporteri, iar programul politic se subsumează
ideii de bază a sportului cu balonul rotund: victoria cu orice preţ. În
aceşti parametri, Gigi Becali s-ar putea să ofere confraţilor săi în ale
politicii o surpriză. Surpriza unui scor electoral bazat pe mecanismele
celui mai popular sport. Fanii fac şi ei parte din electorat. După cum
n-ar fi exclus să suporte, tot ca-n fotbal, o înfrângere umilitoare. Ca la
pronosport: totul este posibil în meciul lui Gigi Becali cu Politica. 

17 martie
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Tragedia ca oportunitate

Atentatele teroriste de la Madrid au avut un efect atipic
asupra românilor: nici cozile de la ambasada din Bucureşti ale celor dor-
nici să plece la muncă pe meleaguri iberice n-au scăzut şi nici  cei aflaţi
deja în Spania nu s-au  grăbit să se întoarcă în ţară.

Spun că este un comportament atipic, pentru că el sfidează,
în primul rând, logica fricii. O situaţie asemănătoare s-a înregistrat în
ultimii ani în Israel. Şi acolo, români aflaţi la muncă au murit pe capete.
Aceşti morţi n-au făcut însă să scadă de fel presiunea pentru obţinerea
unui loc de muncă - legal sau ilegal - pe şantierele din Ţara Sfântă. Mai
nou, alţi români, ajunşi nu se ştie cum prin Kossovo, sunt prinşi la mijloc
de tirurile albanezilor şi sârbilor, li se dă foc la case şi la maşini. Nici ei
nu manifestă însă dorinţa de a o lua la goană spre liniştea şi tihna casei. 

Ce poate să însemne asta? Că românii sunt o naţie neîn-
fricată, ce nu se teme nici de bombe, nici de gloanţe, când e să câştige o
pâine mai albă? Sau că sărăcia de acasă e atât de mare şi de înfricoşă-
toare încât nimic altceva nu le mai poate trezi spaima?

Ca deobicei, adevărul e pe undeva pe la mijloc. Cei care
merg la muncă în Spania nu sunt, totuşi, dintre cei în sapă de lemn. Sunt
oameni care, în general, cred că acolo pot câştiga mai mult decât în ţară,
şi într-un timp mai scurt, ceea ce le-ar oferi posibilitatea să-şi atingă
obiectivele clasice - o casă sau/şi o maşină. Mirajul acesta îi face, de
cele mai multe ori, să accepte munci şi tratamente pe care acasă nu le-
ar accepta, în schimbul banilor în plus prin care vor să-şi schimbe şi
viaţa.

Iată însă că realitatea oferă schimbări radicale, tragice. 15
dintre românii care au încercat să-şi construiască modestele lor castele
în livezile de căpşuni ale Spaniei au trecut definitiv într-o lume mai bună.
Pentru cei încercaţi mai puţin definitiv, tragedia s-a tranformat într-o
oportunitate: permise de şedere şi de lucru, compensaţii, alte mărunte
avantaje. Deja, în mintea multora dintre cei aflaţi acolo a încolţit ideea
nebună a şansei pe care le-ar putea-o oferi un alt atentat, din care să
scape, totuşi cu viaţă, dar să obţină ceva în plus. Este efectul pervers al
oportunităţilor derivate din tragedie, care lucrează la limita subconştien-
tului. Sau a inconştientului....  
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“Extremistul” Vanghelie

Cu sinceritatea-i nu odată dezarmantă, primarul sectorului
5, Marian Vanghelie, declara într-o recentă conferinţă de presă - argu-
mentând inutilitatea apelării neortodoxe la banul public - că dispune de
o avere personală de circa două milioane de dolari. La observaţia unui
jurnalist, că în declaraţia de avere nu figura decât cu un milion, Vanghe-
lie a răspuns că a dat o declaraţie nereală, pentru a “nu cădea în ex-
tremă”. Am înţeles, dincolo de formularea ermetică, faptul că n-a dorit
să-şi exceadă alegătorii etalând o avere prea mare, preferând o variantă
mai “umană”.

Făcând o asemenea declaraţie, Vanghelie aproape că se dă
pe mâna justiţiei, artificiul său plasându-l în zona falsului şi a uzului de
fals. Dar cum asta-i treaba Parchetului, să-i lăsăm acestei instituţii
sarcina să investigheze neconcordanţa dintre declaraţiile şi averea dlui
Vanghelie. Iar noi să ne ocupăm puţin de politicianul Vanghelie şi de
categoria pe care o reprezintă.

Vanghelie era un om bogat încă înainte de a fi primar. Nu
ca acum, dar cred că, pe bune, se învârtea în jurul primului milion despre
care bunul simţ ne îndeamnă să nu întrebăm cum a fost făcut. Bani avea.
Ce-i lipsea era Puterea. Iar pentru a o dobândi, Vanghelie era hotărât
să-şi pună banii la bătaie. Mai ales că dobândirea puterii putea fi privită
ca o investiţie din care să se recupereze cheltuiala şi să se şi obţină ceva
pe deasupra. Calităţile sale native, conforme cu sectorul, alăturate bani-
lor puşi la bătaie au făcut din el un deţinător al puterii. Şi, cum pofta
vine mâncând, a ajuns să creadă că puterea pe care o are e prea mică
pentru valoarea lui. În acest context, trebuie incluse operaţiunile care au
făcut să ajungă acum pe mâna PNA-ului: revelioane, economate, cadouri
pentru săraci! Dacă ar fi stat cuminte şi şi-ar fi ronţăit puterea, ar fi fost
astăzi poate mai liniştit.

Puterea are beneficiile şi riscurile ei. Printre acestea din
urmă figurează şi posibilitatea de a o pierde. Cred că Vanghelie se află
într-un astfel de punct. El a devenit, pentru Partid, o povară greu de dus
mai departe, fără riscul unor incriminări majore. Ceea ce mă face să cred
că soarta sa de deţinător de putere e pecetluită. Îi mai rămâne, însă, cea
de deţinător al celor două milioane, sau câte or fi cu adevărat. Şi nu e
puţin.
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CEC-ul, din nou, în vizor

CEC-ul, instituţia strămoşească devenită sinonimă în timp
cu stabilitatea, a cunoscut un seism major în ultimul an din veacul trecut,
de pe urma nefericitei (pentru beneficiarii săi) asocieri cu FNI-ul.
Zguduitura a fost atât de puternică încât au trebuit să treacă aproape cinci
ani pentru a-şi reveni. Acest lucru a fost posibil datorită unui efort con-
stant depus de ultimul (dau nu cel de pe urmă) preşedinte al său, Con-
stantin Teculescu. Seriozitatea demersului său s-a văzut şi din decizia -
mai puţin uzuală în astfel de cazuri - de a renunţa la beneficiile condiţiei
de parlamentar în favoarea lucrului statornic pentru consolidarea unei
instituţii de care pare în mod sincer ataşat. 

O serie de semnale de presă, de la sfârşitul săptămânii tre-
cute, par să sugereze că CEC-ul este din nou în pericol, de data asta cu
salvatorul său aflat la cârmă. Mai precis, se avansează ideea că prin fi-
nanţarea unui proiect care figurează în programul electoral al PSD, se
pune în pericol stabilitatea instituţiei. Este vorba despre o Ordonanţă de
Urgenţă a Guvernului, potrivit căruia CEC va finanţa proiecte ANL în
valoare de 6.500 miliarde lei, mult peste ceea ce reglementările BNR ar
permite unei bănci comerciale.

Dincolo de senzaţionalul jurnalistic al unui astfel de subiect,
privite la rece lucrurile nu mai sunt chiar atât de spectaculoase. În plan
negativ. Ba din contră: în primul rând, că respectiva O.U. nu face decât
să dea o şansă în plus CEC-ului, lărgindu-i obiectul de activitate (până
acum dl Teculescu n-avea voie să plaseze banii depunătorilor decât la
BNR sau la Ministerul de Finanţe) prin posibilitatea de a finanţa proiecte
cu garanţii acordate de ministerele beneficiare - gen ANL. Or, ANL-ul
îşi propune să construiască case. Electoral sau nu, obiectivul este unul
normal şi generos. Şi nu văd care ar fi problema dacă miliardul de euro
pe care-l deţine CEC, va fi folosit, fără a se pune în discuţie siguranţa
banilor depunătorilor, pentru a se construi locuinţe şi săli de sport? Mai
ales că, din punct de vedere tehnic, banii pe care-i oferă CEC-ul nu con-
stituie un credit, ci se concretizează într-o limită de finanţare, acoperită
şi ea de gajarea obiectivelor aflate în lucru. Mai mult, banii nu merg la
ANL, să facă dl Mitrea ce vrea cu ei, ci la fondul de plăţi pentru lucrările
executate.

Că afacerea asta avea un clenci, e altă poveste. Şi acest
clenci este cel care ar fi putut să afecteze CEC-ul. Dar, despre asta, cu
alt prilej.   
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Zodia scenariilor 

Timpul este mai propice ca oricând scenariilor de tot felul,
dar în special celor de natură politică. Anul este propice, pentru că aduce
schimbări obligatorii. Or, aceste schimbări vor avea un impact major
asupra modului în care vor curge evenimentele şi al consecinţelor aces-
tora asupra noastră.

2004 este, cum spuneam, un soi de “staţie terminus”. Locul
în care cetăţenii coboară din vagoane şi se urcă în alte garnituri. Unii.
Alţii vor rămâne pe peron, lângă bagaje, încercând să găsească ceva de
ce să se agaţe...

Dintre multele scenarii care se fac la această oră, unul ne-a
ajuns la urechi, cu mai multă “autoritate” decât altele. Sursa lui este din
eşalonul al doilea al Puterii şi poartă girul unor persoane calificate în
elaborarea de scheme şi prognoze, cărora nu le mai lipseşte, de regulă,
decât apostila pentru a deveni, din zvonuri, realităţi.

Ce zice acest scenariu? Că dl Năstase va fi candidatul la pre-
şedinţie al partidului de guvernământ. Şi că având suportul - implicit
sau explicit - al actualului preşedinte, n-ar trebui să aibă emoţii în a se
gândi la modul în care va fi organizat şi va funcţiona Palatul Cotroceni,
în conformitate cu propria sa viziune asupra echidistanţei şi neimplicării.
Ce mai zice sus-zisul scenariu? Că la Victoria va veni, nu Ioan Talpeş,
cum se tot zvoneşte mai nou, ci Mircea Geoană, cel iubit de sondaje. Şi
pe cine va avea Mircea Geoană, ca “prim-vice”, cum e acum dl Talpeş?

Pe nimeni altul decât destoinicul secretar general al Guver-
nului, Eugen Bejinariu. Din viitoarea organigramă guvernamentală, in-
teresant pare a fi doar portofoliul Externelor, unde se estimează că cele
mai mari şanse le are actualul ambasador la Washington, Sorin Ducaru.
Rămâne - teoretic - semnul (sau semnele) de întrebare din dreptul celor
două servicii secrete: SRI şi SIE. Aici împărţeala ar urma să se facă între
actualul “delegat” de la Interne, Gabriel Oprea şi actualul ambasador la
Londra, Dan Ghibernea.

Cam asta ar fi, în linii mari, structura de rezistenţă a anului
2005. Ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, viitorul preşedinte al
PSD: ____________ (aici las cititorului plăcerea de a completa cu mâna
sa numele în cauză).  
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Epilogul “solidarităţii”: 
Bivolaru la bulău

Probabil că manifestarea de solidaritate a liderilor PDSR cu
colegul lor Bivolaru, din 1999, când l-au însoţit până la uşa Parchetului,
va rămâne unul dintre momentele jenante din istoria partidului. Chiar
dacă a pornit de la premisa (eronată) că Bivolaru e nevinovat şi că toată
povestea în legătura cu devalizarea BRD era pusă la cale de adversarii
politici pentru a compromite formaţiunea căreia fostul luptător îi
aparţinea, acţiunea era oricum riscantă, prin girul pe care-l acorda, im-
plicit, personajului aflat în cercetare. Nu intenţionez să pun reaua voinţă
în seama celor care s-au expus, la rândul lor, prin această demonstraţie,
dar cred că un motiv de meditaţie le-ar fi putut oferi însuşi modul în care
Bivolaru devenise membru de partid şi parlamentar: printr-o simplă acţi-
une comercială. Cumpărându-şi, adică, fotoliul de parlamentar, printr-o
consistentă sponsorizare a campaniei. Fenomenul nu este specific unei
singure formaţiuni politice. Prin toate există un număr variabil de per-
sonaje cu stare, care au recurs la această formulă, ori pentru a obţine
imunitate pe perioada mandatului, ori pentru a-şi impulsiona afacerile
prin influenţa dobândită în această calitate. Bivolaru făcea parte clar din
prima categorie şi m-aş mira ca cei care i-au negociat candidatura să nu
fi ştiut de problemele sale cu justiţia şi despre experimentele ilegale fă-
cute cu patrimoniul public. Ideea drapării infracţiunilor în haina perse-
cuţiei politice nu este nici ea nouă, şi nici nu constituie o excepţie în
abordare. Şi Mureşan şi Sârbu, foşti miniştri în guvernul Convenţiei, au
acuzat măsurile oculte ale adversarilor atunci când le-au fost scoase la
iveală matrapazlâcurile. Şi în cazul lor a existat o tentativă de soli-
darizare, irosită însă de risipirea formaţiunilor care ar fi trebuit să-i
susţină, sub impactul dezastruos al scorului electoral. În ceea ce-l
priveşte pe Bivolaru, cred însă că amintirea solidarizării începe să-şi
piardă conturul în faţa deciziei actuale a justiţiei, luată nu în perioada în
care se aflau la putere adversarii politici, ci chiar în aceea girată de foştii
colegi de marş. Indiferent câţi din cei 5 ani de condamnare va executa
(tare mi-e teamă că nici el nu prea poate să suporte detenţia), important
este faptul că a ajuns unde era logic - şi legic - să ajungă.  
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Baronul atipic de Bucureşti

Întreprinzătorul primar al sectorului 5 reprezintă, prin exis-
tenţa şi activitatea sa, unul dintre handicapurile majore pe care Partidul
Social Democrat le va avea de înfruntat în scrutinurile care se apropie.
Vanghelie este un caz, suficient de reprezentativ, din păcate, pentru o
categorie de persoane devenite politicieni dintr-un interes pragmatic şi
nu din convingere. 

Cum spuneam, într-un comentariu anterior, Vanghelie era
suficient de “ajuns”, pe planul averii proprii, în momentul în care a de-
venit primar. Şi, într-un fel, această avere i-a fost necesară pentru a
dobândi ceea ce-şi dorea poate la fel de mult pe cât banii: puterea. 

În 2000, PDSR a fost chiar mulţumit că întâmplarea i-a scos
în cale un personaj dinamic, ce poate rezolva el însuşi problema elec-
torală într-un sector extrem de delicat sub raportul ponderii social-de-
mocrate. Numai că, o dată cu trecerea timpului, responsabilii partidului
au putut să se convingă ce povară au ales să ducă în spate, şi cu ce riscuri.
Prin artificiile sale la limită sau dincolo de lege, prin acţiunile populiste
însoţite de beneficii proprii, Vanghelie a cam trădat “nobilele idealuri”
ale social democraţiei, manifestându-se mai degrabă ca un “Don” mafiot,
care-şi atinge scopurile călcând cu nonşalanţă în picioare principiile. 

Vanghelie este baronul atipic, cel de Bucureşti, unde riscul
punerii poalelor în cap este mai mare decât în provincie, iar acţiunea de-
clanşată de PSD, de luare la bani mărunţi a liderilor săi cu bube în cap,
a cunoscut un eşec din start. Dacă Mischie şi Bebe Ivanovici s-au
dovedit mai abili, admiţând soluţia autosuspendării (care, în fapt, nici
nu le crează probleme deosebite - a mai făcut-o şi Oprişan), Vanghelie
a refuzat cu obstinaţie să facă pasul înapoi. Cu orice risc - chiar cu acela
al “frângerii” unei promiţătoare cariere politice. 

Este greu de admis că asupra organizaţiei Capitalei,
lehamisită de multă vreme de isprăvile acestui copil teribil al Ferenta-
rilor, se vor mai putea face presiuni pentru menţinerea lui Vanghelie
printre viitorii candidaţi la un nou mandat de primar. Oricum, dintre cei
şase, avea cele mai mici şanse. Nu-i mai rămâne actualului primar - dacă
va reuşi să scape din ghearele PNA-ului nejumulit - decât să-şi pună în
ordine penajul şi să încerce să se descurce pe cont propriu. 
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Efectul liniştitor al ministrului
Sârbu asupra populaţiei!

Specialitatea dlui ministru Ilie Sârbu a devenit liniştirea
spiritelor. Ori de câte ori se produce vreo alarmă, iese dl ministru pe post
şi dă asigurări că totul e bine în cea mai bună dintre lumile posibile. E
recolta de grâu slabă şi angrosiştii încep să se agite, aruncând semnale
că nu vor avea încotro şi vor scumpi pâinea? Apare imediat dl Sârbu şi
dă asigurări că nu există nici un motiv să se întâmple aşa ceva şi că
pâinea nu se va scumpi. Dacă ea se scumpeşte a doua zi (şi de regulă se
scumpeşte) nu mai e treaba ministrului: s-a scumpit fără motive! Vine
Paştele şi lumea intră în panică din cauza ouălelor (un produs familiar
dlui Sârbu - prietenii ştiu de ce), iar apare dl ministru şi spune că nici
vorbă să se scumpească, sunt destule pentru toată lumea şi să stăm lin-
iştiţi că vom mânca cozonac ieftin. Noi stăm liniştiţi, dar cozonacul va
fi în mod cert mai scump, în funcţie de câte ouă scumpite se vor băga în
el. Mai nou, dl ministru linişteşte populaţia pe probleme majore. Că
n-ar fi “nici o nenorocire” în ceea ce se întâmplă cu fondurile SAPARD
- deşi oficialii europeni sunt de data asta mai îngrijoraţi ca oricând de
gravele nereguli comise cu banii comunitari. Optimismul dlui Sârbu de-
curge dintr-o operaţiune secretă: l-a numit la SAPARD pe un domn
Corbu, de vreo săptămână, dar n-a făcut cunoscută mişcarea până ce nu
s-a dus la Bruxelles să ia de acolo nişte aprobări. Dar cel mai relaxat e
dl ministru în legătură cu definitivarea capitolului de aderare “Agricul-
tura”. În viziunea sa acesta este ca şi rezolvat. Şi nu doar atât: sunt şanse
reale ca să se obţină mai mult decât a oferit UE, ceea ce nu e de ici de
colo!

Dl Sârbu îşi face datoria şi insuflă din optimismul său naţi-
unii române. Ar avea toate calităţile pentru ca premierul să facă din el o
marotă universală. Dl Sârbu ar putea fi şi cel care ne asigură că nu se
scumpeşte benzina, şi cel care ne dă garanţii că nu se scumpeşte în-
treţinerea la bloc şi cel care bagă mâna în foc că s-a eradicat corupţia şi
vom păşi voioşi spre societatea capitalistă multilateral dezvoltată.

E lucru rar să ai în ogradă un asemenea om şi e păcat să
nu-l foloseşti la întreaga capacitate.  
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Amurgul Bivolarilor?

Nu ştiu de ce, dar ceva din această campanie declanşată de
instituţiile de represiune ale statului împotriva celuilalt Bivolaru - cel cu
yoga - îmi aminteşte de modul în care o altă Putere reacţionase împotriva
“transcendentalilor”, prin anii ‘80. Poate că limba de lemn în care e
redactat comunicatul Parchetului, poate modul în care poliţia i-a lăsat
baltă pe hoţi şi bandiţii de drumul mare, pentru a se năpusti asupra
“cuiburilor” în care adepţii MISA se dedau celor mai îngrozitoare ac-
tivităţi…

Este, în povestea asta, ceva care mă pune pe gânduri, şi
anume bănuiala că motivele sunt altele, nu cele popularizate. Pentru că
astea nu prea rezistă. Se vorbeşte despre indecenţă, despre relaţii sexuale
în grup, despre exhibare - pare cel puţin caraghios în timp ce asemenea
lucruri se întâmplă cotidian (adică nocturn) prin câteva cluburi de noapte
la modă, sau pe ecranul televizoarelor, într-un Big Brother ai cărui reali-
zatori au considerat, poate, că Bivolaru le face o concurenţă neloială,
chiar dacă “emisiunile” acestuia nu se transmit în direct şi la ore de vârf.
Trafic şi consum de stupefiante? Păi mai este asta vreo noutate, într-un
oraş în care negoţul cu prafuri se face la colţ de stradă şi în care şcolile
sunt principalul mediu în care se practică consumul de droguri?

Să fim serioşi! Iar chestia cu drepturile de autor şi cu neplata
taxelor pe publicaţii pare cea mai trasă de păr, atâta timp cât lucrările
bivolarilor nu s-au aflat pe nici o tarabă. De ce să nu credem că erau,
efectiv, pentru “consum propriu”?

Nu pretind că înţeleg subtilităţile Mişcării de Integrare Spiri-
tuală în Absolut (MISA) şi că dl Bivolaru mi-ar fi din cale-afară de sim-
patic, pentru că mi-e greu să accept ideea de manipulare. Dar, domnilor,
Bivolaru manipulează doar vreo 30.000 de suflete, în timp ce alţii, per-
soane cu care nici Poliţia şi nici Parchetul n-au vreo treabă, manipulează
zilnic şi fără ruşine, milioane de “adepţi” a căror singură vină e că vor,
simt nevoia să creadă în ceva.

Spun, deci, că atâta timp cât nu se cunosc motivele reale
(dacă aşa ceva există) ale campaniei anti-Bivolaru, tot acest circ este de-
plasat şi nedemocratic, cât timp Grig şi compania sunt răstigniţi încă di-
nainte de a fi cercetaţi şi judecaţi. Precum celălalt Bivolaru. 

27 martie 
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Afacerea “Rompetrol”

Anunţul Parchetului prin care se face cunoscut faptul că
s-au declanşat cercetările în legătură cu vânzarea (privatizarea) Petro-
midia, reprezintă un fapt până la un punct firesc. Au existat numeroase
controverse legate de această tranzacţie, mai ales după ce ea a fost de-
cretată ca o privatizare de succes, după ce rafinăria de la Constanţa
cunoscuse clipe de restrişte alternate de tranzacţii nereuşite (precum cea
cu turcii de la Akmaya). Cercetarea propriu-zisă ar avea printre obiective
şi modul în care Ministerul de Finanţe a şters o parte din datoriile istorice
ale rafinăriei, după ce ea a intrat în proprietatea companiei controlate de
către fostul politician liberal Dinu Patriciu, retras anul trecut din Parla-
ment pentru a se putea dedica carierei de businessman. Pentru cei care
trăiesc cu ideea că o cercetare este musai să se soldeze cu o sancţiune
penală, rezultatul anchetei s-ar putea să fie unul dezamăgitor. Dar până
acolo va mai curge ceva apă pe Dâmboviţa. Până atunci să notăm totuşi
că Petromidia a stârnit brusc interesul mai multor instituţii şi persoane
în momentul în care a intrat în conflict, prin stilul de lucru, cu alte afaceri
din aceeaşi branşă, cărora le-a ameninţat statu-quo-ul.

Ancheta Parchetului ar trebui să lămurească odată pentru
totdeauna lucrurile şi să certifice, şi de la acest nivel, statutul prezent şi
viitor al Petromidiei şi - implicit - al Grupului Rompetrol (întâmplător,
parte a unui consorţiu internaţional angrenat în procesul de privatizare
al PETROMULUI). Ce este mai puţin uzual în această operaţiune, este
că “butonul” de declanşare al investigaţiei l-a constituit o sesizare plecată
de la Cotroceni şi semnată de un (fost) consilier prezidenţial, ale cărui
legături - nu neapărat de afaceri - cu mediile petroliere este de oareşcare
notorietate. Este locul unde povestea scârţâie şi unde suspiciunile de co-
mandă politică ar putea să alimenteze bătălia din culisele energeticii
româneşti,  în general.  
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Cancelarul Alin

Chiar dacă nu va face nimic prin care să rămână în istorie
(ceea ce nu este greu de presupus, din capul locului) Alin Teodorescu
îşi va înscrie numele pe primul loc în lista celor care ocupă un post “în
premieră” în administraţia românească: acela de şef al Cancelariei. Sau,
cu alte cuvinte, de cancelar.

Sună bine, termenul, şi te duce cu gândul la iluştri reprezen-
tanţi ai acestei demnităţi, de pe alte meleaguri, chiar dacă semnificaţia
nu este aceeaşi. Alin Teodorescu nu va fi un Schroder. Va fi însă omul
prin mîinile căruia vor trece majoritatea informaţiilor importante şi a de-
ciziilor cu impact major. Prin fişa postului, el este cel care va trebui
să-l descarce pe premier de balastul - informaţional şi decizional -
nenecesar sau redundant, lăsându-i timp şi loc de mişcare pentru lu-
crurile de importanţă majoră. Un astfel de post - ca şi cele de vice-pre-
mieri - ar fi trebuit inventate mai demult şi probabil că l-ar fi scutit pe
premier de o serie de erori sau de mişcări neinspirate, cu consecinţe pe
planul politicii interne şi al relaţiilor dintre puteri. Necesitatea unei atari
funcţii şi a unui atare aparat (cam gonflat, din plecare) a apărut mai ales
atunci când cel care părea să fie un fel de factotum pe lângă cabinetul
premierului - Şerban Mihăilescu - a fost nevoit să se retragă în Parla-
ment.

Apariţia lui Alin Teodorescu în această poziţie importantă
nu a fost chiar o surpriză pentru cunoscători. Sociolog eminent, el are
meritul de a fi promovat prima instituţie de sondaje alternativă pe care,
după tributul inerent plătit unei poziţionări fără echivoc în terenul
politicii, a adus-o, treptat şi sigur, pe linia încrederii şi a autorităţii. N-a
scăpat - ar fi fost şi greu - acuzelor de manipulare - şi dintr-o parte şi
din alta a spectrului. Personal, s-a ilustrat prin calitatea analizelor sale
politice, acestea aducându-l în poziţia de sfetnic - consultant al diferiţilor
reprezentanţi ai Puterii, asupra cărora a avut o influenţă considerabilă.
Prezenţa sa în “echipa Năstase”, după refuzul de a fi înrolat în “echipa
Constantinescu” reprezintă, dincolo de orice parti-prix, o decizie de re-
alism şi de implicare. Alin Teodorescu dă o probă de responsabilitate
civică, trecând din tribuna comentariilor, în terenul de joc al politicii, cu
riscul nu numai al neobţinerii de avantaje, dar chiar de pierdere a altora.
Din câte îl cunosc, ceea ce i se întâmplă acum este rezultatul unei analize
adânci şi bine cumpănite şi mă face să cred că nu va face acele concesii,
care de regulă îi compromit pe deţinătorii - temporari - ai puterii. 
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Aderarea la NATO: 
elogiul oportunităţii!

Cu NATO ne-a mers, ca niciodată, din plin - dovadă că pentru
atingerea unui obiectiv de acest gen prima condiţie nu o constituie inter-
operabilitatea, ci conjunctura.

În ‘97, la Madrid, am ratat pentru că încă nu se întâmpla pe
scena internaţională ceva care să dea o semnificaţie prezenţei noastre. Au
fost preferaţi, atunci, “premianţii” Estului, mai mult într-un  gest de PR
internaţional decât de necesitate. Rândul nostru a venit odată cu războiul
din Iugoslavia şi, apoi, cu evenimentele de la 11 septembrie, urmate de
războaiele din Irak şi Afganistan. Hotărâtor a fost, însă, 11 septembrie,
când americanii s-au dezmeticit şi şi-au dat seama de pericolul mortal pe
care-l reprezintă terorismul internaţional, şi de necesitatea de a forma o
coaliţie împotriva acestui flagel. Atunci au apărut, mai clare, şi dimeniunea
României, şi aşezarea ei geografică, şi stabilitatea ei internă, şi eforturile
de angajare în soluţionarea conflictelor globale. A fost “ora astrală” a unei
decizii care ne-a adus în cea mai puternică coaliţie militară (şi singura) a
lumii, oferindu-ne ceea ce ne-am dorit dintotdeauna, aici la întretăierea
drumurilor celor puternici: garanţii de securitate. Teoretic, de-acum înainte
ne-am putea considera la adăpost de orice griji privind o eventuală agre-
siune din partea unei alte ţări. Este greu de imaginat de unde ar putea veni
o astfel de ameninţare, într-un format clasic, de tip militar. Noua noastră
condiţie ne aruncă însă în prima linie a războiului nevăzut cu ameninţarea
teroristă. A posibilităţii de a suferi în orice moment un atac din partea unor
forţe necunoscute, în faţa cărora nu poate fi pus la bătaie  arsenalul clasic.
Este, dealtfel, noua perspectivă căreia va trebui să-i facă faţă NATO, şi
pentru care va trebui să-şi modifice fundamental strategiile şi tactică.

Pentru noi rămâne, deocamdată, satisfacţia accesului într-un
club select, care ne oferă un alt statut psihologic şi naţional. Avem, chiar,
norocul ca, în confruntarea cu contestările tot mai vehemente ale acţiunii
din Irak şi ale modului în care situaţia de acolo este administrată, America
să simtă nevoia să transforme aderarea noilor parteneri într-un show me-
diatic care să-i asigure adeziunea şi sprijinul de principiu din partea
partenerilor recunoscători.

Altminteri, formalităţile aderării ar fi trebuit să aibă un ca-
racter mult mai firesc, decât festivismul care le-au marcat luni. 

31 martie
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Suspendarea “peştilor mari”

Pentru românul excedat mai degrabă de frecvenţa şi am-
ploarea discuţiilor pe această temă decât de corupţia în sine, ideea de
satisfacţie se cuplează cu exhibarea şi cu sancţionarea culpei. El vrea
să-i vadă la faţă pe corupţi, în zeghe şi cu cătuşe la mâini, înghesuiţi de
poliţişti în câte o Dacie şi duşi cu viteză maximă spre bulău. Ce nu prea
înţelege românul este unde sunt “peşti mari” ai domnului Verheugen. El
ar vrea să-i vadă şi pe aceştia, agăţaţi în cârligele din galantarele PNA,
spre învăţarea de minte a tuturor celor care ar dori să facă ceea ce au
făcut ei.

Galantarele PNA sunt însă goale şi doar prin micile acvarii
foşgăie guvizii corupţiei. Pentru peşti mari - o ştie chiar şi un pescar a-
mator - e necesară momeală adecvată. Or, după 14 ani, asta s-a cam
epuizat. Au furat-o din cârlige răpitorii. Apoi, se ştie, nimeni nu prinde
în fiecare zi câte un peşte mare. Ăştia sunt isteţi, miros pericolul de la
distanţă şi nu se lasă prinşi cu una cu două. Asta i-a şi făcut să ajungă
mari. Şi nici nu se mai lăcomesc la orice le trece pe sub nas. Stau şi
aşteaptă prăzi pe măsura lor. Aşa încât îndemnul lui Verheugen rămâne
ca o aspiraţie general valabilă, dar dificil de împlinit.

Şi mai este o problemă. Nu cred că oficialul european - şi
oficialii europeni în general - se gândesc musai la capturarea rechinilor
corupţiei. Se gândesc mai degrabă la înlăturarea lor, la scoaterea lor din
circulaţie şi plasarea lor dincolo de plasa de oţel care protejează plajele
populate de lumea obişnuită. Asta părem noi să nu înţelegem: că nu
umplerea puşcăriilor cu corupţii de feluritele calibre este metoda care
însănătoşeşte climatul moral şi politic al României. Ci descurajarea
corupţiei şi gonirea (mai politicoasă, mai forţată) a celor îndelung sus-
pectaţi de corupţie, chiar dacă nedovediţi încă, din funcţiile şi posturile
înalte pe care le ocupă şi de unde alimentează suspiciunile şi reticenţa...

“Autosuspendarea” celor câţiva baroni este un început bun,
mai ales dacă nu ascunde manevre necinstite sau târguri oneroase. Se
poate continua cu mai mult succes decât PNA-ul, la nivelul prin care
bântuie şi “peştii mari”.  

1 aprilie
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Big Brothers Bivolaru

Cu cei doi Bivolari în ogradă, Poliţia se poate declara mulţu-
mită. Şi-a făcut plinul în proporţie de sută la sută. Cu ultimul venit, lu-
crurile sunt mai clare: de la Rahova, va lua drumul penitenciarului în
care-şi va petrece următorii cel puţin doi ani de viaţă. Departe de colegii
(foşti) de Parlament, de familia din Irlanda sau Anglia, pe unde se va
mai afla doamna Mona (de Freitas), departe de banii pe care i-a agonisit
cu inteligenţa proprie şi cu nebăgarea de seamă complice a BRD-ului.
S-ar putea, însă, să avem surprize: să aflăm, peste vreo două luni, că dl
Gabriel nu poate să suporte condiţiile de detenţie, sau că i s-a născut, în
sfârşit, mult aşteptata odraslă căreia va trebui să-i asigure creşterea şi va
solicita o păsuire după “modelul Predescu”. Nimic nu este imposibil
într-o Românie în care “peştii mari” intră, totuşi, la puşcărie, dar abia
după ce-şi pun ”icrele” la adăpost.

Cu fratele vitreg, din Tărtăşeşti, lucrurile sunt ceva mai com-
plicate şi cu acesta poliţia şi parchetul vor avea de furcă. În primul rând,
pentru că Guru este un om tenace. Există, pe rol, câteva zeci de procese
în care Gregorian Bivolau îi urmăreşte îndârjit pe cei care i-au maculat
imaginea, în special în presă. Apoi, probele pe care le deţin “organele”
sunt subţirele. Minora pe care mizau în cel mai înalt grad tocmai a re-
tractat ceea ce declarase “sub presiune”. Episodul cu fuga de la Nădlac
nu e nici el foarte clar şi un avocat deştept răstoarnă din trei mişcări tot
eşafodajul prin care Guru a fost băgat în celulă. Adepţii săi sunt mulţi şi
tenaci şi vor face gălăgie pe unde vor putea, mai ales într-o Europă mai
mult decât sensibilă la ceea ce se numesc, în general, drepturi ale omului.
După părerea mea, Parchetul nu-şi va putea permite - după tot zgmotul
făcut până acum şi după mobilizarea de forţe excepţionale - să-l trimită
în judecată pentru nişte fleacuri, gen multiplicarea fără drepturi de autor
a unor casete sau CD-uri. Salvarea s-ar putea să vină din partea acelora
care, făcând parte în diverse perioade din MISA, s-ar decide să vor-
bească şi să dezvăluie lucruri mai puţin sau deloc cunoscute din viaţa şi
activitatea Guru-lui. Un prim semn de acest fel a venit deja pe Internet
(el a fost difuzat ieri de Agenţia AMOS News) şi asumarea răspunderii
ca martori în instanţă a unor asemenea persoane s-ar putea să-l înfunde
şi pe Gregorian, după fratele său (?) Gabriel. 

2 aprilie
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Viaţa bate telenovela

Ce se întâmplă cu fraţii Bivolaru şi cu cei din jurul lor este,
hotărât lucru, mai ceva decât într-o telenovelă. Cărui scenarist i-ar fi dat
prin cap să pună pe hârtie capitolul în care fratele cel mare (Gregorian)
descoperă, în celulă, citind ziarele, că are un frate mai mic, de care habar
n-a avut toată viaţa? Cred că şi cel mai puţin dibaci autor de poveşti pen-
tru coafeze s-ar fi jenat de o asemenea găselniţă, pe care, iată, viaţa o
confirmă. Doar într-o telenovelă sud-americană organele de poliţie l-ar
fi târât pe un individ în no man’s land-ul dintre vămi pentru a-i înscena
o trecere ilegală, pentru că în realitatea unei ţări democratice un aseme-
nea lucru n-ar fi posibil. Şi, totuşi, aşa ceva s-a întâmplat! Tot într-o te-
leneovelă - sud-americană rău de tot! - o minoră neasistată de avocat
poate fi forţată de procuror să declare anumite lucruri, pe care apoi le
retractează: că a fost violată, sau că a întreţinut relaţii sexuale cu o per-
soană “neautorizată” (dealtfel după vârsta de 14 ani, fetele n-ar trebui
să dea socoteală nimănui, dacă nu sunt forţate să facă acest lucru). Dar,
pentru ca principiul telenovelist să fie dus până la capăt, minora cu prici-
na este trimisă “pachet” la IML ca să fie cotrolată şi să se afle ce? Nu
mai contează.

Scopul scuză mijloacele - a spus nemuritorul Gambetta.
Machiavelli, de fapt. În spatele acestei poveşti cusută cu multă aţă albă
nu stă, de fapt, nici un Machiavelli. Stă cineva care nu prea le are cu
subtilitatea. Pentru că, altminteri, nu s-ar fi întâmplat atât de multe lu-
cruri care să intre în contradicţie cu bunul simţ şi cu respectarea drep-
turilor cetăţeneşti. Nu vreau să spun că “Big Brother Bivolaru” este un
sfânt şi că în viaţa şi activitatea lui n-ar exista lucruri reprobabile. De
aici, însă, până la a face din el o ţintă naţională, până la hărţuriea şi an-
chetarea sa rudimentară şi vizibil la comandă este un drum lung şi prea
întortocheat. Un singur lucru iese din logica asta fantezistă a telenovelei:
decizia Curţii de Apel Bucureşti, prin care G.B. este pus în libertate,
pentru o vizibilă cu ochiul liber lipsă de probe. Această decizie vine în
sprijinul ideii că justiţia românească începe să-şi mai îndrepte umerii, şi
să privească mai degrabă spre legalitate (dacă nu spre dreptate) decât
spre putere. Lucru care, însă, rămâne în continuare străin unui Parchet
obişnuit să folosească instrumentele intimidării şi ameninţării, aşa cum
a făcut-o de când se ştiu cei care mai lucrează pe acolo.

3 aprilie
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Strategia şi Planificarea

Dacă anul trecut, la lansarea “Strategiei de Dezvoltare Dura-
bilă a României - Orizont 2025”, la Palatul Parlamentului, după pauză
cam puteai să-i numeri pe degete pe cei rămaşi în sală, deşi manifestarea
se desfăşura sub patronajul preşedintelui Ion Iliescu, lucrurile s-au mai
schimbat pe parcursul celor trei sesiuni de dezbateri sectoriale,
ajungându-se la punctul în care la sesiunea de vinerea trecută, dedicată
proiecţiilor din zona energiei, numărul celor care au stat în picioare, ne-
maiavând loc pe scaune, să fie impresionant. Nu doar specialiştii din
domeniu, ci şi un mare număr de politicieni sau de reprezentanţi ai medi-
ilor de afaceri au ţinut să fie prezenţi la o manifestare care reunea, din
start, elita politică a ţării în frunte cu preşedintele, premierul, guverna-
torul BNR şi şeful bisericii ortodoxe, ca să-i pomenim doar pe cei aflaţi
în prezidiu.

De unde acest subit interes faţă de o problematică ce pentru
mulţi are conotaţii “retro”? O strategie, şi încă una până în 2025, aduce
“al dracului” cu CSP-ul şi cu proiectele ceauşiste ce mergeau până la
îndepărtatul (pe atunci) an 2010!

O primă explicaţie poate fi extrasă din faptul că guvernanţii
noştri au ajuns la concluzia că, chiar într-o economie de piaţă, nedirijată,
planificarea nu poate fi omisă. Sau, nu atât planificarea, cât stabilirea
priorităţilor, în funcţie de care urmează să fie elaborate bugetele şi strate-
giile economice ale viitorului. Este, în primul rând meritul preşedintelui
Iliescu de a fi readus mereu în discuţie această problemă - chiar cu riscul
de a fi acuzat de felurite nostalgii - şi de a fi acţionat concret în direcţia
organizării unor colective de lucru pe aceste teme. Este tot meritul său
că această Strategie se constituie printr-un serios efort sectorial la care
contribuie solidar segmentele executive şi administrative ale statului.
Este, apoi meritul Guvernului, de a fi înţeles utilitatea acestui program
şi de a i se fi alăturat fără cunoscutele reticenţe izvorâte din “concurenţa”
dintre puteri. Dar, nu în ultimul rând, este şi contribuţia presiunii pe care
scadenţa electorală o exercită asupra celor care doresc sau cred că vor
mai avea un cuvânt de spus în viitoarea guvernare. Evenimentul care
s-a asociat Sesiunii - înălţarea festivă a drapelului NATO - a augmentat
interesul şi disponibilitatea până la nivelul la care sala Cuza a devenit
neîncăpătoare pentru numărul mare de persoane care au ţinut să vadă şi
să fie văzute într-un moment important.

5 aprilie
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Justiţia - între “analizele de
fond” şi “viciile procedurale”

“Apreciez drept ciudată eliberarea lui Gregorian Bivolaru” -
declară ministrul de Interne Ioan Rus după ce Curtea de Apel a admis că
reţinerea acestuia nu se făcuse în conformitate cu procedurile legale. Tot
ministrul de Interne şi-a exprimat speranţa şi încrederea că ministrul
Justiţiei, Cristian Diaconescu şi procurorul general Ilie Botoş “vor con-
tribui la soluţionarea cazului Gregorian Bivolaru dând prioritate “analizei
de fond” şi nu “viciilor procedurale”.

Luată repede şi de la suprafaţă speranţa dlui ministru pare log-
ică. În fond, principalul lucru care trebuie să ne intereseze este dreptatea
- şi anume că nici un vinovat să nu rămână nepedepsit. La o citire mai
atentă, ceea ce spune nemulţumitul ministru trădează un mod de gândire
rămas tributar vechilor cutume de tip comunist. Pe vremea lui Ceauşescu
aşa ceva n-ar fi fost posibil: ca pentru un fleac de procedură, un hoţ, crimi-
nal sau ce va mai fi fiind el, să poată fi pus în libertate! Nici măcar ideea
cercetării în libertate nu putea să treacă prin mintea unui funcţionar din
miliţie sau din justiţie. Actul reţinerii însuşi conţinea în el o condamnare
ab initio.

Mărturisesc faptul că încă mă mai şochează atunci când în
filme americane de tip “Lege şi Ordine” sau în vreunul din excelentele se-
riale poliţiste dau peste pasaje în care un criminal scapă, de pildă, pentru
că nu i s-au citit complet drepturile, sau pentru că s-a pătruns în casa sa
fără mandat. Îmi apar ca excese ale unui sistem care-şi pune sub semnul
întrebării eficienţa şi mă întreb dacă nu cumva noi, cu moştenirea noastră
totalitară, nu stăm cumva mai bine din acest punct de vedere.

Şi logica mă îndeamnă să-mi spun că nu stăm mai bine. Stăm
chiar foarte prost, atâta timp cât în mentalul nostru nu va prevala, pozitiv,
prezumţia de nevinovăţie. Venim dintr-un sistem marcat de suspiciune şi
de teamă, care folosea orice mijloace pentru a îndepărta riscurile la adresa
stabilităţii instituţiilor sale. Or, doresc să cred că am renunţat definitiv la
un astfel de sistem. Iar pentru asta trebuie să ne concentrăm nu doar asupra
seriozităţii anchetelor, dar şi asupra legalităţii şi corectitudinii lor. Nu
puţine dintre dosarele scandaloase ale Tranziţiei au eşuat din cauza uşu-
rinţei sau incompetenţei cu care au fost tratate aspectele formale. În ceea
ce priveşte “cazul Bivolaru” însăşi poziţia adoptată de ministrul Rus con-
travine principiilor fundamentale ale statului de drept, care exclud ideea
intervenţiei administrative în desfăşurarea unei achete. 
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PSD: Adio, dar rămân cu tine!

Sondajul comandat la CURS de către cotidianul “Adevărul”
nu numai că nu aduce mari noutăţi, dar chiar consfinţeşte un proces de
statu quo ce se instalează cu 8 luni înainte de alegerile generale şi prezi-
denţiale.

Căderea lui Ion Iliescu în topul încrederii publice, în spatele
lui Geoană şi Năstase, nu ţine de vreo modificare a percepţiei sale de
către electorat, ci de faptul că nemaiaflându-se în situaţia de a candida
pentru vreo magistratură, atenţia publicului se îndreaptă spre posibilii
săi înlocuitori. În realitate, preşedintele în exerciţiu continuă să conducă
cu autoritate în topul nescris al personalităţilor şi acest lucru este evident
din fiecare manifestare la care participă. S-ar putea spune chiar că cei
doi care-l devansează îşi datorează plusul procentual “darului” involun-
tar pe care-l primesc de la preşedinţie, în momentul în care “apele” nu
sunt încă foarte limpezi şi nu se ştie asupra căruia dintre cei doi se va
pogorî harul divin. Avansul ministrului de Externe e doar unul teoretic,
de culoare, şi el exprimă mai degrabă o opţiune anti-Năstase decât una
pro-Geoană. Cel mai acut semnal pe care-l dă acest sondaj ţine de relaţia
dintre electorat şi PSD. Este o relaţia de ură-iubire, de dependenţă, ca
să folosesc un limbaj ce nu are nimic comun cu statistica. Este ca într-
un mariaj în care partenerii, deşi nu se mai înţeleg, iar uneori chiar se
detestă, nu se hotărăsc să facă pasul spre ruptură, din teama de necunos-
cut şi în virtutea unei rutine comode şi acceptabile. Electoratul îşi doreşte
ceva mai bun, dar cum aşa ceva nu se întrevede în lista actuală de pre-
tendenţi, preferă să rămână cu PSD. Aşa se explică acest 45% de la
CURS, pe care alte sondaje recente - nedate publicităţii - îl duceau până
spre 48-49%.

Evident că, într-o astfel de judecată, lucrurile trebuie văzute
obiectiv, la rece. Cu toate nemulţumirile la adresa sa, PSD a avut o serie
întreagă de realizări care nu au trecut neobservate. Nu mă refer doar la
cele de imagine - precum ridicarea vizelor pentru Europa sau intrarea în
NATO - ci şi în domeniul economic şi social. Inflaţia s-a redus conside-
rabil, afacerile încep să meargă mai bine, corupţia nu mai zburdă în voie,
din când în când e sancţionată inclusiv la nivel median. Acestea sunt re-
alităţi ce nu pot fi trecute cu vederea şi în care rezidă şi o bună parte din
procentul pe care-l adună - deocamdată doar la intenţiile de vot - partidul
aflat la guvernare.
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Imprevizibilul domn ambasador
Caricaturile antitotalitare ale lui Eugen Mihăescu, publicate în

marea presă americană au constituit un veritabil coşmar pentru Ceauşescu
şi propagandiştii săi. Ilustrul grafician nu s-a rezumat însă la campania artis-
tică: a scris articole în presă, a solicitat audienţe la administraţia de la Wash-
ington, a participat la mitingurile din faţa misiunii de la New York. După
Revoluţie, nu a făcut parte dintre cei care s-au grăbit să vină şi să ceară răs-
plata “jertfei patriotice”.

Am avut privilegiul de a-i publica primele caricaturi în presa
din ţară, după ce a părăsit-o, prin anii ‘70, din motive care ţin de structura
sa intimă de protestatar. Pentru că acest refuz al conformismului, al lu-
crurilor în general acceptate, fără prea mult efort intelectual, constituie dom-
inanta stilului lui Eugen Mihăescu. Nu contra curentului - ci contra minimei
rezistenţe, mai degrabă. Asta l-a făcut, de pildă, ca în plină contestaţie a lui
Ion Iliescu, de către o diasporă americană frustrată şi dezorientată, el să i
se alăture acestuia, fără a avea vreun beneficiu de pe urma acestui lucru, în
afară de “ţintuirea” sa la zid de către cei alături de care scandase “Jos
Ceauşescu” - în condiţii incomparabil mai vitrege decât cele în care s-a
folosit sloganul “Jos Iliescu”.

Singurul lucru pe care l-ar fi dorit - şi l-ar fi acceptat - pentru
sine, anume postul de ambasador la UNESCO - locul în care dl Hăulică
înţepenise parcă pe viaţă - i-a fost refuzat pe ultimii metri ai guvernării din
‘96. Nu i-a fost acordat din motive... umanitare - titlul era necesar altcuiva.
L-a consiliat pe candidatul Iliescu şi în ‘96 şi în 2000 pe probleme de imag-
ine - zonă în care nu i se putea reproşa ceva - fără a obţine altceva decât
aversiunea celorlalţi membri ai “camarilei” care îşi vedeau poziţiile
ameninţate. Tot din spirit de frondă a făcut campanie, în timpul războiului
din Iugoslavia, contra ţării sale de adopţie. În 2001 a poposit câteva luni la
Cotroceni, într-o calitate greu de definit în care şi-a bulversat noii colegi
prin stilul său nonconformist. Au răsuflat uşuraţi toţi (inclusiv cred, preşed-
intele) când Hăulică a putut fi, în sfârşit urnit, şi când Mihăescu a luat din
nou drumul unui exil poleit. La Paris, nu i-a trebuit prea mult ca să intre în
conflict cu ambasadorul Gherman...

Ultimul său gest mi se pare aproape firesc pe această linie vo-
caţională: în fond, radicalismul lui Vadim îi vine ca o mănuşă artistului. În-
trebarea este: pentru cât timp? Cât va rezista eternul “refuznik”să asculte
comenzile unui lider la fel de imprevizibil ca şi el?! Răspunsul îl vom afla
cu siguranţă, poate mai repede decât ne închipuim. Până atunci, Eugen Mi-
hăescu, ambasador sau nu, este o piesă de rezistenţă în artileria electorală
a PRM.   
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Gâlceavă cu termen redus?

De la crearea sa, în timpul mandatului preşedintelui Con-
stantinescu, cel “bătut” de securişti, şi până acum, spre finalul manda-
tului preşedintelui Iliescu, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii s-a remarcat mai degrabă prin scandalurile produse de mem-
brii săi de vârf, împărţiţi în două (sau mai multe) tabere ideologice, decât
prin rezultatele cercetărilor întreprinse prin arhivele deschise cu zgârce-
nie de către “proprietarul” actual, SRI.

Principalul motiv pentru care activitatea acestei instituţii
utile pentru sănătatea morală a societăţii se reduce la această componentă
de scandal ţine de criteriul de selecţie al membrilor săi. Cei care au creat-
o, după repetate croieli şi răscroieli ale materialului legislativ pus la dis-
poziţie de Ticu Dumitrescu, au văzut-o, la vremea respectivă, mai mult
ca un instrument de “demascare” a adversarilor politici decât ca un labo-
rator de stabilire a adevărurilor necesare. De aici şi opţiunea pentru o
serie de personalităţi recunoscute pentru poziţiile lor partizane şi pentru
capacitatea de penetrare a opiniei publice. Numai că, primele dificultăţi
au venit pentru fosta putere tocmai din partea acestor membri ai Consi-
liului. Vă mai amintiţi, probabil, stupoarea cu care au fost întâmpinate
primele verificări ale candidaţilor de la alegerile din 2000, când grosul
“colaboraţioniştilor” a fost dat tocmai de către PNŢCD şi PNL, moaşele
instituţiei în cauză. După “marea schimbare”, sensul acţiunilor Consiliu-
lui s-a mutat în interior. S-au delimitat două tabere - una “progresistă”
şi alta “securistă” - între care s-au iscat bătălii dure, cu valuri mari spre
exterior. Acesta a şi fost, practic, momentul în care instituţia s-a politizat
şi când a fost, practic, deturnată de la scopurile iniţiale (dacă acestea au
existat în realitate). Reducerea mandatului membrilor CNSAS de la şase
la patru ani este un pretext pentru readucerea disputei în arena politică.
Asta ar putea să însemne că certurile publice ale domnilor Dinescu-
Onişoru-Patapievici-Gheorghe şi chiar Pleşu vor dura mai puţin cu doi
ani. Dacă nu vor fi înlocuiţi cu persoane de aceeaşi factură şi cu aceleaşi
porniri, reducerea mandatului ar putea să însemne un câştig pentru cei
care doresc cu adevărat să lumineze acest capitol important al istoriei
noastre trăite. Dacă nu, nu. 

12 aprilie



100 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

Isărescu a descoperit Tezaurul!

Recentul seminar organizat de Banca Naţională a României
pe tema tezaurului dus la ruşi şi nemaiîntors până în ziua de astăzi, a
aruncat pe piaţa mass-media acest subiect ca fiind unul original şi
fierbinte. Mă străduiesc să-mi amintesc ce comentariu a făcut dl guver-
nator Mugur Isărescu anul trecut prin iulie, când preşedintele Iliescu a
fost la Moscova, pentru semnarea tratatului bilateral şi nu găsesc nimic
prin cotloanele memoriei.

Nu găsesc nici pe site-urile agenţiilor de presă care au co-
mentat atunci vizita.

Mi-amintesc, însă, că subiectul Tezaurului a fost prezent în
convorbirile pe care preşedintele nostru le-a avut cu preşedintele Putin.
Acesta i-a mărturisit dlui Iliescu faptul că nu ştie mare lucru despre
povestea asta şi că, de fapt, nici nu înţelesese prea bine despre ce este
vorba, dat fiind că traducerea în rusă a termenului nu era prea sugestivă.
Crezându-l pe cuvânt, dl Iliescu s-a apucat să-i explice atunci ce şi cum.
Luminându-se, noul ţar de la Kremlin a declarat că înţelege şi că,
pornindu-se de la această clarificare, se va da un nou avânt cercetărilor
menite să conducă la identificarea aurului şi a celorlalte valori româneşti
duse în bejenie. Cei doi preşedinţi au stabilit chiar atunci formarea unei
comisii mixte, compuse din istorici, economişti, militari şi alte profesii
care să încerce să ajungă la rezultatul la care nu s-a ajuns până acum.
Veţi zice, probabil, şi nu fără temei, că o comisie este cea mai potrivită
modalitate de a îngropa un subiect şi de a nu ajunge la nici un rezultat.
Să nu ne pripim, însă, cu concluziile. Cert este că atâta timp cât problema
tezaurului va fi văzută sub forma unor lăzi cu aur pitite de comisari prin
cine ştie ce catacombă din Siberia, şansa de a ajunge la o soluţie e nulă.
Peste ruşi şi peste tezaurul nostru au trecut o revoluţie şi două războaie
mondiale. O parte din obiecte au fost returnate, altele au fost vândute
pentru a se finanţa mişcarea comunistă din exil. Au existat şi o serie de
înţelegeri oculte care n-au prea ajuns la urechile istoricilor. Chestiunea
Tezaurului nu este, deci, simplă, iar perspectiva recuperării sale rămâne
ceţoasă şi îndepărtată şi, în nici un caz, seminarul BNR va fi cel care va
impulsiona întoarcerea sa acasă. Deocamdată, tezaurul rămâne un ex-
celent subiect electoral pentru guvernatorul BNR (vor fi şi acolo alegeri,
la sfârşitul acestui an) şi un element important de imagine în registrul
lui “dacă altora nu le pasă, nouă ne...” 
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Cinste şi gramatică!

Motto-ul sub care a fost pusă acţiunea Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România este unul mai mult decât inspirat şi el pune
degetul atenţiei pe principalele “răni deschise” ale gazetăriei postdecem-
briste: “Cinste şi gramatică!” Nu pentru că gazetarii ar fi cei mai defici-
tari la aceste două capitole esenţiale, ci pentru că în interiorul breslei,
ele sunt vitale. Fără cinste şi gramatică, demersul presei este nul. Cu ele
în proporţii variabile, atingerea obiectivelor este şi ea variabilă.

De ce s-a ajuns la o astfel de exigenţă programatică? Pentru
simplul fapt că prima libertate fundamentală cucerită de români la revo-
luţie - aceea a cuvântului, scris şi vorbit - a fost însoţită de tot ceea ce
parazitează, de regulă, un  proces istoric. De aproximaţii, de sferturi şi
jumătăţi de adevăr, de exprimare liberă până la vulgaritate şi de o vio-
lentă contestare a tuturor regulilor - inclusiv a celor gramaticale. Cine
va avea puterea şi răbdarea de a trece în revistă producţia jurnalistică a
ultimilor 14 ani va rămâne uluit nu numai de diversitatea stilistică, dar
şi de gama procedeelor de manipulare sau de deficitul cronic de acorduri
între subiectele şi predicatele actualităţii.

Instituţia care a reluat o tradiţie antebelică şi a dus-o, cum
au putut cei din fruntea sa, prin hârtoapele tranziţiei, îşi propune acum,
odată cu noua conducere, o “nouă revoluţie”. Intrată sub “comanda”
unui jurnalist autentic şi ambiţios, asociaţia profesională a jurnaliştilor
doreşte să-şi construiască o autoritate reală, pornind de la premisele slo-
ganului, pentru a dobândi instrumentele necesare apărării şi promovării
drepturilor şi intereselor celor pe care - Octavian Ştireanu - îi reprezintă.
Din acest punct de vedere îndrăznesc să cred că promovarea unei Zile a
Ziaristului este o acţiune îndreptăţită şi care răspunde unui astfel de in-
teres. UZP poate şi trebuie să devină, alături de Clubul Român de Presă,
partenerul autorităţilor într-un dialog al cărui scop este consolidarea
acestei libertăţi vitale pentru întreaga societate, şi cred că reticenţa cu
care a fost privită această iniţiativă, analizată la rece şi fără patimă, se
va dovedi lipsită de obiect. În fond, nici Uniunea şi nici Clubul nu-şi în-
calcă vreuna dintre prerogative şi pot coexista paşnic spre mai binele
breslei şi al presei. Sărbătorind în premieră o zi şi o semnificaţie ce de-
păşeşte cadrul îngust al ambiţiilor personale sau de grup.
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Cutia Pandorei

Pe altarul instaurării democraţiei în Irak, România a dat
prima jertfă: un civil. Sau un semi-civil, dacă avem în vedere că era
vorba despre o persoană între ale cărei sarcini de serviciu intra şi riscul
propriei vieţi. Din fericire, nici unul dintre militarii români prezenţi în
Irak, în virtutea aranjamentelor referitoare la constituirea Coaliţiei anti-
Saddam nu i-a împărtăşit soarta. Este o mulţumire temporară. 

În Irak lucrurile nu dau deloc semne că s-ar îmbunătăţi. Ba
dimpotrivă. La un an de la “eliberarea” Bagdadului, rezistenţa antiameri-
cană capătă forme organizate. Şiiţii şi suniţii, cele două aripi ale Isla-
mului, au renunţat deocamdată să se mai bată, considerând că cel mai
bun lucru e să-i combată împreună pe ocupanţi.

Căci, oricum am scălda-o, despre aşa ceva este vorba. Ar-
mata care a eliberat Irakul de jugul saddamist este, totuşi, o armată de
ocupaţie. Frustrarea irakienilor este de înţeles. Pe timpul lui Saddam se
considerau mai liberi. Erau oprimaţi, dar nu de străini. E aici o nuanţă
psihologică de care nu poţi să nu ţii seama. N-or fi fost turcii mereu la
fel de crunţi de-a lungul istoriei (dovadă că le-am preluat, nu doar cu-
vinte, ci şi obiceiuri), dar amintirea îi păstrează ca atare. “Jugul turcesc”
a fost un loc comun. De ce n-ar fi la fel de comun “jugul american”?
Nici turcii şi nici americanii n-au poposit pe alte meleaguri de dragul
populaţiei oprimate, ci de dragul grânelor sau a petrolului. Numai cine
nu vrea să vadă nu vede că cei peste 100.000 de soldaţi americani aflaţi
în Irak, sunt acolo în numele rezervelor de petrol şi al dreptului de a dis-
pune de ele. Restul este poezie. America tuturor libertăţilor află acolo,
acum, cu neplăcută surpriză, că irakienii îi consideră pe eliberatori cel
puţin la fel de odioşi precum Saddam. Ceea ce ar trebui să dea de gândit
oricui este dispus să măsoare cu şublerul democraţiei occidentale reali-
tăţile unei lumi de o diversitate extremă.

În Irak principiile democratice au deschis o veritabilă Cutie
a Pandorei. Ce iese din ea ne uimeşte şi va continua să ne uluiască. Şi
să ne aducă acasă compatrioţi în coşciuge de plumb.
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Hazul de necaz - specialitatea
ministrului Sârbu

De la zvonuri şi şoapte, imediat după accident, până la vor-
bitul pe şleau, deunăzi n-a fost decât un pas, pe care tot mai comicul
ministru Ilie Sârbu l-a făcut cu nonşalanţa unui membru al formaţiei
“Vacanţa Mare”. S-ar putea spune că ministrul îşi exploatează infirmi-
tatea în scopuri electorale, încercând în acelaşi timp să-şi gâdile şi şeful,
doar-doar îi va ierta faptul că l-a pus într-o situaţie delicată când cu ne-
fericita vânătoare de la Bolovani.

După Paşte, ministrul Agriculturii a ţinut morţiş să aducă la
cunoştinţa întregii naţiuni faptul că a primit, drept compensaţie, din
partea premierului, două cartoane cu ouă.

Darul a fost făcut, cum s-ar spune, ca de la sătean la sătean,
peste gardul ce desparte proprietăţile din comuna Cornu a celor doi iu-
bitori de neaoşism. Cu această dezvăluire, ministrul mieilor şi al ouălelor
a prelungit ca un veritabil manager din show-biz succesul iniţial cu încă
o ediţie menită să ţină trează atenţia publicului. Urmarea firească ar fi
ca dl ministru să facă un show de televiziune, în care să arate pe viu cum
s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să organizeze un concurs de păţanii
asemănătoare şi să scrie şi o carte autobiografică intitulată, eventual,
“M-am împuşcat singur, dar am supravieţuit”. După asta, cartea ar putea
fi ecranizată, iar producţia cinematografică difuzată în campania elec-
torală, ca un model de apropiere a demnitarilor de popor!

Din păcate dl Sârbu iroseşte mult prea multă energie în a
populariza acest eveniment din viaţa sa, neprearămânându-i suficiente
rezerve pentru agricultură în general, şi pentru ce mai are în ograda mi-
nisterului, pe lângă. Dacă la UE s-ar negocia, în toamna asta, capacitatea
de a face haz din necaz, cu siguranţă că dl Ilie Sârbu ar fi cel mai potrivit
interlocutor. Din păcate, însă, şi pentru noi şi pentru dânsul, subiectele
sunt mult mai puţin distractive şi cu consecinţe ceva mai grave, în caz
de “accident“. 
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Divorţ cu faţă uman(ist)ă?

PSD şi PUR (de fapt, PUR şi PSD) s-au despărţit în urmă
cu un an, după un mariaj cam agitat în care nepotrivirile de caracter
s-au arătat mai des decât potrivirile, hotărând să meargă mai departe,
fiecare pe calea sa: PSD-ul pe cea bătătorită, a social-democraţiei, PUR-
ul pe cea abia trasată, a liberalismului social. În răstimpul separării, din-
spre cele două tabere au plecat săgeţi cu ţinte mai mult sau mai puţin
precise, desfacerea căsătoriei având ca consecinţă majoră dispariţia a
ceea ce ar fi putut fi (dacă PSD-ul ar fi vrut) “grupul umanist” de la
Cameră, lichidat prin transfer in corpore, în ograda primitoare a partidu-
lui de guvernământ.

Ca orice despărţire, aceasta a avut şi unele influenţe pozitive
asupra părţii vătămate - umaniştii! Aceştia s-au văzut în situaţia de a tre-
bui să-şi ia soarta în propriile mâini şi să se gândească cum vor putea
reuşi, fără a mai fi tractaţi de “fratele cel mare”, să treacă pragul înalt al
baremului parlamentar. Cum noua orientare liberală nu i-a prea apropiat
de alianţa DA, aceasta spunând un NU răspicat “colaboraţioniştilor”,
profesorul Voiculescu a fost obligat să imagineze o strategie proprie.
Aceasta s-a ivit din deşertul Nevadei, sub forma doamnei Lia Roberts,
la al cărei spate a intuit cârligul de care se va agăţa PUR-ul pentru a urca
Golgota celor 5 procente! Dick Morris a venit ca un supliment binemeri-
tat, românii neaflând încă faptul că magicianul avea termenul de garanţie
expirat. Actuala strategie umanistă se bazează pe femei şi ea pare să dea
chiar roade, având în vedere evoluţia tactică de ultimă oră care spune că
dacă d-lui Duvăz nu-i vor ieşi în cafea şansele necesare accederii la
scaunul lui Băsescu, PSD-ul îşi va transfera voturile în contul Monicăi
Tatoiu. În aceste condiţii care ar mai fi fost rostul întâlnirii pline de sus-
pans de joia trecută, între cei doi divorţaţi - Năstase şi Voiculescu? Ches-
tia cu anularea impozitului pe profitul reinvestit? Mira-m-aş. Mai de
grabă, poate, o sondare discretă a stării sentimentelor, în vederea unei
împăcări de ultimă oră, în numele interesului naţional. 

17 aprilie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    105

Politicienii nomazi 
vor fi legaţi de glie!

Spre deosebire de păsări, care migrează de două ori pe an,
parlamentarii migrează oridecâteori le vine cheful. Nu contează pe listele
cărui partid au fost aleşi, contează interesul de moment şi perspectiva
unui beneficiu. Libertatea de a te mişca dintr-un partid în altul a fost
considerată până acum ca făcând parte dintre libertăţile fundamentale
ale omului. Ale omului ajuns parlamentar.

Iată că mâna lungă şi nedreaptă a destinului se întinde spre
a sugruma acest drept. Liberalii, care zic că li s-a furat ideea, pretind a
fi fost cei care s-au gândit primii la acest lucru. PSD-ul, ca partid ma-
joritar, consideră că e de datoria lui să o aplice, indiferent care i-ar fi pa-
ternitatea. Oricum, Guvernul s-a aplecat cu temeinicie asupra unui text
din care s-ar putea extrage viitoarea lege. Textul zice că toţi cei aleşi -
fie ei parlamentari, primari sau consilieri - rămân fără mandat dacă trec
într-o altă formaţiune politică decât cea în numele căreia au fost aleşi!
Stând strâmb şi judecând drept, cam asta ar şi trebui să se întâmple. O
fi libertatea libertate, dar migraţia poate intra în categoria înşelătoriei.
Adică vin eu în campanie electorală, dau din gură cu hotărâre şi arăt ce
buni sunt ai noştri şi ce răi sunt ai lor şi deodată, după ce m-a ales
poporul, zic: Pardon! Lucrurile stau exact invers: ai lor sunt buni şi ai
noştri sunt răi. De-aia nici nu mai vreau să fiu de-al lor (nostru!)

Legea-i lege. Dar şi teoria e teorie. Ce se va întâmpla în
practică? Ce se întâmplă şi acum, când nu puţini sunt cei al căror
conţinut de idei şi convingeri nu respectă de fel eticheta? Cine va fi mai
dezavantajată? Puterea, care nu-i va mai putea înregimenta pe transfugii
din Opoziţie, sau Opoziţia, care nu-i va mai putea primi cu braţele de-
schise pe nemulţumiţii de la Putere? Va mai funcţiona tactica “cailor
troieni” şi cum? Sunt întrebări la care specialiştii partidelor au găsit deja,
răspunsurile, pentru că altfel este greu de înţeles acest consens de ultimă
oră.
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Munca la negru, 
o etapă necesară?

Unul din zece români lucrează “la negru”. Adică fără
forme legale. Cei circa 600.000 de oameni ai muncii (estimarea aparţine
ministerului de specialitate) se descurcă în acest fel renunţând, practic
la avantajele pe care le-ar conferi un contract legal - avantaje cu impli-
caţii în pensionare, în asistenţa sanitară, în protecţia muncii şi alte
domenii esenţiale pentru viaţa fiecărui om. 

Fenomenul muncii la negru implică clarificări din două
direcţii.

În primul rând, de ce un număr atât de mare de oameni
acceptă să lucreze în astfel de condiţii? O primă explicaţie vine, cred,
dinspre presiunea reală a şomajului. Indicele de şomaj din scriptele mini-
sterului nu este nici pe departe cel real. El îi vizează doar pe cei care în-
deplinesc condiţii pentru a primi ajutoare sub diverse forme. Aceştia însă
sunt mult mai puţini decât cei lipsiţi de şansa unui loc de muncă. Apoi,
lipsa de calificare a majorităţii celor aflaţi în căutarea unei slujbe. Aceste
două motive îi obligă, de cele mai multe ori, să accepte angajamente în
condiţii oneroase şi în mod cert dezavantajoase pentru ei. Amploarea
fenomenului face aproape inutilă orice încercare de a obţine condiţiile
prevăzute de lege. “Nu-ţi convine, sunt 100 în urma ta care aşteaptă!” -
este replica obişnuită pe care o aude imprudentul solicitant.

În al doilea rând, este situaţia grea în care se află un mare
număr de angajatori, în majoritate din categoria micilor întreprinzători.
Pentru aceştia, povara taxelor pe forţa de muncă este de cele mai multe
ori insuportabilă. Pentru fiecare angajat, suma destinată taxelor dublează
salariul. Guvernul ştie asta, dar optează sistematic pentru modalitatea
cea mai comodă de colectare a impozitelor, iar taxarea muncii este una
dintre cele mai la îndemână.

Patronii preferă deci să înfrunte riscul sancţiunilor, fali-
mentului spre care i-ar duce contractele legale. Este, în cele din urmă, o
înţelegere tacită a situaţiei, de către o administraţie care ştie foarte bine
că stârpirea muncii la negru ar împinge societatea spre o situaţie de criză
din care cu greu s-ar putea întrevedea o ieşire. De unde rezultă, para-
doxal, că munca la negru este o etapă, dacă nu necesară, de neevitat,
spre o piaţă a muncii reglementată la nivel european. Când o fi asta.
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CPUN ‘90 , 
ora astrală a lui Iliescu

În recent apărutul său volum de convorbiri “Marele şoc de
la finele unui secol scurt”, preşedintele Iliescu îşi mărturiseşte nostalgia
faţă de două momente de normalitate şi civilitate - aceste noţiuni părând
să fie reperele fundamentale la care îşi raportează trecerea prin istorie
cel care s-a aflat - în condiţiile separaţiei puterilor - la cârma ţării în 10
din cei 14 ani scurşi de la Revoluţie.

Primul este CPUN-ul, iar al doilea, campania electorală din
‘90. Dacă faţă de cel de-al doilea nu am nici o obiecţie, confruntarea în
general, dar în special cea finală, de la televiziune, dintre cei trei candi-
daţi (Iliescu, Câmpeanu şi Raţiu) caracterizându-se printr-o profundă
civilizaţie şi printr-un discurs argumentat şi la obiect, faţă de primul aş
putea manifesta oarece rezerve. Pentru că, dacă îmi aduc bine aminte,
sub cupola sălii în care funcţionase, cuminte, vreme de aproape 40 de
ani, Marea Adunare Naţională, s-ar fi făcut auzite nu doar acuze şi for-
mulări vitriolante, dar şi exprimări cu totul neacademice, mergând până
la invective. Cred însă că nu acestea sunt lucrurile care-l fac nostalgic
pe domnul preşedinte, cât esenţa a ceea ce se petrecea atunci, acolo. Mai
precis, faţă de redescoperirea discursului liber, democratic, fără cenzura
şi teama care însoţiseră până atunci orice formă de exprimare. Desigur,
printre cei 300 de membri ai acestui parlament ad-hoc, constituit după
metode retuşabile astăzi, s-au aflat şi unii dintre cei care nu aveau justi-
ficări morale şi intelectuale să reprezinte ceva sau pe cineva, dar acolo
s-au format şi câteva dintre conştiinţele politice importante care au dom-
inat scena în anii care au urmat. Cea mai mare nostalgie, însă, bănuiesc
că o are domnul preşedinte după rolul pe care i l-a rezervat atunci istoria:
acela de moderator universal, de om care găseşte limbajul şi soluţiile
potrivite pentru fiecare interlocutor şi pentru fiecare problemă. A fost şi
rămâne, cred, momentul de vârf al prestaţiei sale politice, “ora astrală”
care i-a adus încrederea conaţionalilor săi că, mai mult şi mai bine decât
oricare altul, poate să stăpânească o lume ieşită din matcă şi ameninţând
să se reverse, oricând, inundând ordinea de drept şi stabilitatea socială.
Destul de puţin cunoscut până atunci, în mod direct, Ion Iliescu a dat
atunci măsura adevăratului om politic care era, arvunind, practic, opţi-
unea populară ce avea să-l conducă spre neobişnuitul procent de 85%
cu care a câştigat prezidenţialele din ‘90.
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Tribunul vrea la tribunal!

Premierul Năstase a căzut în plasa pe care i-a întins-o Vadim,
anunţând că urmează să-l dea în judecată, în calitate de simplu cetăţean,
pe cheltuiala proprie.

După cum se ştie, liderul PRM l-a acuzat de a fi autorul îm-
puşcăturii care, a treia zi de Crăciunul trecut, l-a lăsat pe ministrul Agri-
culturii Ilie Sârbu cu un handicap de neinvidiat. Ba, Vadim aduce şi vreo
şase martori din propriul partid, gata să jure cu mâna pe Biblie că lu-
crurile aşa au stat, deşi n-au fost de faţă.

De faţă au fost mai multe înalte feţe politiceşti, reunite la un
sfat de taină. Au fost, în pădurea de la Bolovani, Ioan Talpeş, Radu Ti-
mofte, Gheorghe Fulga, Gioni Popescu - toţi oameni unul şi unul - ală-
turi, bineînţeles, de preşedintele AGVPS, Adrian Năstase. Dacă-mi aduc
bine aminte, a fost nevoie de vreo trei zile pentru a fi dat publicităţii un
comunicat al poliţiei în care să se consemneze şi lista participanţilor la
partidă. Trei zile în care zvonurile au curs din plin şi cele mai fanteziste
scenarii s-au făcut auzite, dintre acestea nelipsind şi cel adoptat de Cor-
neliu Vadim Tudor. Că acesta-şi aminteşte acum episodul şi-l aruncă în
mass-media este o chestiune care ţine de tactica electorală. Vreau însă
să spun că tactica a fost ajutată de toate bâlbâielile şi secretomania care
a înconjurat evenimentul. Nu mai vorbesc de multele variante pe care
le-a  oferit chiar victima, care a fost împuşcată, pe rând, de şofer, de sine
însuşi şi de o tufă din apropiere, poliţia nesesizându-se în legătură cu
aceste inconsecvenţe şi luând de bun ce i-a servit ministrul. A fost, într-
adevăr, un eveniment delicat şi neaşteptat - ca orice accident! Modul în
care a fost gestionat el a fost sub orice critică şi nu a făcut decât să stimu-
leze apetitul pentru speculaţii al gazetarilor şi al adversarilor politici. În
continuarea acestui tip de gestiune se înscrie şi decizia premierului de
a-l acţiona în judecată pe Vadim. Desigur că va câştiga acest proces, dar
se va lăsa târât într-un spectacol public pe care preşedintele PRM se va
strădui să-l facă cât mai picant posibil şi cât mai dezagreabil pentru ad-
versarul său, căruia hotărârea instanţei nu-i va ţine nici de cald şi nici
răcoare.

Vadim vrea la tribunal: ştie el de ce! Dar de ce vrea şi Năs-
tase?
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Abrogarea ordonanţei 
CEC-ANL ,

o victorie a lui Isărescu?

Săptămâna trecută, Guvernul a abrogat Ordonanţa CEC-
ANL. Fără vâlva care însoţise elaborarea ei, deşi ultimul cuvânt de or-
dine fusese că va fi revizuită în aşa fel încât să nu contravină
reglementărilor cuprinse în Legea Bancară.  

De ce s-a renunţat la programul de finanţare a locuinţelor
pentru tineri şi a sălilor de sport prin intermediul CEC? În primul rând,
pentru că acţiunea a fost acuzată de a fi una electorală. Locuinţele pentru
tineri şi cele 400 de săli de sport figurează în programul cu care PSD a
început să guverneze în 2001. După mai bine de trei ani, programul este
în pericol de a nu se finaliza. Din motive necunoscute, băncile comer-
ciale care s-au grăbit să acuze concurenţa neloială a CEC-ului, nu s-au
înghesuit să contribuie la finanţarea acestui program. Nu s-au înghesuit
nici după ce CEC-ul le-a oferit oportunitatea asocierii în acest scop. În
mod de-a dreptul suspect, în corul vociferărilor de după anunţul ordo-
nanţei nu s-a făcut auzită Banca Naţională. Într-un stil devenit
tradiţional, Mugur Isărescu s-a ferit să-şi spună părerea din primul mo-
ment. A făcut-o după vreo săptămână, aproape în treacăt, pornind de la
alte probleme şi marşând pe ideea respectului faţă de lege. Legea ban-
cară, bineînţeles.

Semnalul guvernatorului n-a putut să nu fie luat în serios.
Cu atât mai mult cu cât măsura, iniţiată de ministrul Finanţelor, în urma
presiunilor ministrului Transporturilor, era la limita legii şi punea în peri-
col fragilul echilibru al CEC-ului care abia îşi revenise de pe urma şocu-
lui FNI. Sigur, o chestiune de bun simţ spune că nu ar fi fost nimic rău
sau condamnabil în finanţarea unui proiect care are în vedere un bine
public. În fond, nici sălile de sport şi nici locuinţele pentru tineret nu şi
le trăgeau liderii PSD în propria ogradă. Ce nu a fost în regulă - şi a cân-
tărit în luarea măsurii de abrogare - a fost tocmai jocul acesta periculos
cu legalitatea. Şi, în plus, încărcarea CEC cu balastul acestui program
tocmai în momentul în care se pregăteşte pentru marele şoc al priva-
tizării. Ordonanţa CEC-ANL reprezintă un pariu pe care, pentru moment
cel puţin, pare să-l fi câştigat Mugur Isărescu. 
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“Soluţia Cozma” - în programul
de reconciliere al preşedintelui?

Refuzul justiţiei de a-l graţia pe Miron Cozma poate să
însemne o exagerare, acum, când au trecut mai bine de cinci ani de la
ultima mineriadă şi când liderul sindical şi-a pierdut complet aura de
justiţiar ce ameninţa ordinea şi siguranţa naţională.

Miron Cozma este unul dintre produsele tipice ale tranziţiei.
El a fost creat, în primul rând, de incapacitatea cronică a instituţiilor de
“specialitate” de a se adapta noii ordini, sechelelor lor totalitare, iar în
al doilea rând, de suportul politic pe care l-a primit în disputa cu o opozi-
ţie agresivă şi activă. Purtători ai unui “certificat de demnitate” dobândit
încă din 1977, când a avut loc prima şi cea mai importantă revoltă îm-
potriva sistemului comunist, minerii au fost ajutaţi să se considere
păstrători ai acestei tradiţii şi, de aici până la autoritatea de a se considera
răspunzători şi de schimbarea ordinii n-a mai fost decât un pas.

Cozma a fost tratat cu blândeţe după isprăvile din 14-15
iunie, puţin lipsindu-i să nu se înscrie în elita politică printr-o candidatură
pentru Parlament ratată “la mustaţă” în 1996. Schimbarea de “regim”
avea însă să însemne şi o schimbare de atitudine faţă de el, Emil Con-
stantinescu punându-l, alături de Chiţac şi Stănculescu, pe lista princi-
palilor inamici publici pe care noua putere trebuia să-i sacrifice pe altarul
democraţiei. Ultimele răbufniri minereşti - ale căror cauze de fond au
fost insuficient evaluate şi cercetate - au condus chiar până la limita
prăbuşirii autorităţii statale. Negocierile de la Cozia cu insurgenţii din
Valea Jiului au introdus o nouă notă de originalitate guvernărilor Coali-
ţiei, victoria neaşteptată de la Stoeneşti punând capăt - probabil definitiv
- celui mai controversat şi mai straniu aspect al tranziţiei româneşti.
Sentinţa primită de Cozma - 18 ani - a fost, evident, una comandată
politic şi măcar din acest punct de vedere “luceafărul huilei” ar avea
temeiul să ceară, dacă nu o revizuire, măcar o graţiere. Una i-a fost re-
fuzată în 2001. Cea de-a doua pare să urmeze aceeaşi cale, cel puţin dacă
ne referim la avizul negativ al Ministerului Justiţiei.

Ultimul cuvânt îl va avea însă preşedintele Iliescu şi n-ar fi
deloc exclus ca în programul său amplu de conciliere cu istoria, pe ul-
timii metri ai ultimului său mandat, să figureze şi o previzibil contro-
versată “soluţie Cozma”. 
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Nici alternanţă, nici alternativă

Vorbea fostul preşedinte Constantinescu despre nevoia în-
locuirii “alternanţei” cu “alternativa”, în perspectiva viitoarelor alegeri.
Alternativa a vrut să fie şi ceea ce s-a întâmplat în ‘96, iar faptul că n-a
reuşit să fie decât o alternanţă, nu este vina electoratului. După cum nu
va fi nici dacă la alegerile viitoare vor lipsi şi alternanţa şi alternativa.

Vina este a ofertantului - clasa politică. Electoratul este forţat
să opteze pentru ceea ce i se prezintă. Or, “piaţa” alegerilor nu dă semne
că va fi nici mai atractivă, nici mai diversificată decât a fost până acum.
Ba din contră. PSD s-a transformat deja într-un angrosist a cărui tarabă
le domină pe cele ale celorlalţi mici producători, şi care este în măsură
să impună propriul său mercurial. În aceste condiţii, în nici un caz nu se
va putea vorbi despre alternanţă la alegerile din iarnă, cel puţin. Singura
neclaritate ţine, îndrăznesc să cred, de faptul dacă PSD va avea sau nu
nevoie de parteneri la guvernare, şi dacă da, cine vor fi aceştia.

Opoziţia dublă rămâne “încremenită în proiect”, vorba pro-
fesorului Manolescu, şi nici măcar virajele ideologice ale lui Vadim nu
vor putea crea o punte de legătură între liberal-democraţi şi naţionaliştii
deveniţi prin forţa lucrurilor mai moderaţi. Datorită acestei situaţii scruti-
nul va ieşi, pentru prima dată în ultimii ani, din schema simplificatoare
a “votului negativ”, care sancţionează, nu mandatează. Şi asta nu pentru
că s-ar fi schimbat ceva în percepţia generală, ci pentru că de data aceasta
nu mai există o formaţiune în favoarea căreia să se manifeste acest vot.
Unica formaţiune căreia electoratul i s-ar putea adresa, în absenţa unui
bagaj negativ la guvernare, este PRM. Partidul lui Vadim Tudor nu are
însă pedigree-ul absolut necesar, care implică, din start, acceptarea de
către comunitatea internaţională. Excesele istorice ale liderului său au
lăsat urme adânci şi pocăirea sa de ultimă oră este privită cu suspiciune.
Avem “modelul Meciar”, pe care l-a înfrânt, la recentele alegeri din Slo-
vacia, teama conaţionalilor săi că se vor expune riscului de a nu-şi mai
putea îndeplini obiectivele de integrare.

Acesta este - deocamdată, cel puţin - fondul pe care şi alter-
nanţa şi alternativa vor face, probabil, loc unui soi de establishment dâm-
boviţean.  
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Campania electorală: 
de la vals la hip-hop

Îmi amintesc cu acelaşi tip de nostalgie pe care-l nutresc şi
alţii - celebri şi titraţi - despre prima confruntare televizată a candidaţilor
la funcţia de primar general al Capitalei. Se întâmpla prin mai-iunie 1996
şi am avut privilegiul de a fi moderatorul ei, într-un ciclu de emisiuni
(Turneul Candidaţilor) pe care l-am iniţiat la Antena 1.

Ciorbea şi Năstase (Ilie) nu se mai întâlniseră faţă în faţă
de-a lungul campaniei electorale, până la primul tur. Motivul era că staff-
ul de campanie al candidatului de atunci al PDSR nu considerase utilă
o astfel de întâlnire, rezervând-o pentru faza finală. Interesul cu care a
fost aşteptată şi urmărită disputa celor doi a captat cea mai mare audienţă
de după Revoluţie şi numai faptul că încă nu ajunseseră pe la noi instru-
mentele de măsurare a audienţei n-au putut-o înscrie ca atare la capitolul
recorduri. După un debut calm, emisiunea s-a încins şi cei doi candidaţi
şi-au aruncat unul altuia calificative şi acuze care la vremea respectivă
păreau de neconceput pentru ce se derula pe micul ecran. Am fost
obligat, la un moment dat, să-i atenţionez pe aprigii candidaţi că dacă
vor continua dialogul în acelaşi mod, voi fi eu obligat să mă retrag din
studiou! Cei doi s-au calmat şi emisiunea a continuat într-o tonalitate
urbană.

Aruncând acum o privire pe stenograma acestei emisiuni am
rămas pur şi simplu şocat: ea apare de o cuminţenie şi de o decenţă de
necrezut, dacă o compari cu se întâmplă acum în multele talk-show-uri
de pe diferite canale. Păi, doar disputa dintre Mitică Dragomir şi Mugur
Ciuvică, şi ei candidaţi la scaunul de primar general, ca şi cei pomeniţi
cu 8 ani în urmă, bate orice record de mitocănie şi de prost gust. Probabil
că n-a mai lipsit decât să se ia de gât în direct şi să-şi tragă pumni în cap.
Nostalgia mea faţă de campania din ‘96 creşte direct proporţional cu
nostalgia preşedintelui Iliescu faţă de cea din ‘90, când se confrunta în
paşi de vals şi tango cu Câmpeanu şi Raţiu. Chiar dacă 6 ani mai târziu
Năstase şi Ciorbea schimbaseră partitura pe un rock vioi, ea nu se com-
pară cu hip-hop-ul la care se dedau astăzi, încă înainte de începerea cam-
paniei, potenţialii candidaţi. Mă mai gândesc şi la obişnuinţele
telespectatorului pe care emisiuni de genul celor pomenite i-ar face să
caşte şi să folosească telecomanda pentru a găsi ceva mai antrenant.
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Emil vrea la guvernare în 2008

Într-o declaraţie incendiară făcută în faţa unui grup puţin nu-
meros de susţinători, fostul preşedinte al României şi-a precizat obiectivele
electorale: recâştigarea puterii în 2008. Emil Constatinescu îşi lasă sieşi
şi formaţiunii pe care o conduce un răgaz de patru ani până la momentul
în care va putea să înlocuiască alternanţa cu alternativa. Acest joc de cu-
vinte constituie şi găselniţa prin care fostul preşedinte motiva impactul
debil pe care Acţiunea Populară îl are asupra publicului. La aproape şase
luni de la constituire A.P. nu figurează încă printre opţiunile de vot ale
românilor şi faptul nu poate fi pus doar pe seama amintirii neplăcute pe
care dezertarea din anul 2000 a liderului de atunci al dezmembratei CDR
a avut-o. Este, mai degrabă, consecinţa absenţei unei alternative reale. 

Întregul discurs AP-ist de până acum se rezumă doar la de-
nunţarea malversaţiunilor partidului de guvernământ, cu nonşalanţa celui
care nici usturoi n-a consumat şi nici discursu-i nu împrăştie inconfun-
dabila odoare. Probabil că Emil Constantinescu are dreptate când spune
că “tipul de structură mafiotă, clientelară, de tip tribal, nu va putea merge
în Uniunea Europeană”. Are dreptate pe fond, pentru că este greu de pre-
supus că dacă PSD va reuşi să treacă cele câteva hopuri pe care le mai are
în calendarul negocierilor, Bruxelles-ul se va încăpăţâna să ne bareze ac-
cesul în ideea de a-i aştepta pe “adevăraţii” lideri politici români să-şi pună
hainele de lucru în 2008 şi să demonstreze justeţea punctului lor de vedere.
Din păcate, memoria nu ne permite să trecem peste numeroasele fenomene
de tip “tribal” care s-au produs în timpul guvernării democratice din 1996-
2000, când economia s-a dus la vale, mişcată din loc de umerii puternici
a 14.000 de specialişti ai dlui Constantinescu.

Ţinta AP, a mai declarat Emil Constantinescu la Cluj, este de
a “construi identitatea unui partid care luptă împotriva actualului sistem”.
Din capul locului, liderul AP comite o eroare dând prioritate luptei “îm-
potrivă”, în locul luptei “pentru”. În loc să-şi canalizeze forţele, câte le
are, în direcţia structurării unei formaţiuni lipsite de păcatele celei (celor)
pe care le-a condus la înfrângere în 2000, Emil Constantinescu şi cama-
razii săi continuă să se lase orbiţi de fantomele securiste care i-au învins
atunci, neavând nici un argument să se considere mai bine pregătiţi pentru
a le înfrunta.

Este foarte posibil ca în 2008 să vină la putere “o formaţiune
de opoziţie reală”. Tare mi-e teamă, însă, că aceasta nu va fi A.P. Şi nici
că va fi condusă de Emil Constantinescu. 
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Gaura din drapel

Pânã în decembrie, 22, din ‘89, România avea drapelul ei.
Roºu, galben, albastru (sau viceversa, dacã ne raportãm la bãþ, pe galben
fiind plasatã binecunoscuta stemã din cântece, cu brazii, munþii, sondele
de petrol ºi spicele de grâu.

În 22 decembrie 1989, stema cu steluþã roºie în vârf a dis-
pãrut. Revoluþionarii care au pornit în acea dimineaþã spre centrul
oraºului erau înfãºuraþi în drapelele din care dispãruse, tãiatã cu lama,
stema, ºi apãruse în locul ei o gaurã neagrã. Gestul avea semnificaþii
clare. El voia sã spunã cã tricolorul naþional rãmâne valabil. Nu mai
rãmâne valabil simbolul pe care comunismul îl plasase peste.

O vreme am crezut cã acesta va fi steagul României, de
atunci înainte: tricolorul cu gaurã. Ar fi fost cât se poate de sugestiv,
gaura reamintind, perpetuu, de întoarcerea la normalitate din exilul to-
talitar.

Nu ºtiu cum, dar gaura a dispãrut ºi Constituþia din ‘91 a
confirmat tricolorul simplu, fãrã gaurã ºi fãrã stemã. Asta l-a fãcut sã se
confunde cu alte douã drapele naþionale - al Ciad-ului ºi al Andorrei,
aceasta din urmã având în plus ºi o stemã. La vremea respectivã coinci-
denþa nu pãrea deranjantã. Noi suntem în Europa, ei în Africa, nu ne prea
întâlnim ca sã ne confundãm. Numai cã au început sã protesteze ciadienii
care probabil cã nu doresc sã fie confundaþi cu românii. ªi care zic cã
noi trebuie sã facem ceva, ei fiind înregistraþi la ONU încã din 1957, în
forma respectivã. Pe la noi chestiunea s-a ridicat de câteva ori, dar a fost
lãsatã baltã de fiecare datã. Mai nou, un turc (deputatul Metin Cerchez)
ºi-a luat în dinþi inima de român ºi a somat Parlamentul sã facã ceva.
Care Parlament a zis cã nu poate sã facã nimic, chestiunea fiind de com-
petenþa Constituþiei. De ce nu s-a trezit dl Cerchez când s-a amendat
Constituþia? De ce, de ne ce, asta e situaþia: nu mai avem nici gaurã,
nici stemã, iar ciadienii nu mai suportã sã fie confundaþi cu noi. Ce
facem?  
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Câmpeanu

Într-un fel, Radu Câmpeanu ilustrează condiţia dramatică a
politicianului român nimerit la răscruci ale istoriei. Prima răscruce a fost
cea a războiului şi a instalării comunismului ce l-a aruncat în puşcărie,
unde a ispăşit vina de a fi crezut în valorile democraţiei. A fost suficient
pentru ca o carieră să fie strivită, nemairămânând din ea decât aspiraţia
supravieţuirii. În condiţiile ştiute. Dacă în ‘45-’47, Câmpeanu s-a aflat
în urma istoriei, în ‘89-’90, a fost înaintea ei. Reprezentant autorizat al
curentului liberal, căruia a încercat să-i reînnoade şirul în cursul vremii,
Câmpeanu n-a înţeles că momentul nu corespundea logicii şi bunului
simţ tradiţional. Pentru vina de a fi fost rezonabil şi de a nu fi dat curs
extremismelor şi exagerărilor care însoţeau atunci discursul politic, s-a
trezit scos din joc. Era timpul panglicarilor cu buzunarele doldora de
dolarii neimpozitaţi ai tranziţiei. Răscrucea ‘92-’93 a fost, pentru cei
mai mulţi, una paradoxală. Un partid care se instalase autoritar în fruntea
plutonului “istoric”, al cărui lider era capabil să vadă şi interesul
naţional, nu doar cel de grup, avea să capoteze inexplicabil la nişte
alegeri pentru a căror bună desfăşurare liberalii lucraseră cot la cot cu
reprezentanţii altor formaţiuni politice. Sancţiunea - după părerea mea
nemotivată - a reţinut şi unele dintre stângăciile inerente unei vieţi
politice necristalizate încă. “Soluţia regală” a fost atât de subtilă, încât
n-a înţeles-o nimeni, iar solidaritatea de generaţie, atât de loială încât a
îndepărtat aripile tinere de care, în mod normal, Câmpeanu ar fi trebuit
să fie mai legat decât a fost. Congresul de la Poiana Braşov, din ‘93, a
fost cel care a pus capăt unei cariere politice mult prea scurte. Politica
românească a pierdut atunci, prin  Radu Câmpeanu, unul dintre reperele
sale de verticalitate şi de bun simţ, în faţa asaltului mitocăniei şi a setei
de înavuţire. Şi, probabil că Ion Iliescu are dreptate: cu un Câmpeanu,
neexmatriculat prematur, şi cu un Raţiu nemarginalizat, politica ar fi
putut să fie alta şi România să arate altfel.

Istoria nu lucrează însă nici cu “poate” şi nici cu “dacă”.
Radu Câmpeanu rămâne cel puţin cu autoritatea morală de a nu fi făcut
concesii majore şi de a nu-şi fi scos la vânzare onoarea şi orgoliul de
om, în primul rând.
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Monsieur Jourdain din Pipera

O operă literară are valoare cu atât mai mare cu cât mesajul
ei este mai peren, valabil şi atunci când decorul original se schimbă fun-
damental.

Monsieur Jourdain, din “Burghezul Gentilom” al lui
Moliere, a rămas celebru pentru faptul că făcea proză fără să ştie. Reve-
laţia lui monsieur Jourdain este încercată, cu aceeaşi emoţie, două-trei
secole mai târziu, de un alt burghez gentilom, de extracţie transhumantă:
Gigi Becali din Pipera. Omul a poposit în viaţa publică, cu câţiva ani în
urmă, fără aspiraţii prea mari. Dumnezeu l-a ajutat să facă bani şi el a
dorit să-i folosească în cel mai plăcut mod cu putinţă - investindu-i în
echipa sa favorită, Steaua. Contactul cu fotbalul l-a făcut popular, iar
popularitatea i-a stimulat apetitul pentru mai mult. Marea sa revelaţie,
mărturisită, a fost aceea că orice prostie ar scoate pe gură, imediat se
află în jurul său 4-5 camere de luat vederi ca să o imortalizeze şi să o
transmită mai departe unui public avid de can-can-uri. Ca om dedicat
economiei de piaţă, Gigi Becali a realizat valoarea inestimabilă a acestei
popularităţi, pentru care alţii plătesc din greu. A fost suficient ca un amic
de stadion - Viorel Hrebenciuc - să-i susure la urechi ideea că n-ar da
rău ca om politic, că nu i-a mai trebuit altceva. Şi-a cumpărat imediat
partid, şi-a instruit aderenţii ca pe o veritabilă galerie şi a început să
privească cu îndrăzneală spre zările electorale ale lui 2004. În fond, când
în parlament se află atâţia oameni pe care nu dai doi bani, care nu ştiu
să facă nimic şi toată lumea se pleacă până la pământ în faţa lor, de ce
să nu te consideri incomparabil mai calificat pentru o asemenea poziţie?

Proaspăt om politic de acţiune, Gigi Becali a simţit că, din-
colo de instinctele sale native, practice, are nevoie şi de ceva teorie. Aşa
că şi-a luat, mai întâi unul, apoi un al doilea analist politic, oameni şcoliţi
prin ţară şi prin străinătăţi, care au început să-l pună la punct din per-
spectivă doctrinară. Acesta a fost momentul în care Gigi Becali, aseme-
nea lui monsieur Jourdain, a realizat că filosofia este meseria lui, că a
supt-o de la sânul mamei şi că a mustit de ea fără să-şi dea seama. Acest
moment de cotitură din viaţa şi cariera politică a liderului creştin-demo-
crat poate să însemne mult pentru întreaga societate românească în care,
tot felul de burghezi mai mult sau mai puţin gentilomi, practică, fără
să-şi dea seama, ceva ce în general se numeşte politică. 
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Ce vrea Partidul Sindicaliştilor ?
Recenta iniţiativă a Blocului Naţional Sindical de a constitui

un partid al sindicaliştilor îmi aminteşte de o acţiune similară, a unui
fost ministru al Industriei (Constantinescu, parcă) care în 1992, cu puţin
înainte de alegeri, a convocat toţi funcţionarii cu munci de răspundere
din minister la o şedinţă în care a decis constituirea unui Partid al In-
dustriaşilor (dacă memoria nu mă înşeală). Dl Constantinescu îşi făcuse
o socoteală simplă, numărând funcţionarii ministerului şi adunându-i cu
membrii de familie până când a ajuns la un rezultat ce-l îndreptăţea să
aspire la laurii parlamentari.

Câte voturi a luat atunci partidul dlui amintit? 
Nesemnificativ. Socoteala de-acasă nu s-a potrivit cu cea de

la urne, cum nu s-au potrivit multe alte socoteli de acelaşi fel. Au existat,
pe la noi şi pe aiurea, fel de fel de idei de constituire a unor partide pe
baze profesionale sau de hobby. În Cehoslovacia a fost, la un moment
dat, un partid al băutorilor de bere. Mulţi visează un partid puternic al
femeilor, bazându-se pe faptul că sunt majoritare în structura populaţiei
pe sexe. Nicicând, astfel de soluţii nu s-au bucurat de succes pentru sim-
plul motiv că viaţa politică se bazează pe cu totul alte criterii, şi în primul
rând pe opţiunea ideologică. Oamenii au marea, formidabila calitate de
a nu gândi uniform într-o democraţie reală.

Revin la BNS şi la ideea potrivit căreia filosofia sindicală
ar putea face o breşă în acest edificiu al ineficienţei. Lucrul nu mă sur-
prinde. BNS-ul lui Costin şi Brătianu s-a ilustrat de-a lungul timpului
prin fel de fel de acţiuni şi activităţi neortodoxe. BNS-ul a ajutat Dacia
Felix şi reînvie, promiţându-i fondurile de pensii ale Blocului. BNS a
investit într-o socitetate de asigurări (CROMA) falimentară, pierzând o
grămadă de bani. BNS a fost şi este tovarăşul de nedespărţit al lui Freddy
Robinson, om de afaceri israelian, patron de cazinouri şi de bănci, la
bine, dar mai ales la rău, în afaceri nerentabile. Nu ştiu ce mă face să
cred că nici de data aceasta patronul postului Tele7 nu este străin de as-
piraţiile partinice ale uniunii sindicale care aspiră la putere politică în
bloc şi nu pe căile utilizate tradiţional de reprezentanţii săi (urcarea din
mers în barca partidelor cu care s-au confruntat).

Doar dacă maniera nu este o încercare de “intimidare” sau
de convingere a unui partid care să considere, în ultimă instanţă, că decât
să se confrunte cu un astfel de potenţial adversar, mai bine face un târg
cu el.
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Consilierii
Se poartă, în draci, consilierii politici. De preferinţă străini

dacă te ţine punga, dar nu sunt de lepădat nici cei autohtoni.
Este o realitate care ţine de specializarea tot mai pronunţată

a vieţii politice. Nu se mai pot face campanii electorale după ureche, cu
atât mai mult cu cât miza alegerilor continuă să crească, proporţional cu
posibilităţile pe care le conferă celor aleşi de a avea un cuvânt de spus
în evoluţia lucrurilor.

Ca şi candidaţii, consilierii acestora au intrat în reflectorul
opiniei publice, stârnind comentarii şi controverse. Cum a fost - şi este
- cazul consilierului PRM, Ron Arad. Lesne de înţeles, Arad fiind evreu
şi PRM-ul remarcându-se, de-a lungul timpului, printr-o atitudine nu
foarte amicală faţă de poporul ales. Mai este Dick Morris, cel adus pe
meleaguri mioritice de către Lia Roberts, ca să reediteze succesele de
pe vremea lui Clinton şi intrat în simbria lui Voiculescu. 

Că de la partidul democrat (american) până la cel umanist e
oarece distantă e adevărat, dar banii n-au miros, iar dolarii merg peste
tot. Dacă Dick va reuşi să bage PUR-ul în Parlament, îşi va binemerita,
desigur, reputaţia de vrăjitor electoral.

Oricât ar părea de ciudat, cea mai controversată alegere de
consilieri este cea operată de Gigi Becali. Dan Pavel, mai întâi, şi
Vladimir Tismăneanu, după el, s-au oferit să-l ajute pe latifundiarul din
Pipera să răzbească prin hăţişul ideologiei spre condiţia de politician.
Intelighenţia opoziţionistă a strâmbat din nas jignită în aspiraţia sa ex-
clusivistă. Partizanii puterii au zâmbit mânzeşte, satisfăcuţi că doi dintre
cei mai acerbi critici ai săi se mânjesc cu paraii oierului. În jurul celor
doi s-a instalat un strat de abur suspicios-ironic ce tinde să-i excludă din
categoria personajelor demne de încredere.

În mod nemeritat. În primul rând pentru că democratic este
să respecte libertatea de opţiune. Inclusiv a lui Dan Pavel şi Vladimir
Tismăneanu faţă de Becali. De ce să nu le acordăm credit că, având mai
mult fler decât alţii, intuiesc un cal câştigător ce are nevoie doar să fie
antrenat ceva mai bine pentru a câştiga derby-ul? De ce să nu-i acordăm
lui Becali dreptul de a aspira spre o poziţie pentru care poate că are datele
necesare, chiar dacă ele nu se văd cu ochiul liber? De ce un consilier al
lui Becali ar trebui să fie mai puţin valoros decât un consilier al lui Năs-
tase? Sunt prejudecăţi peste care avem datoria să trecem aşteptând con-
firmarea urnelor. Singura valabilă. 
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Pasiunea lui Geoană
După trecerea valului de emoţie politico-jurnalistică gene-

rată de surpriza nominalizării lui Mircea Geoană pentru a candida la
funcţia de primar general al Capitalei, lucrurile pot fi judecate şi anali-
zate mai “la rece”. Mai ales după prezentarea de miercuri, de la Poliva-
lentă, a candidaţilor PSD, când ministrul de Externe a trecut cu brio
rampa de la condiţia de diplomat la cea de politician, printr-un discurs
electoral dinamic, deloc stângaci, cum au lăsat să înţeleagă comentatorii
care nu reuşesc să vadă în stilatul ministru un administrator  eficient.

Candidatura lui Geoană este o lovitură dată de staff-ul de
campanie al PSD, care a mers pe principiul efectului major: Geoană este
cel mai bine plasat actor în ochii publicului. Mai bine plasat, dintr-un
punct de vedere, chiar decât premierul Năstase, dar dintr-o perspectivă
substanţial diferită.

Ori, într-o competiţie considerată, totuşi, ca una de impor-
tanţă deosebită, partidul de guvernământ a venit, de regulă, cu candidaţi
de mâna a doua sau a treia, sortiţi din start eşecului, în special într-un
oraş cu o atât de mare diversitate de opţiuni. Începând cu Cazimir
Ionescu (în 1992) şi continuând cu Năstase (Ilie, în 96) şi cu Sorin
Oprescu (în 1998 şi 2000), FSN-PDSR nu a manifestat niciodată un in-
teres real în obţinerea acestui post, cu consecinţele din ultimul mandat.

Pentru 2004-2008, Geoană este, într-adevăr, cel mai bine
plasat. Dar, poate, nu şi cel mai adecvat. Pentru că îi lipseşte o anumită
experienţă managerială care se dobândeşte în lucrul cu oameni mulţi şi
diferiţi. Nu vreau să spun că acesta ar fi un handicap de netrecut şi, la
urma-urmelor, nimeni nu s-a născut primar general şi nici nu există cur-
suri pregătitoare pentru această funcţie. Geoană are şanse mai mari decât
oricare alt candidat PSD (cu excepţia lui Năstase, probabil, căruia i-ar
fi priit de minune o Primărie, înainte de palatul Victoria), dar nu se poate
merge la sigur pe mâna sa. El, personal, nu are decât de pierdut, în am-
bele situaţii, şi din acest punct de vedere acceptul său - de voie sau de
nevoie - merită salutat ca un gest în primul rând politic. Dacă va câştiga,
va rămâne patru ani într-o poziţie administrativă, din care se va subor-
dona multora dintre colegii săi egali de acum. Dacă pierde, pleacă mai
departe cu acest handicap, indiferent care vor fi opţiunile viitoare referi-
toare la cariera sa politică.

Până atunci, Mircea Geoană se vede crucificat pe altarul
nevoilor electorale ale partidului, poziţie pe care va avea de pătimit nu
puţine dintre acele lucruri care nu i-au afectat imaginea până acum.  
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Exportul de democraţie cu lesă

Scandalul fotografiilor cu deţinuţi irakieni, mutilaţi şi batjo-
coriţi de către militarii americani, pică cum nu se poate mai prost pentru
armata învingătoare. Deşi consecinţele sunt încă greu de evaluat, el
echivalează cu o veritabilă înfrângere pe cel mai sensibil dintre câm-
purile de luptă ale acestui război ciudat, ce îmi seamănă izbitor, ca re-
zonanţă, cu celebrul Watergate.

Faptul că reprezentaţi ai naţiunii considerate cel mai mare
exportator de democraţie, s-au dedat la practici demne de torţionarii
regimurilor totalitare nu poate să rămână fără urmări. Nimeni nu va
putea spune că Bush sau Rumsfeld ar fi putut să tolereze astfel de prac-
tici, având cunoştinţă de ele. Va fi foarte greu de crezut însă că scuzele
prezentate (destul de târziu) de titularul de la Casa Albă şi promisiunile
că cei vinovaţi vor fi pedepsiţi va mai putea să refacă prestigiul naţiunii
care, răsturnând un dictator, l-a întocmit cu o droaie de dictatori mărunţi
şi limitaţi.

Culmea este că aceştia nici măcar nu şi-au exercitat puterea
discreţionară asupra celor pe care i-au avut în custodie pentru a le frânge
voinţa şi convingerile. Nu. I-au folosit, practic, ca mijloc de amuzament.
Sinistru. Sau cu atât mai sinistru. Pentru o colecţie de fotografii cu care
să se dea mari la întoarcerea acasă, soldaţii americani au pus la bătaie
vieţile unor prizonieri care - la urma urmelor - nici măcar nu ştiau de ce
sunt prizonieri.

Este aici efectul pervers al oricărui război. Mizeria şi josni-
cia intră în logica oricărui conflict asumat. Nu există şi nu vor exista
războaie curate. Teatrul de bătaie va da la iveală nu numai curaj şi ero-
ism, ci şi brutalitate şi sadism. Oameni, altfel cumsecade, fără datele
unor torţionari, devin aşa ceva în momentul în care li se crează condiţiile
necesare. Când în mentalitatea de învingător se insinuează dreptul de
viaţă şi de moarte asupra celui învins.

Astfel de lucruri s-au petrecut şi se vor petrece atâta timp
cât vor exista războaie şi cât viaţa oamenilor va fi o categorie negocia-
bilă. Odată cu viaţa se negociază şi demnitatea, şi decenţa, şi onoarea.
Nu sunt, desigur, nici măcar primele cazuri de acest fel. Şi nici ultimele.
Ele vor exista atâta vreme cât forţa şi arbitrariul vor prevala în faţa drep-
tului şi a drepturilor fundamentale. 
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Agrobiznismenul român 
al secolului XXI

Dezvoltarea durabilă şi agricultura românească ar putea să
pară două noţiuni paralele dacă lucrurile sunt privite la suprafaţă şi dacă
continuăm să abordăm această “ramură” a economiei naţionale ca pe o
crenguţă fragilă din codrul tranziţiei. Dealtfel, acţiunea “Orizont 2025”,
iniţiată de preşedintele Iliescu, ca un soi de testament politic privind dez-
voltarea durabilă, şi pusă în practică de Guvernul României prin insti-
tuţiile sale de resort, tocmai asta îşi propune: să aducă o serie de
clarificări privitoare la priorităţile evoluţiilor pe termen scurt şi mediu,
într-un moment în care “planificarea” continuă să fie considerată un soi
de test totalitar. Ultima ediţie - cea de-a 4-a - a dezbaterilor a fost centrată
pe agricultură. Poate cu agricultura ar fi trebuit să înceapă ciclul de dis-
cuţii, dar asta nu mai are mare importanţă. Important este faptul că, pen-
tru prima dată după 1990 încoace, după ce vechile structuri agricole au
fost desfiinţate prin distrugere în masă şi proprietatea a devenit obiec-
tivul numărul unu, producţia fiind lăsată de izbelişte, se ridică problema
unei evaluări de ansamblu a potenţialului şi a direcţiilor de dezvoltare
prioritare din agricultură. Tardiv, s-ar putea spune, având în vedere faptul
că acesta este şi unul dintre capitolele esenţiale de care depinde aderarea
noastră la Uniunea Europeană, dar atunci când e vorba să îndrepţi un
lucru, sau să-l faci mai bun, nu e niciodată prea târziu.

Nu ştiu cum se vor structura contribuţiile teoretice din se-
siune şi cum vor fundamenta ele strategia dezvoltării durabile. Ştiu însă
că procesul de transformare al “capitalului” uman din domeniu este de
departe partea cea mai delicată şi mai greu de realizat. Ministrul Sârbu
a evocat, la sesiune, portretul-robot al “agrobiznismenului” român din
2025: în viziunea domniei sale acesta este o combinaţie între “fermierul
de Cornu” şi “ţăranul de Făcăieni”, din care ar urma să rezulte un mana-
ger agricol cu un orizont lărgit şi cu mijloace superioare de realizare a
menirii sale socio-economice.

Mă întreb dacă nu cumva prognoza ministrului este prea op-
timistă, având în vedere proporţiile care intră în formulă, după modelul
“salamului de porumbel”: adică “un porumbel şi-un cal”, împărţit pe din
două... 
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Gena ciordelii...

Un ostaş român din corpul “expediţionar” din Afganistan a
fost prins la furat într-un magazin al armatei americane. Crezând că nu-l
vede nimeni tânărul de 26 de ani a subtilizat două ceasuri şi un card foto,
în valoare de peste 160 de dolari. L-au înregistrat, însă, camerele video
şi a fost dat în vileag. Şefii lui l-au trimis pachet în ţară şi, într-o încercare
aproape inutilă de a spăla ruşinea, hoţul şi-a dat demisia din armată, loc
de unde, oricum, ar fi fost dat afară. Urmează, firesc, să fie judecat pentru
infracţiunea comisă.

Cum avem noi bafta asta să ne facem de râs sau de ruşine în
mai orice împrejurare? Dacă-mi amintesc bine, prima victimă românească
pe un teatru de operaţiuni străin, a fost o femeie-militar care, în 1990 sau
1991 şi-a pierdut viaţa prin Kuweit. Tragedia s-a petrecut după un chef
pe care l-au tras băieţii şi fetele noastre în garnizoana în care se aflau, pe
acest fond eroina confundând o sticlă de insecticid cu una de whisky. A
fost readusă în ţară cu onoruri militare şi a primit chiar şi o distincţie post-
mortem. Lucru la care nu se poate aştepta luptătorul nostru din Afga-
nistan.

Serviciul în străinătate reprezintă, de mai bine de un deceniu
încoace, o bună afacere pentru cei care acceptă ideea că-şi pun viaţa în
joc  în locuri unde nimeni nu le mai poate oferi vreo garanţie. Face parte,
la urma-urmelor, din fişa postului. Dacă-ţi place viaţa liniştită şi în sigu-
ranţă nu te faci militar. Unităţile de acest gen se alcătuiesc pe bază de vo-
luntariat şi reprezintă, pentru cei mai mulţi dintre cei care au şansa să fie
selecţionaţi, o “asigurare” pentru familiile pe care le lasă în ţară, banii
câştigaţi în afară fiind mai mulţi decât cei pe care i-ar putea câştiga acasă.
Pe merit, probabil. România a fost o prezenţă constantă pe diferitele teatre
de conflict, în ultimii ani. Conaţionalii noştri nu s-au prea aflat în prima
linie a conflictelor şi s-au comportat în general, onorabil, fără să iasă din
comun cu ceva. În afara acestor mici şi neplăcute întâmplări care-şi pun,
în cele din urmă, o nemeritată amprentă asupra noastră ca naţiune. Gestul
reprobabil al ostaşului din Afganistan nu conduce automat, la concluzia
că suntem o naţie de hoţi. Dar suspiciunea şi neîncrederea rămân, ca nişte
pete pe care nici un detergent nu le poate scoate.

Dar, stau şi mă gândesc că, decât să se dedea “distracţiilor”
de genul celor cu care-şi umplu timpul colegii lor americani şi englezi,
poate că e mai puţin grav să-şi dea la iveală gena de ciorditori. Decât pe
aceea de călăi amatori...  
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Cămaşa electorală şi 
haina nordatlantică

Când a sosit pentru prima dată în România secretarul general
NATO Mannfred Woerner, prin ‘92, dacă îmi  aduc bine aminte, a fost o
adevărată sărbătoare naţională. Primirea oficialului nord-atlantic a fost
una de excepţie şi politicienii noştri s-au întrecut în a-l flata. L-au adus şi
la celebrul - pe atunci - bar “Melody” pentru a viziona un program în care
evolua “armata XIV” - o trupă de balerine rusoaice care tulburaseră Bu-
cureştii mondeni cu performanţele lor. Pe atunci, cea mai vie dorinţă a
românilor era de a intra în NATO. Încă din ‘90, prin octombrie, premierul
Roman făcuse o vizită la cartierul general NATO de la Bruxelles şi sta-
bilise o legătură cordială cu secretarul general, legătură ce avea să-i fie de
folos şi după ce nu mai avea să fie în fruntea guvernului.

După dispariţia prematură a lui Woerner, atât Javier Solana,
care i-a urmat, cât şi lordul Robertson, retras din funcţie cu câteva luni în
urmă, s-au bucurat de primiri la fel de entuziaste din partea autorităţilor şi
publicului românesc, atunci când ne-au vizitat, chiar dacă decizia de la
Madrid, din 1997, de amânare a noastră pentru cel de-al “doilea val”,
ne-a provocat o vie amărăciune. Idealul nord-atlantic rămânea ferm în pi-
cioare şi nu puţini erau cei care-şi imaginau că admiterea noastră în Alianţă
va pune capăt tuturor frustrărilor şi problemelor. Praga 2002 a constituit,
din acest punct de vedere, cea mai mare bucurie pe care ne-a oferit-o co-
munitatea internaţională, momentul Washington 2004 consfinţind aparte-
nenţa noastră la cea mai puternică (şi singura!) alianţă militară din istorie.
Intrarea în NATO nu a fost, desigur, doar un “cadou” făcut de americani
pentru a ne capacita în susţinerea campaniilor lor din Afganistan şi Irak,
deşi mulţi au văzut doar acest aspect. A fost şi o recunoaştere - chiar dacă
uşor tardivă - a importanţei României ca partener activ şi sincer al statelor
care, prin această alianţă, doresc să conserve şi să apere principiile funda-
mentale ale democraţiei şi libertăţilor umane. După ziua liberă şi mani-
festările publice grandioase prin care s-a sărbătorit evenimentul, interesul
faţă de NATO pare să fie căzut brusc la o cotă inacceptabilă. Cum altfel
poate fi interpretat dezinteresul parlamentarilor faţă de prezenţa în aula
Camerei a noului secretar general Jaap de Hope Scheffer? Cum poate fi
calificată prezenţa a nici jumătate dintre parlamentari la această întâlnire?
Cum poate fi evaluat dezinteresul autorităţilor altfel decât prin prisma
proverbului cu cămaşa românului: campania electorală a fost mai aproape
de pielea politicienilor decât haina nordatlantică.
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Viitorul - în ceaţă - al lui Iliescu

Concomitent cu principiul lăsării jurnaliştilor în ceaţă - în
ceea ce priveşte viitorul său post-cotrocenist - preşedintele Iliescu
lansează o nouă fumigenă: n-ar mai vrea o funcţie executivă în PSD! Cu
vreo două luni în urmă, dl Iliescu acceptase ideea că nu va putea rămâne
în afara politicii şi că, după încheierea mandatului, se va întoarce în par-
tidul pe care  l-a fondat şi pe care, după eşecul din ‘96, l-a readus la pute-
re în 2000. Toate construcţiile teoretice pe care le-au făcut până acum
analiştii aveau în vedere o structură de tipul: Iliescu-preşedinte PSD;
Năstase - preşedinte; Geoană, sau Talpeş, sau un altul - prim-ministru.
În cazul în care dl Iliescu se ţine de cuvânt, tot acest eşafodaj pică. Pentru
că cel mai important pilon-cel al conducerii partidului, din care derivă
logic şi celelalte - rămâne “în aer”. Este evident că pasul spre Cotroceni
al lui Năstase urma să fie făcut mai ales datorită necesităţii de a lăsa
locul de la partid liber pentru locatarul de la Cotroceni. În cazul acesta
devine foarte probabilă o reconsiderare a strategiei, prin care funcţia de
şef al partidului va fi rezervată actualului titular. Cine va merge la
Cotroceni într-o astfel de situaţie? Numele vehiculat până acum, ca o
alternativă la Năstase a fost cel al lui Geoană. Geoană, însă, s-ar putea
să devină primar al Capitalei, şi iese din joc, chiar şi în cazul unui in-
succes, pentru că nu se poate merge la o miză atât de importantă, precum
Cotrocenii, cu un perdant la Bucureşti! Viitorul premier, în acest caz, va
fi selectat dintre apropiaţii lui Năstase, printre care se numără, mai nou,
şi Ion Talpeş, dar printre care nu vor putea fi regăsiţi D.I.Popescu sau
Mitrea. Lucrurile se vor aranja într-un fel sau altul. Ce va face dl Iliescu
şi unde se va aşeza?

România nu are încă tradiţia autorităţilor neexecutive. E
greu de imaginat, încă, la noi, un rol de genul celui jucat de Den Xiao
Ping, de pildă. Românii văd încă puterea asociată atribuţiilor formale
ale acesteia. Un Iliescu lipsit de putere de decizie va fi urgent abandonat
de către jucătorii din primele eşaloane, iar popularitatea nu i-ar mai servi
la altceva decât la a face băi de mulţime. Iliescu mai are, deasemenea,
responsabilitatea oamenilor din jurul său, care l-au însoţit şi l-au
reprezentat şi pe care nu va  putea să-i plaseze într-o structură controlată
de alţii şi nici să-i lase de izbelişte, preşedintele fiind recunoscut prin
loialitatea faţă de cei cu care lucrează. 

Iată de ce soluţia pe care o avansează, acum, destul de enig-
matic, nu mi se pare a fi cea reală. 
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Oligarhia bugetară

Nu s-a încercat până acum - dintr-o jenă aproape de înţeles - să
se facă şi un top al îmbogăţiţilor bugetari. Adică al celor mai pricopsiţi
lefegii. Este o categorie importantă şi cred că la o evaluare mai atentă,
în meciul dintre cele două categorii - privaţi şi bugetari - balanţa s-ar
putea să se încline vizibil în favoarea ultimilor.

Întrebarea care se naşte aproape de la sine este: cum? Cum se
poate face avere dintr-un salariu - fie el şi de preşedinte - dacă acceptăm
ideea că nu se recurge la procedee incorecte? Răspunsul e simplu: nu se
poate! Şi el este ilustrat de marea majoritate a persoanelor care se află
într-un serviciu public. Minoritatea, însă, modifică radical percepţia
asupra unei categorii faţă de care se manifestă tot mai des reticenţe.
Ziarele publică, de ani de zile, fotografii ale vilelor şi bunurilor
aparţinând la tot felul de categorii de slujbaşi ai statului - vameşi,
poliţişti, procurori, judecători. Mai nou, apar şefii marilor regii, din zona
energiei - cele pentru care Guvernul tocmai pregăteşte o ştergere a da-
toriilor. Măsura poate să sune cinic dacă ne gândim că aceste companii
care vehiculează produse cu desfacere sigură, au reuşit să fie înecate în
datorii. N-ar fi, oare, normal, ca înainte de stingerea datoriilor să se veri-
fice dacă nu cumva o parte a pierderilor se regăsesc între bunurile acestor
şefi? Blănculescu şi fostul AVAB au iniţiat o măsură foarte educativă –
aceea de tragere la răspundere patrimonială a celor care gestionează in-
stituţiile păgubite, punându-i să plătească din propriile lor averi. Poate
că ideea ar trebui generalizată!

Nu mai vorbesc de faptul că deşi stăm „cu anticorupţia-n gură”
toată ziua, controlul averilor dobândite ilicit rămâne o vorbă frumoasă
valabilă, poate, pentru alte generaţii. Pentru cele în care averile de acum
vor fi dobândit deja statutul legal: acela de fundament al oligarhiei
bugetare!
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Ingineria electorală

Odată cu “cazul Vanghelie” se patentează şi un nou model
de “inginerie electorală” - aceea care permite unei formaţiuni politice
să joace la două capete şi să câştige în oricare dintre variante. “Cazul
Vanghelie” are o popularitate care se învecinează de-acum cu celebri-
tatea. Notorietatea primarului sectorului 5 o depăşeşte pe aceea a celor-
lalţi cinci primari de sectoare laolaltă. Şi nu prin realizările deosebite
puse în slujba populaţiei, cât prin artificiile şi oportunităţile menite să-l
facă pe acesta să câştige popularitate. Din acest punct de vedere Vanghe-
lie şi-a surclasat omologii. A organizat revelioane pentru mii de oameni,
subvenţionate de către susţinătorii săi. A oferit cadouri şi ajutoare de săr-
bători, ajutându-i totodată pe susţinători să-şi plaseze marfa cu termen
de garanţie depăşit. A organizat concerte şi a pus scaune de Înviere în
jurul bisericilor. Acţiuni una şi una, toate cu impact mediatic. Se poate
spune că Vanghelie şi-a început campania electorală încă din urmă cu
trei ani. Aflat la cârma celui mai sărac sector, a ştiut să-şi manipuleze
“supuşii” aşa cum a dorit, ceea ce a făcut ca în prag de alegeri să fie can-
didatul cu cea mai cuprinzătoare susţinere. Pentru PSD, era candidatul
ideal, dacă n-ar fi avut faima proastă legată de incultură, abuzuri şi
obrăznicie. Aici se învecina prea tare cu baronii de provincie şi când a
fost să se dea o satisfacţie - presei în special - partidul l-a pus pe lista
celor sacrificaţi. Un sacrificiu pe care Vanghelie nu l-a acceptat. Pentru
că nu accepta ideea să fie rupt de la ţâţa Puterii cea care-i alimenta or-
goliul şi realizările. Decizia de a candida chiar în contra candidatului
oficial i-a pus pe gânduri pe şefii săi. Până şi-au dat seama că aici poate
fi deschisă o portiţă spre beneficiul propriu: dacă tot e să câştige - măcar
să o facă pentru noi. De aici şi ezitările constante în a-l da afară din par-
tid, cum se promisese. Şi iată cum Vanghelie devine candidatul atipic,
care candidează împotriva partidului, dar câştigă pentru partid!

Se desprind, de aici, două concluzii: că în materie de disci-
plină PSD mai are probleme şi că nu se poate debarasa chiar atât de uşor
de cei care i-au făcut servicii, dar nu-i mai convin într-o anume conjunc-
tură şi că prin Vanghelie se confirmă un anume tip de politician, cel care-
şi alimentează platforma din rânduiala subterană a clanurilor. 
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La aniversarã!

Astãzi se împlinesc 14 ani de la primele alegeri libere, dupã
o jumãtate de secol de regimuri totalitare în România. Atunci, în 90, 20
mai a cãzut într-o zi pe care scepticii au identificat-o ca fiind „duminica
Orbului”.

Dupã 14 ani se poate pune mai multã speranþã în a gãsi rãs-
punsul corect la întrebarea: ce fel de zi a fost aceea? Una a clarviziunii
sau a ignoranþei? A speranþei sau a decepþiei?

Evident, la orice întrebare se pot da un numãr variabil de rãs-
punsuri ºi toate pot fi, în sine, corecte. Depinde de unghiul din care este
privitã problema.

Pentru majoritatea zdrobitoare a românilor, 20 mai a fost o
zi a speranþei ºi a revanºei faþã de un sistem care îi redusese la postura
de simple marionete. Oamenii au avut atunci sentimentul (poate pentru
prima ºi ultima datã) cã istoria depinde de ei ºi cã viitorul poate cãpãta
conturul dorinþelor lor. Aºa se ºi exprimã entuziasmul cu care au purces
la a-ºi exercita acest drept ºi probabil cã nimeni dintre cei care s-au aflat
atunci pe „baricadele” opþiunii libere nu va uita cozile interminabile din
faþa centrelor de votare. A fost, probabil, o prezenþã la vot neînregistratã
nici în timpul dictaturii, când procentele date publicitãþii se apropiau de
nivelul absolut!

„Orbirea” a fost una dintre principalele concluzii ale scruti-
nului. Procentajele înregistrate – neobiºnuite în sistemele electorale de-
mocratice – au ridicat semne de întrebare în special din partea minoritãþii
care se considera frustratã de roadele Revoluþiei. Era nucleul Pieþii Uni-
versitãþii, care dupã o demonstraþie în forþã de mai bine de o lunã refuza
sã accepte faptul cã impactul spectacolului nu se regãsea în procentele
electorale.

Dincolo de aceste priviri partizane, alegerile din 1990 pot
constitui un excelent prilej de nostalgii prin faptul cã au fost – în com-
paraþie cu ceea ce avea sã urmeze – un moment fast de decenþã ºi de bun
simþ. Cu mici excepþii, aproape inevitabile, campania a fost una civilizatã.
Civilizat a fost ºi numãrul de candidaþi înscriºi în competiþia prezidenþialã
– doar 3 – iar confruntarea lor finalã, de pe televi- ziune,moderată de ac-
tualul ministru al Culturii, Răzvan Theodorescu, poate rãmâne într-o an-
tologie a decenþei ºi a deferenþei. Cel puþin pentru asta aniversarea meritã
sã fie sãrbãtoritã, dacã nu pentru faptul cã a constituit primul exerciþiu
real, adevãrat, de democraþie.
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Sârbu: elogiul oportunitãþii!

Brusc, presa îl re-descoperã pe Adrian Sârbu ºi încearcã sã-l
transforme într-un personaj diabolic, ale cãrui ticluiri stau la baza unei
enorme manipulãri electorale. Dacã lucrurile ar sta aºa, Adrian Sârbu ar
putea sã fie mândru. Ar fi ceea ce nu odatã ºi-a dorit. ªi ceea ce, la un
moment dat, a ºi crezut cã este.

Lucrurile sunt, însã, mai simple. Sârbu este unul dintre per-
sonajele cele mai interesante ºi mai complexe ale ultimilor 14-15 ani. A
avut ºansa ca în 22 decembrie sã se afle în mijlocul evenimentelor, cu ca-
mera de filmat, devenind autorul (ºi proprietarul, într-un fel) unor docu-
mente esenþiale pentru noua istorie a României. De aici ºi pânã la
exerciþiul puterii n-a mai fost decât un pas pe care Sârbu l-a fãcut cu ho-
tãrâre. Regizorul de la “Sahia” a devenit, peste noapte, una dintre piesele
importante ale noului mecanism executiv. A fost mâna dreaptã a lui
Roman, în materie de imagine ºi de relaþie cu nou nãscuta presã liberã,
cu care a întreþinut o relaþie contradictorie, cãreia i-a ºi cãzut victimã într-
un final. Sacrificat cu mult prea multã uºurinþã de cãtre Roman, a fost ne-
voit sã-ºi caute drumul, pe aceleaºi coordonate pe care lucrase la Guvern,
dar cu alte resurse. Resurse pe care le-a gãsit cu dificultate, dar când le-a
dibuit a reuºit sã le facã sã explodeze. PRO TV va rãmâne un model unic
în evoluþia televiziunii noastre, introducând nu doar modernitatea expre-
siei ci ºi abilitatea de a fabrica evenimente ºi personalitãþi. De la apariþia
PRO TV, televiziunea nu mai este aceeaºi în România, Sârbu promovând,
alãturi de soluþii valoroase ºi trucurile reprobabile ale mecanismului de
manipulare prin media. El a evoluat adecvat într-un sistem nici de piaþã
nici de stat, reuºind sã-ºi creascã averea ºi prestigiul în dauna corectitu-
dinii faþã de o entitate pe care nimeni nu o lua prea în serios. Aflat spre
vârful piramidei, nostalgia deciziilor politice s-a fãcut simþitã. Urcat, cu
postul sãu, pe valul care a adus la putere CDR-ul, s-a dorit el însuºi un
sfãtuitor, o eminenþã gri a noii puteri. Pânã când i-a constatat neputinþa.
Atunci a schimbat discret macazul, renunþând la susþinerea acesteia ºi ori-
entându-ºi antenele spre cei ce aveau sã revinã. Unii dintre aceºtia nu
i-au iertat nici pânã azi ataºamentul faþã de valorile liberal-þãrãnismului.
Alþii au înþeles cã-l pot folosi optim pe fondul discretului sentiment de
vinovãþie. De aici pânã la a deveni regizorul spectacolului electoral al lo-
calelor n-a fost decât un pas.

Pe care Sârbu îl face cu naturaleþe, din punctul de vedere al
eficienþei, în primul rând. Asta nu înseamnã cã va face ºi pasul de a reintra
activ în politicã.  
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Orizontul Þiriac

Ceea ce a afirmat zilele trecute Ion Þiriac ºi a scandalizat
întregul spectru, de la dreapta la stânga ºi de la stânga la dreapta, îmi
seamãnã izbitor cu ceea ce se întâmpla la începutul anului 1990, când
Silviu Brucan afirma cã ne-ar trebui vreo douãzeci de ani pentru a ne
apropria democraþia autenticã ºi mecanismele ei. Oracolul a devenit,
brusc, un soi de inamic public, acuzele ºi invectivele la adresa sa curgând
în ºuvoaie neîntrerupte de cernealã ºi celuloid. Brucan, care ºtia el ce
ºtia, n-a încercat sã se explice, lãsând timpul sã dea verdictul. ªi iatã cã,
dupã deja 14 ani, nimeni nu se mai gândeºte sã-l acuze de pesimism pe
profetul trecutului.

Aºa ºi cu Þiriac: acesta nu poate fi acuzat cã nu se pricepe
la afaceri. Ba, unii cred cã se pricepe prea bine. Oricum, în aceºti 14 ani
afacerile sale derulate în România au prosperat, valoarea activelor sale
fiind evaluatã recent la o jumãtate de miliard. De euro. Þiriac vine cu
greutatea acestei cifre în spate, ºi zice cã n-ar trebui sã ne dãm de ceasul
morþii cu intrarea în UE în 2007, pentru cã tot suntem în întârziere ºi,
dacã vom reuºi performanþa, nu vom fi pregãtiþi sã facem faþã exigenþelor
Uniunii. El crede cã ar trebui sã privim lucrurile cu mai mult calm ºi cu
mai multã inteligenþã. Implicit, el considerã cã vom putea folosi inter-
valul rãmas pânã prin 2010 pentru a profita de statutul actual, de þarã în
curs de aderare, pentru a ne consolida situaþia economicã ºi pentru a
putea negocia de pe alte poziþii, mai realiste, condiþiile aderãrii.

Din punct de vedere practic nu pot sã nu-i dau dreptate lui
Þiriac. El gândeºte lucrurile pragmatic, ca un businessman ce este. Ade-
rarea la UE este însã o mizã politicã. Atât pentru România, dar mai ales
pentru PSD. Aºa încât partidul, cel puþin, nu poate sã accepte un astfel
de sfat. Terminarea negocierilor ºi închiderea capitolelor de aderare vor
cântãri decisiv în bilanþul cu care partidul se va prezenta la alegerile de
la sfârºitul acestui an. Anul 2010 aparþine unui alt tip de orizont... ºi,
poate, altor personaje... 
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Extincþia miliardarilor?

Asemeni dinozaurilor, miliardarii de astãzi vor deveni, din
iulie 2005, o specie pe cale de dispariþie. Nu numai cei de carton... Acest
veritabil cataclism se va produce prin efortul comun al Bãncii Naþionale
ºi al Ministerului de Finanþe, care au decis cã denominarea monedei naþi-
onale va avea loc la jumãtatea anului viitor.

Va fi a treia “stabilizare” pe care o cunosc generaþiile ac-
tuale. Prima a fost în 1947, dupã marea inflaþie provocatã de rãzboi. Cea
de-a doua în 1953. Atunci oamenii au trecut printr-un ºoc major, vã-
zându-ºi economiile de-o viaþã spulberate dintr-un foc. Pentru cã statul
comunist a decis atunci ºi sumele care aveau sã fie preschimbate ºi care
nu depãºeau, din câte am auzit, câteva salarii. Stabilizarea n-a fost atât
o mãsurã financiarã, cât una politicã, menitã sã aducã populaþia la nu-
mitorul comun al supravieþuirii, ºtergând diferenþele date de acumularea
în timp. Stabilizarea a fost sorã bunã cu naþionalizarea ºi rudã apropiatã
cu alte mãsuri menite sã proletarizeze poporul român. Acþiunea a fost
încununatã de succes.

Actuala “denominare” a leului poartã povara acestei eredi-
tãþi. De aici ºi multele precauþii cu care a fost avansatã. Se vorbeºte in-
tens de vreo doi ani despre aceastã intenþie, de tãiere a câtorva zero-uri
din coada unui leu tot mai slab, nevoit sã tragã dupã el atâtea  cifre. In-
flaþia a produs mutaþii importante în percepþia ºi psihologia de masã. Ea
a dus la naºterea unor categorii ce pãreau de domeniul fanteziei: milio-
narii ºi - apoi - miliardarii autohtoni. Ce a urmat a fost cãderea în deri-
zoriu. Astãzi suntem o naþiune de milionari,  dintre care marea majoritate
abia îºi trag zilele.

Denominarea ar fi trebuit sã fie deja operatã - dupã opiniile
specialiºtilor în domeniu. N-a fost, însã, dintr-un motiv politic: vin ale-
gerile, iar “sãrãcirea” bruscã a populaþiei ar fi creat un impact negativ
cu consecinþe la urne. Al doilea semestru al lui 2005 e numai bun din
acest punct de vedere. Spiritele vor fi mai liniºtite ºi, dacã dã Domnul
sã încheiem ºi capitolele de negociere cu UE, ideea acomodãrii pentru
viitoarea trecere la euro este chiar justificatã.
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Birourile electorale: 
pixul şi abacul!

Cea mai ştiinţifică explicaţie legată de modul în care pot fi
difuzate către presă listele cu candidaţi la alegerile locale ne-a fost oferită
de doamna Mirela Şolea de la BEM: ‘Legea interzice să vă oferim aceste
liste trase la xerox. Dacă doriţi, însă, puteţi să le copiaţi cu pixul. Despre
asta legea nu spune nimic!’

Această discuţie a fost încununarea a două săptămâni de
alergătură a reporterilor unei Agenţii de Presă pe la Biroul Municipal şi
pe la birourile de sector, pentru a obţine listele de candidaţi la funcţiile
de primari şi consilieri. Timp de două săptămâni aceste liste ba n-au fost
complete, ba trebuiau să aştepte eventualele reclamaţii, ba trebuiau vali-
date de nu se ştie ce organism. Cert este că între calendarul difuzat de
Guvern la debutul campaniei locale, şi calendarul propriu al Birourilor
nu s-a manifestat aproape nici o coincidenţă. În teorie deschise informării
publicului - ba chiar având această îndatorire expresă - în scopul creşterii
transparenţei mecanismului electoral, Birourile electorale se dovedesc,
în practică, instituţii cu un înalt coeficient de birocraţie şi de opacitate.
Fiind singurele surse autorizate de informare a publicului alegător în legă-
tură cu oferta electorală, Birourile electorale nu se regăsesc în mecanis-
mele lor de funcţionare nici măcar cu două săptămâni înainte de alegeri!

În epoca Internetului, o lege tâmpită - sau înţelegerea ei pe
dos de către funcţionarul public nedispus să-şi complice viaţa cu aşa ceva
- face ca BEM-ul şi BES-urile să comunice cu... pixul. În epoca com-
puterului, probabil că vom asista la numărarea voturilor cu abacul. Este
o problemă pe care Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Justiţiei, Secretariatul General al Guvernului şi cine se mai calcă pe pi-
cioare în această afacere, ar fi trebuit să o rezolve din timp. Ar fi fost
necesar ca toate Birourile să dispună de site-uri de Internet, pentru a putea
publica operativ listele, să aibă adrese pe care să poată fi accesate şi să
aibă, în primul rând, structurile care constituie interfaţa între ele şi pu-
blicul alegător, dornic să ştie ce va vota nu doar în ziua alegerilor.

Este, cred, primul eşec al autorităţilor din această ediţie şi
dacă situaţia nu poate fi remediată, până în 8 iunie (nici nu prea văd cum)
măcar să se aibă din timp în vedere măsurile pentru runda legislativelor
şi a prezidenţialelor.
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Şah la rege sau rocadă?

Dl Cozmâncă este prototipul activistului pe care şi l-ar dori
orice partid: metodic, dedicat, disciplinat. Nu este genul omului care
vorbeşte de dragul de a se auzi şi, de aceea, cam tot ceea ce spune, ar
trebui receptat cu atenţie. Recent, şi-a spus părerea în legătură cu viitorul
partidului. Greu de crezut că s-a lăsat luat de val şi că ar fi făcut niscai
mărturisiri imprudente. Cred, din contră, că discursul său a fost temeinic
gândit, în funcţie de impact.

Ce-a spus, de fapt, Cozmâncă? Ce n-au prea spus, cu convin-
gere, cei implicaţi în acest proces. Că lucrurile sunt destul de clare în
ceea ce priveşte evoluţiile postelectorale. În sensul că nici dl Iliescu şi
nici dl Năstase nu mai plutesc în deriva inspiraţiilor de ultimă oră. Prac-
tic, în decembrie 2004, se va produce o rocadă: preşedintele ţării, care-
şi încheie ultimul mandat, revine la cârma partidului, iar preşedintele
partidului, care are toate şansele să câştige prezidenţialele, va merge la
Cotroceni.

Nimic nou sub soarele democraţiei, deci. Cu precizarea - fă-
cută de purtătorul de cuvânt al Preşedinţiei - că dl Iliescu nu va accepta
să i se facă cadou scaunul de lider al partidului, ci va candida în mod
democratic pentru acesta. Această precizare induce, deja, o modificare
a calendarului postelectoral: alegerile la PSD nu vor putea fi organizate
mai devreme de 2-3 luni, anul viitor, timp în care dl Iliescu va fi simplu
membru de partid - în cazul în care va face cerere de reprimire. Cazul
premierului Năstase este ceva mai limpede: practic, el se va instala la
Cotroceni încă din acest an şi nu mă îndoiesc că primul lucru pe care-l
va face este să-i dea o nouă înfăţişare, mai apropiată de exigenţele sale.
Va lua cu sine o bună parte a principalilor săi colaboratori - mai ales pe
aceia în pericol de a nu fi agreaţi de viitoarea conducere - şi va purcede
la croirea unei haine prezidenţiale mai pe măsura sa. În această situaţie
intervine o neclaritate: cum se va decide noul Executiv? Cu un Iliescu
fără atribuţii şi un Năstase cu alte atribuţii, cine-şi va lua responsabili-
tatea de a valida viitoarea echipă cu care ambii vor trebui să conlucreze?
Întrebarea e, desigur, tehnică, dar ea pune în evidenţă faptul că declaraţia
lui Cozmâncă reprezintă nu doar formula “rocadei” ci, în acelaşi timp,
un “şah la rege” - adică la Iliescu: acesta este somat să accepte - implicit
- susţinerea lui Năstase în campania prezidenţială, şi, totodată, să-şi
asume responsabilitatea selectării echipei cu care va duce partidul mai
departe, după ce va fi reales.

26 mai
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Dumnezeu bate monedă 
pentru BNR

Realitatea afirmaţiei lui Gigi Becali, cum că banii pe care-i
are i-a primit de la Dumnezeu, este întărită, în mod neaşteptat, din cea
mai autorizată sursă: Banca Naţională a României!

Cum a ajuns Dumnezeu să se implice în treburile BNR-ului?
Foarte simplu. Cu câteva zile în urmă, la una dintre tradiţionalele întâl-
niri ale preşedintelui Iliescu cu telespectatorii de pe canalul România 1,
printre alte probleme arzătoare, aflate la ordinea zilei, preşedintele a re-
luat o mai veche temă a sa: cea a salariilor din domeniul bancar, sem-
nalând faptul că, deşi nu au responsabilităţi mai mari decât are un
ministru, de pildă, salariile bancherilor sunt cam de 20 de ori mai mari
- citând în mod expres leafa guvernatorului BNR. Preşedintele n-a spus
că dl Isărescu n-ar merita o asemenea remuneraţie, ci şi-a exprimat doar
regretul că nu au fost găsite mijloacele şi resursele pentru a mai netezi
aceste discrepanţe.

Cu o promptitudine demnă de cauze mai bune, “câinele de
pază” al guvernatorului BNR, dl Adrian Vasilescu, a intervenit pentru a
lămuri lucrurile. Şi le-a lămurit de mai mare dragul, făcând cunoscut
faptul că “salariul guvernatorului şi al funcţionarilor BNR nu angajează
bugetul de stat!” Vezi bine, dacă pensionarii o duc greu şi dacă şomerii
primesc ajutoare insuficiente, nu este de vină Banca Naţională. “Nici un
leu din cheltuielile BNR nu presupune un efort al contribuabilului” - a
mai adăugat, punând capac chestiunii, dl Vasilescu, şi închizând definitiv
gura tuturor celor care trăiau cu iluzia că dacă dl Isărescu ar duce-o mai
prost ei s-ar putea să o ducă mai bine.

Explicaţiile consilierului guvernatorului BNR sugerează un
tablou original: pe de-o parte, ograda BUGETULUI, în care mişună po-
pulaţia care se hrăneşte din această resursă. Lângă ea, izolată de un gard
înalt, ograda BNR-ului.

Între ele, nici o portiţă. Fiecare cu treaba lui. Şi cu grijile lui.
A Bugetului - de a nu-i lăsa să moară de foame pe cetăţeni. A BNR-ului
- de a asigura un trai îndestulat slujitorilor săi. Unica relaţie ar fi aceea
că BNR-ul tipăreşte banii din buget. Pe ai săi îi tipăreşte Dumnezeu. Sau
cine-i ţine locul. Acelaşi care fixează şi salariul guvernatorului, şi pe
cele ale menajerelor de la BNR.

De-acum înainte dl Iliescu poate să doarmă liniştit! La fel
de liniştit ca dl Vasilescu. 
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Bătălia Capitală

Bucureştiul joacă un rol aparte în această istorie nouă a alegerilor
locale. După ce, vreme de doi ani, a fost condus de primari “numiţi” -
pe unii dintre ei memoria nu-i mai reţine de nici un fel - din 1992 a intrat
în jocul democratic al opţiunii populare. Din ‘92 şi până în 2004, com-
petiţia s-a redus, în ultimă instanţă, la bătălia dintre doi candidaţi: unul
de stânga şi altul mai de dreapta. În neconcordanţă cu ceea ce s-a întâm-
plat pe plan naţional, administraţia Bucureştiului s-a aflat, sistematic,
de cealaltă parte a barierei politice. În 1992 s-au confruntat necunoscutul
Crin Halaicu, creaţie a nou născutei Convenţii liberalo-ţărăniste şi fese-
nistul Cazimir Ionescu, personaj emblematic al Revoluţiei. Primul a în-
vins detaşat şi a guvernat, patru ani, împreună cu o echipă pestriţă de
CDR-işti care nu s-au remarcat prin absolut nimic, în afară de faptul că
au ajuns pe fotoliile de primari prin reacţia de respingere de către elec-
torat a reprezentanţilor Puterii. Runda din 1996 a fost, de departe, cea
mai spectaculoasă de până acum. Partidul la guvernare l-a aruncat în
luptă pe Ilie Năstase, mizând pe charisma sa de campion. Convenţia a
mers cu sindicalistul Ciorbea, cel care făcut, paradoxal, o campanie anti-
Halaicu. A învins al doilea, deschizând drumul valului de emoţionalitate
care vedea în schimbare unica şansă ce mai rămăsese. Trecerea lui Cior-
bea la guvern a redeschis ostilităţile şi în ‘98, meciul PDSR-CDR s-a
rejucat, cu actori mai de mâna a doua: pe fondul unei indiferenţe ce a
adus la urne mai puţin decât populaţia unui sector, a ieşit învingător ciu-
datul Lis - omul iscusit! Cei doi ani pe care i-a petrecut la Primăria Capi-
talei n-au făcut decât să aducă regrete pentru înfrângerea lui Oprescu.
Acesta  însuşi a mizat pe această stare de spirit când s-a prezentat la
noua rundă de alegeri din 2000. Numai că de data aceasta nu l-a mai
avut în faţă pe Lis, ci pe buldozerul Băsescu, piesa de calibru greu arun-
cată de Roman în bătălie pentru a se mai păstra ceva din resturile gu-
vernării. Băsescu a ajuns primar mai degrabă prin propriile forţe, decât
prin cele ale partidului, al cărui şef avea să devină în scurt timp.

2004 ridică această competiţie la un nivel şi la o miză încă
neatinse până acum. Este în joc orgoliul partidului care a avut până acum
totul, în afară de Capitală. Este în joc şi orgoliul unei Opoziţii care, odată
cu Bucureştiul, riscă să piardă şi ultima fărâmă de influenţă. De aceea,
confruntarea dintre Băsescu şi Geoană promite să fie una din care pot
să iasă scântei.
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Furtul de moarte

Nu ştiu de ce, dar despre ceea ce s-a întâmplat la Mihăileşti
s-a vorbit şi s-a întors pe toate feţele excesiv de mult şi adesea, pe lângă
subiect. A fost, la urma-urmelor, un accident, unul dintre cele multe care
se întâmplă în lume şi cărora la cad victime nu doar cei vinovaţi de pro-
ducerea lor. Ghinionul autorităţilor noastre a fost şi că întâmplarea a avut
loc în plină campanie electorală când tot ce mişcă este interpretat prin
prisma intereselor de partid, oricât de îndepărtate ar fi acestea de
chestiunea în cauză. Îi înţeleg şi premierului iritarea în faţa maladivei
insistenţe a unei părţi din presă de a adulmeca “sânge” de victimă: nişte
miniştri împuşcaţi în direct şi la ore de vârf ar rezolva ceva? Bineînţeles
că nu. “Mormintele” miniştrilor Oprea şi Mitrea n-ar face decât să
adauge o nouă porţie de confuzie într-o operaţiune care ar fi trebuit să
fie una de rutină. Cu o condiţie: să se fi creat această rutină. Or, e clar
că ea nu există, în ciuda precedentelor de tot felul, care au alimentat o
cazuistică practic de invidiat. De aici şi mulţimea de erori pe care inter-
venţiile tardive nu au avut cum să le mai repare!

Astfel încât este posibil ca numărul morţilor de la Mihăileşti
să nu fie cel anunţat. Şi asta nu pentru că cineva le-a îngropat resturile
când s-a refăcut drumul, ci pentru că forţa deflagraţiei putea să pulveri-
zeze pe oricine a fost în apropiere.

Însă, cel mai elocvent aspect al întregii afaceri mi se pare
unul, de care anchetatorii s-au cam ferit: acela al victimelor cu vină: cei
doi sau trei ţărani din vecinătate care s-au dus să dea o mână de ajutor,
n-au făcut decât să profite de împrejurări pentru a fura ceva din încărcă-
tură. Este un vechi şi greu de dezrădăcinat obicei, acela de a considera
că ceea ce se răstoarnă pe şosea aparţine întregului popor. Clasa munci-
toare de la sate a exprimentat îndelung, pe vremea comuniştilor, trecerea
pe şest în proprietate privată a unor ciosvârte din proprietatea statului.
Obiceiul a rămas. Probabil că şi prin războaiele care nu ne-au ocolit,
ţăranii noştri furau bombe neexplodate pentru a face din ele instrumente
de lucru pe lângă casă. Celor de la Mihăileşti probabil că nu le-a trecut
prin cap că îşi cărau în spate, spre pătule, propria lor moarte...
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Tandemul salvator

Aşa cum  în urmă cu două secole aveam nevoie de domnitor
străin pentru a ieşi de sub tutela orientală, la fel, se pare, astăzi, avem
nevoie de consultanţi de peste hotare pentru a intra sub tutela occiden-
tală. 

Dl Dick Morris este un personaj pe care lumea aproape că-
l uitase, dacă nu l-ar fi proiectat violent, pe piaţa românească a media, o
altă persoană necunoscută: Lia Roberts.

Tandemul Morris - Roberts s-a născut din ideea că România
se află la o mare răscruce, şi că dacă nu se iveşte o persoană provi-
denţială, ea s-ar putea duce de râpă. Or, această persoană providenţială
nu putea fi decât o româncă, desprinsă atât de realităţile comuniste, cât
şi de cele postcomuniste ale ţării. Această persoană, pripăşită prin statul
jocurilor de noroc din componenţa Statelor Unite, urma să renunţe la
tihna pe care i-o confereau milioanele (de dolari) moştenite de la vene-
rabilul său soţ, pentru a se arunca în bătălia de salvare a României. Nu
singură, ci braţ la braţ cu Dick Morris, cel care salvase şi el, cu 12 ani
în urmă, America de la dezastrul pe care l-ar fi constituit intrarea ei pen-
tru a doua oară, în mâinile lui Bush-tatăl. Doi salvatori, dintre care unul
in-spe şi-au asumat rolul istoric de a da României o nouă înfăţişare!

Primul act l-a constituit, mai deunăzi, înfiinţarea Fundaţiei
“Lia Roberts”, cea prin care ar urma să fie derulate cele 14 milioane de
dolari pe care aceasta a promis că le va strânge pentru nobilul scop. Cu
acest prilej a glăsuit fachirul Morris care, dintr-o lovitură, ne-a lămurit
în legătură cu ce se întâmplă pe la noi.

Am aflat, astfel, că “Năstase şi PSD sunt obstacolul nr. 1 în
calea aderării la UE” (şi noi, care habar n-aveam de ce trenează lu-
crurile!); că lui Adrian Năstase nici prin cap nu-i trece să candideze la
preşedinţie, dar că e nevoit să o facă deoarece e împins din spate de
Iliescu, care şi el vrea să-şi facă loc la partid, şi nu poate din cauza lui;
că nici Geoană n-are chef de primărie, dar şi el a fost împins în acest
joc; că Năstase şi-ar dori să rămână un fel de premier cu puteri sporite
şi cu mandat asigurat; etc.

Ce vrea să spună tot acest discurs plin de revelaţii şi noutăţi?
Nimic altceva decât că toate problemele României ar putea fi revolvate
cu o singură condiţie: Lia Roberts! Şi, cu voia dumneavoastră, ultimul
pe listă, Dick Morris! 
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Cine pierde, cine câştigă...

Este absurd să ne închipuim că, de pildă, toţi cei 24 de can-
didaţi înscrişi în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, ar
nutri în străfundul sufletului lor, speranţa să câştige. Alegerile nu sunt,
totuşi, o loterie, în care fiecare să aibă procentul său de şansă. Există în
mod necesar, favoriţi, între care se va da bătălia finală. Cu trei zile
înainte de cel de-al patrulea exerciţiu al alegerilor locale cursa se duce
în doi: Băsescu şi Geoană. Vor merge, “şold la şold” în turul 2, unde or-
dinea din primul s-ar putea să nu mai fie aceeaşi. Cel mai mult de pierdut
ar avea Băsescu, cel care şi-a făcut o campanie moderată, mizând pe no-
torietatea dobândită în cursul luptelor de gherilă cu consiliul general so-
cial-democrat. Cel mai mult de câştigat ar avea Geoană, cel aruncat în
apa rece a competiţiei locale în ideea de a se întrema pentru viitoare con-
fruntări mai dure. Dacă va pierde, se va întoarce la Externe, să-şi termine
mandatul, dar va intra mai greu în viitoarele competiţii, pe motiv de per-
dant...

Ce înseamnă aceste alegeri pentru ceilalţi? Pentru Mitică
Dragomir, prilejul de a se da în stambă pe toate canalele şi de a mai
cuceri alte simpatii la galerie, unde domină categoric concurenţa. În or-
dinea procentului de sondaje, pe locul 4 ar veni Monica Tatoiu, care-şi
înscrie titlul de prima candidat-femeie la o asemenea demnitate publică.
Din păcate, suportul mediatic al PUR-ului nu-i este suficient pentru a
convinge, chiar dacă sunt evidente calităţile de manager pe care le
deţine. Pentru generalul Mircea Chelaru, un procent de 4-5% în sufragi-
ile electoratului din Capitală ar însemna o renaştere a PUNR-ului, căzut
victimă a dezechilibrului intervenit în relaţia sa cu UDMR. Pentru
Mugur Ciuvică, 1 sau 2 procente ar însemna enorm, certificând demersul
aproape disperat al Alianţei profesorului Constantinescu. La fel şi pentru
Mircea Baciu, cel prin care URR doreşte să obţină confirmarea existenţei
sale. Pentru Victor Ciorbea, ceva voturi ar însemna o reînviere a no-
bilelor idealuri ţărăniste întinate de exerciţiul puterii, în timp ce pentru
analistul Cornel Codiţă e un test aproape personal: în ce măsură cuvântul
scris şi opinia au ecou în electorat? Restul sunt figuranţi absoluţi, rezul-
tatul de la urne neavând alt rol decât să-i îngroape definitiv în anonimatul
din care au căutat să scape cu această ocazie. 
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Economia de pradă şi 
victimele sale

Cea mai tentantă concluzie la care observatorul superficial
al scenei politice ar putea să ajungă în cazul scandalului declanşat de in-
vestigarea ROMPETROL la PNA este că factorul politic se implică în
tranşarea relaţiilor dintre Putere şi Opoziţie. Şi că PNA nu reprezintă
altceva decât instrumentul prin care se realizează aceste presiuni.
Chemarea lui Băsescu la PNA în plină campanie electorală, pe tema unui
dosar care zace de zece ani prin sertarele Parchetului poate avea, cu mai
mare certitudine, o asemenea conotaţie, dacă n-am şti că bătăiosul lider
democrat nu numai că nu se sperie de o asemenea eventualitate, dar o şi
aşteaptă ca pe un prilej de denunţare a intenţiilor partidului de gu-
vernământ de a-şi suprima adversarii. În cazul lui Patriciu, retras benevol
din prim-planul vieţii politice prin renunţarea la calitatea de parlamentar
în favoarea afacerilor, acuza are un suport mai slab, chiar dacă pentru
toată lumea Patriciu rămâne în primul rând un liberal şi un critic con-
secvent al PSD. Mai degrabă implicarea sa dezvăluie o parte dintre con-
tradicţiile ce se manifestă chiar în cadrul puterii între diferitele grupuri
de interese. 

Dincolo de complicaţiile şi suspiciunile pe care le de-
clanşează această afacere, lucrurile sunt, în esenţa lor, destul de clare.

Prin achiziţionarea Petromidia, ROMPETROL a devenit un
jucător major pe piaţa petrolului - cea de pe care-şi sug beneficiile, de
aproape 15 ani, tot felul de societăţi reale, fantome şi căpuşă. El a luat
de la gura acestei congregaţii cu inflexiuni mafiote 28 la sută din afa-
cerile cu petrol. Legalizarea operaţiunilor sale - implicate de operarea
pe piaţa internaţională a creditului - a devenit o piedică în calea multor
afaceri care nu aveau alt scop decât să sifoneze tot ce se mai poate sifona
din PETROM, până la privatizarea acestuia. Refuzul lui Patriciu de a
intra în acest joc a declanşat o vastă operaţiune de şantaj, ce implică
medii oficiale şi cercurile de afaceri la limita sau în afara legii. Printr-o
ingenioasă construcţie în care se amestecă date reale cu acuzaţii ne-
susţinute de probe, dar perpetuate în virtutea unor neclarităţi întreţinute
cu intenţie în calificarea operaţiunilor comerciale, se încearcă acum rea-
ducerea ROMPETROL la numitorul comun al Economiei de Pradă - cea
care se bazează nu pe eficienţă, ci pe acumularea în cascadă de active,
pentru a fi devalizate.
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Prima victimă a armelor de 
distrugere în masă irakiene 

Charles Tennet, directorul CIA, şeful cel mare al spionajului
american a demisionat. Este primul şi - poate - şi ultimul “cap” care cade
în tenebroasa afacere a “armelor de distrugere în masă” irakiene.

Dacă ne amintim bine, aceasta a fost tema în jurul căreia s-a
orchestrat cel de-al doilea război cu Irakul, prin care Bush jr. dorea să
săvârşească opera tatălui său, Bush sr., cel care abandonase primul război
din Golf într-o stranie coadă de peşte.

Agenţia Centrală de Investigaţii a avut sarcina dificilă de a
strânge acele dovezi care să convingă comunitatea internaţională că
Saddam Hussein constituie un pericol mortal nu doar pentru propriii săi
concetăţeni, ci şi pentru întreaga lume civilizată. Faptul că nu s-au putut
găsi urmele unor conexiuni directe între Al Qaeda, organizaţia care pusese
la cale atacurile mortale din 11 iunie, şi regimul de la Bagdad, i-a făcut pe
specialiştii americani în obţinerea de informaţii să se concentreze asupra
armelor de distrugere în masă pe care, în mod evident, Saddam încercase
să le producă. Eşecul experţilor ONU a fost pus pe seama “mănuşilor” cu
care ar fi operat Hans Blix şi colegii săi, campania mediatică organizată
de Washington ducând către concluzia indubitabilă că aceste arme există,
ele trebuind doar să fie găsite. Probele funizate de CIA şi prezentate cu
sârg de Powell de la tribuna ONU n-au convins prea multă lume. Au fost
însă considerate suficiente pentru declanşarea războiului, prezentarea pro-
belor fiind lăsată pentru după ostilităţi.

Dacă în primul război din Golf acţiunea împotriva Irakului a
fost justificată de agresiunea acestuia împotriva Kuweitului, în cel de-al
doilea nu a mai existat, practic, nici un motiv, în afara bănuielilor menţio-
nate. Din punct de vedere strict juridic, ofensiva Coaliţiei putea fi lesne
considerată o agresiune, atâta timp cât Saddam nu se mai dedase nici unei
provocări.

Iată, însă, că după un an de la victorie, după capturarea lui
Saddam, după răscolirea Irakului aproape pas cu pas, armele de distrugere
în masă nu apar. Nu apare argumentul războiului. Întregul eşafodaj riscă
să se prăbuşească prin lipsa de susţinere strict materială a acestui contro-
versat război. Căderea “capului” lui Tennet poate constitui un răspuns. În
nici un caz, însă, nu rezolvă problema de fond a legitimităţii şi legalităţii
unei acţiuni care, prin consecinţele sale, tot mai evidente şi mai dureroase
se dovedeşte a fi infinit mai periculoasă decât presupusele arme de dis-
trugere în masă ale lui Saddam. 
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Nu chiar un Waterloo, dar...

Alegerile locale de duminică n-au fost chiar un Waterloo
pentru partidul de guvernământ, aşa cum lasă să se înţeleagă valul de
comentarii aprinse din presă. A fost, însă, un mare semnal de alarmă şi
un “stop” la intersecţia dintre triumfalism şi realism, pe marginea căruia
va trebui reflectat cu atenţie.

Alegerile locale au fost orchestrate cu fast în ideea că, aflat
în plină ofensivă europeană, guvernul este hotărât să facă totul pentru a
asigura continuitatea acestui demers. Or, acest lucru depindea, în mod
direct, de asigurarea bazei logistice pe plan local. În aceeaşi idee, de
concentrare a efortului, s-a mers şi pe formula supralicitării ofertei pen-
tru cele două municipii-problemă: Bucureştiul şi Clujul.

Realitatea dezvăluită de rezultatele primului tur constituie o
surpriză nu doar pentru PSD, ci şi pentru beneficiarii eşecului său:
alianţa PD-PNL. Nici Băsescu, nici Stolojan, nici susţinătorii lor nu s-
au aşteptat la un asemenea deznodământ, pe care nu-l putea acoperi sim-
pla operaţiune aritmetică a coaliţiei lor parţiale. Sprijinul a venit chiar
de la adversar şi de la limbajul dual practicat de acesta. PSD şi-a des-
făşurat campania electorală ca partid al oamenilor simpli, săraci, condus
însă de baroni locali şi de oligarhi centrali. A dus până la suprasaturaţie
mesajele publicitare, a căror opulenţă a avut, sistematic, un efect invers.
Cu cât au fost mai mari şi mai numeroase bannerele candidaţilor săi, cu
atâta aceştia şi-au diminuat şansele (de pildă, Gherasim, poate cel mai
bun din garnitura actuală de primari, care a pierdut pe mâna prea marii,
exageratei sale expuneri). În acest fel s-a ajuns chiar la o percepţie pu-
blică de genul căreia opoziţia liberalo-democratică ar fi cea care i-ar
reprezenta, de fapt, pe cei defavorizaţi.

O a doua cauză a eşecului o reprezintă suspiciunea generată
de propensiunile totalitare a PSD şi de teama ascunsă că acesta tinde să
devină partid-stat prin racolarea - prin convingere sau forţă - a tuturor
celor rămaşi în afara rândurilor sale. Este o reacţie firească, pentru un
popor care a trăit jumătatea de secol opresiunea acestor structuri ideo-
logice iar constatarea - întârziată, dar nu tardivă - a lui Miron Mitrea, că
vremea partidului-stat s-a dus reprezintă o tresărire de luciditate ce poate
genera un alt tip de acţiune politică, dacă PSD doreşte să oprească de-
clinul de popularitate cu care este ameninţat. 
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Votul ecologic

Dacă premierul Năstase a avut oarece probleme în a găsi
maniera cea mai potrivită pentru a-i scoate din circulaţie pe baronii care
dădeau partidului o înfăţişare de clan, electoratul pare să nu aibă. Cazul
lui Sechelariu - e drept, nefinalizat - este reprezentativ. Buimăceala şi
dezorientarea primarului cu nume de stadion din Bacău este tipică pentru
mentalitatea instaurată la vârfurile partidului care-i reprezintă - în teorie,
cel puţin - pe cei care alcătuiesc baza socială a ţării. Nerecunoştinţă?
Deloc. Dacă dl Sechelariu şi-a închipuit că cei câţiva mici şi berea oferite
cu aere de nabab întru pomenirea zilei sale de naştere îi va transforma
pe beneficiari în sclavi morali pe viaţă, s-a înşelat. Are şi recunoştinţa
regulile ei, după cum are şi caritatea. Există un soi de demnitate ascunsă,
care iese la iveală în momente cruciale şi sancţionează drastic opulenţa
şi abuzul. Este ceva care mă face să cred că dacă nu s-ar fi “autosus-
pendat”, la sugestia şefilor lor, care erau nevoiţi să ofere o satisfacţie
corului de critici din presă, şi alţii ar fi trecut prin ce trece Sechelariu.
Şi Mischie, şi Bebe Ivanovici, şi Savu. Dealtfel, prin parohiile lor situaţia
nu este chiar aşa de roză cum lăsau chiar ei să se înţeleagă, atunci când
se prezentau ca fiind de neînlocuit.

Votul are această particularitate care face din el un instru-
ment redutabil, într-o societate în care funcţionează mecanismele li-
bertăţii de exprimare. În cabină, omul este singur, cu conştiinţa lui.
Nimic şi nimeni nu-l poate forţa să acţioneze în contra convingerilor
sale. Nici ameninţări, nici ademeniri, nici orice altfel de presiuni. În cabi-
na de vot omul intră cu ce vor alţii şi iese cu ce crede el. De aceea, nici
sondajele şi nici alte metode de a măsura starea de spirit a populaţiei nu
pot înlocui actul propriu-zis al votului.

Are, deci, votul această calitate de a face ordine şi de a regla
anumite fenomene anormale. O face însă, într-un mod drastic, mult mai
drastic decât ar face-o politicienii însuşi, atunci când simt că lucrurile
deraiază în direcţii care le pot afecta credibilitatea. Cam aşa ceva s-a în-
tâmplat şi la runda de duminică, şi mai mult ca sigur că lucrurile nu se
vor opri aici.
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Propensiunile totalitare ale 
judelui Similean

Judele Petru Similean va rămâne, încă de pe acum, în analele
alegerilor din 2004, prin decizii controversate, aşezate la marginea legii
şi a logicii.

Prima dintre acestea este decizia de a interzice orice scrieri
în legătură cu alegerile, după închiderea campaniei electorale. Potrivit lui
Similean, gazetarul care va pune pe hârtie vreo informaţie sau vreo părere
legată de alegeri sau de candidaţi după terminarea campaniei, se face vi-
novat de încălcarea legii. A cărei legi? A legii lui Similean, sau a inter-
pretării proprii date de acesta textului legal. Potrivit acestui cenzor de
ultimă oră, libertatea cuvântului se suspendă atâta timp cât domnia sa are
chef. Este o premieră absolută în societatea românească de după 1989,
pentru că nimeni nu a mai îndrăznit să ia o astfel de decizie, anticonsti-
tuţională în ultimă instanţă. Pe ce se bazează judecătorul într-un asemenea
demers, riscant nu doar pentru sine, dar şi pentru societatea românească
în ansamblu? Pe nimic altceva decât pe propria sa propensiune de tip to-
talitar. “Gazetarii trebuie să respecte nişte reguli!” - spune el, omiţând să
precizeze faptul că aceste reguli decurg din propria sa gândire şi nu din
vreun document oficial. Dincolo de arbitrarul unor astfel de măsuri, in-
tervine o analiză de ordin logic: cum ar putea influenţa alegerile un co-
mentariu scris - şi publicat - în preziua alegerilor, mai mult decât cu
două-trei zile înainte? O astfel de măsură, care ar putea primi o oarecare
explicaţie, sau justificare, în cazul mediilor scrise şi audiovizuale oficiale,
aparţinând statului, este complet neavenită în acela al mediilor private,
inducând o clauză de concurenţă neloială!

Asta e prima chestiune. A doua ţine de inflexibilitatea
aceluiaşi jude în legătură cu ora de închidere a urnelor. O lege - prost gân-
dită - zice că secţiile de votare ar fi trebuit să fie închise la ora 21. Mulţi
români cu drept de vot s-au trezit însă, la spartul târgului. Au fost goniţi
şi nu li s-a permis să mai voteze. Complet aiurea! În fond, ce doreşte Gu-
vernul: ca oamenii să voteze, sau să nu voteze? Când a avut interesul, la
Referendum, a prelungit fără probleme intervalul de vot de la o zi, la două.
De data asta interesul a dispărut? Legea e lege, dar ea poate fi interpretată
în conformitate cu bunul simţ: atâta timp cât oamenii au fost prezenţi la
secţiile de votare înainte de ora închiderii, ei ar fi trebuit să fie “serviţi”.
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Agonia “zecimalilor”

Nu Guvernul, nu Parlamentul, ci Electoratul este cel care îşi
asumă responsabilitatea curăţirii scenei politice de resturile “menajere”
ale unui exces ce s-a manifestat odată cu redeschiderea porţilor
democraţiei pentru viaţa politică. 

Vă mai amintiţi, poate, cum în mai puţin de trei luni, la în-
ceputul lui ‘90, au răsărit peste 250 de partide, dintre care majoritatea
nutreau ambiţii mai mari decât puteau duce umerii firavi ai promotorilor
lor. Organismele de reglementare s-au arătat înţelegătoare faţă de acest
puseu, şi drept urmare, în Parlamentul cu rol de Constituantă au pătruns
18 formaţiuni care au înregistrat cel puţin 0,2 procente din totalul vo-
turilor. Între acestea, doar 5 dispuneau de mai mult de 3%, cât avea să
fie “pragul”, doi ani mai târziu. În tot acest timp, partidele mici şi mij-
locii s-au transformat, s-au comasat, s-au desfiinţat şi s-au reînfiinţat,
menţinând la nivelul de jos al politicii un zumzet constant, stins  periodic
de rezultatele scrutinurilor.

Nici localele din acest an n-au făcut excepţie de la regula
asaltului “zecimalilor”, promovaţi, mai mult sau mai puţin, de sondaje
partizane. În jurul unor figuri nou apărute sau recent eliberate de “jugul”
formaţiunilor mari, s-au coagulat noi partide, identificabile nu prin plat-
formele electorale, ci doar prin charisma liderilor lor. Gigi Becali, gene-
ralul Chelaru, Petre Roman, Emil Constantinescu, Marian Enache şi alţii
şi-au încercat norocul cu degetul în apa călduţă, dar tulbure, a localelor.
Rezultatul a fost cel care a fost. Numărătoarea voturilor a consfinţit...
absenţa lor de pe scena politică, unde se coagulează doi poli, în jurul
cărora gravitează câteva formaţiuni aflate ori în creştere uşoară, ori în
scădere substanţială. În timp ce PRM se prăbuşeşte prin implozie, sub
efectul schimbării la faţă a liderului, UDMR încearcă să-şi conserve ba-
zinul electoral, ameninţat de alte curente, iar PUR se străduieşte din răs-
puteri să urce spre salvatorul procent de 5%. Viitorul nu le rezervă
altceva decât rolul de sateliţi sau aliaţi de conjunctură ai celor doi “mari”
- considerând că Alianţa DA a învăţat din lecţia acestor locale că singura
şansă de a conta în faţa adversarului său este de a-şi consolida structuri
unitare. Într-un fel, localele 2004, descifrează două tendinţe pe care ge-
neralele le vor consolida: bipolarizarea nivelului superior şi dispariţia
“zecimalilor”.
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Liber la alianţe!

Dacă până la aceste alegeri locale, scena politică românească
înregistra straniul fenomen al “dublei opoziţii”, ireconciliabile, se pare
că principalul semnal, care va modifica radical strategiile toamnei, este
“liberul la alianţe”. Este o primă consecinţă a “schimbării la faţă” a lid-
erului PRM, care a renunţat la propensiunile sale antisemite în favoarea
unei strânse colaborări cu reprezentanţii etniei hulite, din raţiuni evidente
cu ochiul liber. E drept că acest câştig, înregistrat în procesul de ac-
ceptare a sa în plan internaţional, se plăteşte cu preţul unor procente im-
portante din ponderea sa internă, pierdute odată cu segmentul radical ce
nu împărtăşeşte convertirea.

În aceste condiţii, Alianţa D.A. nu mai are prea multe
scrupule să-şi facă dacă-şi va uni forţele cu Vadim, în situaţia în care
aportul acestuia va fi suficient ca să încline balanţa. Singura incompati-
bilitate care mai rezidă este cea dintre PRM şi UDMR, care par a nu se
putea regăsi de aceeaşi parte a baricadei, nici în Alianţă şi nici alături de
PSD. Pentru UDMR, ambele variante rămân deschise depinzând de cine
îi va acorda mai mult din ceea ce doreşte formaţiunea etnică - cu condiţia
mai sus exprimată.

Aşa încât tabloul taberelor care se vor confrunta în toamnă
se limpezeşte de pe acum. Va fi, de-o parte, PSD cu aliatul său din ultimii
patru ani, UDMR, iar de cealaltă, Alianţa liber-democrată, împreună cu
PRM. PUR ar putea - în cazul în care reuşeşte să obţină procentajul care
să-l facă să treacă pragul - să joace rolul hotărâtor în înclinarea balanţei!

Iată, aşadar, că se confirmă ideea că în politică orice este
posibil. Mergând mai departe, n-ar fi de mirare ca, în ultimă instanţă, şi
ceea ce acum mai pare de neconceput să prindă viaţă în toiul celei mai
aprige bătălii pentru putere - cum se anunţă de pe acum scrutinul din
iarnă. Adică să-i vedem, dându-şi mâna, pe Vadim şi pe Marko Bela,
dacă interesele partidelor lor şi cel general o vor cere. Pentru că nici
măcar alianţa dintre cei doi “veri”, care s-au renegat sistematic, nu iese
din discuţie, atât PSD cât şi PRM având, în continuare, un bazin electoral
comun.
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Avantaj Rus!

Nu ştiu cum ar fi sunat primul tur al localelor dacă cei doi
candidaţi-şoc ai PSD, Geoană şi Rus ar fi făcut ceea ce a făcut Rus acum,
în ceasul al 11-lea. Poate că Geoană ar fi intrat măcar în turul doi, dacă
nu cumva (cine poate să bage mâna în foc?) şi-ar fi putut atinge obiec-
tivul încă din primul tur. Istoria, însă, nu se scrie nici cu “dacă” şi nici
cu “parcă”. Este clar că cel puţin candidatura lui Mircea Geoană a fost
percepută ca un fel de “hai să vedem ce iese, poate-l trântim pe marinar
cu diplomatul nostru scos de la cutie”. Electoratul n-a putut fi convins
că demersul lui Geoană e serios, că asta-şi doreşte el cel mai mult, şi
l-a tratat ca atare.

Cu Rus, lucrurile sunt întrucâtva diferite. El s-a întors la el,
la Cluj, cu o intenţie ceva mai serioasă. Clujenii n-au văzut în el doar
elementul de decor, şi, ca atare, l-au gratulat cu cele mai multe voturi.
Asta, într-un oraş unde, cu patru ani în urmă, candidatul PSD lua doar
vreo 5-6 procente din voturi. Adică nu conta. Ceea ce s-a întâmplat la
Cluj a fost o tentativă reciprocă de a se crede pe cuvânt. Dar nu una ca-
tegorică. Pentru că de coada candidatului PSD atârna tinicheaua funcţiei
de ministru, care în ochii electoratului părea a conta mai mult pentru
Rus decât cea de primar. Mai ales în cazul său ar fi fost posibil ca la Cluj
să nu mai fie necesar un al doilea tur de scrutin.

Este, în situaţia aceasta gestul lui Ion Rus de a demisiona
din funcţia de ministru de Interne - unul hotărâtor pentru soarta votului
de duminică? După părerea mea este. Pentru electoratul nehotărât, el
reprezintă tăierea oricărei punţi de întoarcere. Este modul în care candi-
datul sacrifică ceea ce nu putea sacrifica Geoană - cariera sa de ministru.
Şi de jucător în prima ligă a Puterii. Acest aspect cred că va fi hotărâtor.
Dar nu decisiv. Bătălia pentru fotoliul lui Funar va fi una dintre cele mai
aprige din actuala rundă electorală. Pentru PD este, deasemenea, o miză
decisivă. Un primar, al unui mare oraş, alături de Băsescu, ridică decisiv
cota PD-ului într-o Alianţă ce încă nu s-a sudat suficient pentru a nu ţine
cont de diferenţe. Iar dacă cei doi candidaţi vor găsi puterea să renunţe
la elementele de campanie negativă, total neproductivă, dar tentantă,
s-ar putea să asistăm la cea mai interesantă confruntare de până acum,
al cărei câştigător poate fi “cel mai bun pentru Cluj”. 
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Capra contracandidatului

Alegerile din Capitală se îndreaptă spre un previzibil final
creionat de puseurile electorale care acţionează, din patru în patru ani,
aparent fără o logică anume. Cinci dintre cei 6 primari în exerciţiu merg
în turul II, unde vor pleca de la zero, fără avantajul sau dezavantajul din
primul tur, dar pe fondul unei concertări evidente a opoziţiei grupate în
jurul alianţei PD-PNL. Primarii PSD nu au şanse prea mari să “rupă”
ceva de la partidele-balanţă, PRM şi PUR, cele care se văd acum în pos-
tura de a decide câştigători. Deşi reprezintă cea mai bună garnitură de
primari care s-au perindat pe la sectoarele Capitalei în cele trei runde
precedente, lui Gherasim şi Darabont (consideraţi premianţii grupului),
dar mai ales lui Onţanu şi Mihalache (cei cu propensiune ciocoiască mai
evidentă) le va fi greu să adune majoritatea necesară pentru a rămâne în
funcţie. Deşi nu este imposibil: excepţiile vor depinde de capacitatea lor
de a se adresa electoratului uniform din cartiere, de a-l convinge să iasă
din casă şi să meargă la vot. Până atunci mai sunt câteva zile de cam-
panie, în care contra-candidaţii nu vor precupeţi nici un efort de a se în-
funda unii pe alţii cu dezvăluiri de ultimă oră, dintre cele care se aruncă
în bătălie atunci când aceasta se apropie de final.

Evenimente mai tulburi şi întâmplări cu mai multe înţelesuri
există în viaţa fiecărui om. Nu lipsesc nici din biografiile celor care au
avut acces sau aspiră la funcţii publice. Cu un avânt care-şi trage seva
dintr-un strămoşesc principiu existenţial, aspiranţii la funcţia de primari
de pretutindeni pe unde se întâmplă turul al doilea, vor fi oricând gata
să dea campania pozitivă, aseptică şi neinteresantă, pe una negativă,
pitorească şi colorată. Chiar dacă timpul a dovedit că aceasta este ne-
productivă, că generează reacţii contrare celor aşteptate. Dacă tot nu-şi
pot promova capra proprie, concurenţii vor avea măcar satisfacţia ego-
istă să o vadă pe cea a contracandidatului pe cale să dea ortul popii. Se
vorbea, în precedentele scrutine, despre “campanii murdare”. Dar îşi
mai aminteşte cineva cum arată una curată? Ce ar trebui să conţină ca
să capteze, totuşi, interesul? Mă duce gândul la anunţurile cu care CNA-
ul a dat ucaz să iasă în lume filmele de la TV. Dacă scrie că acestea
conţin limbaj neadecvat, secvenţe violente, nuditate excesivă ş.a.m.d. -
e un “certificat” că filmul merită să fie văzut.

Dacă nu e însoţit de astfel de precizări, telespectatorul trece
fără regret pe alt canal. La alt candidat şi la altă campanie... 
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Săniuţă, pe derdeluşul 
Guvernului

Cu cât îmbătrâneşte şi se apropie de finalul biologic al man-
datului cu atât îi scade guvernului Năstase media de vârstă! Plecat la drum
ca o mixtură între ‘veteranii’ preşedintelui şi ‘lupii maturi’ ai premierului,
Executivul a parcurs câteva etape de restructurări şi remanieri în urma
cărora la cârma unor portofolii importante au ajuns oameni dintr-o gene-
raţie care ar putea fi cea care urmează să preia ştafeta politicii. Au intrat
în guvern oameni în jurul a 40 de ani - ceea ce înseamnă puţin în politică,
este aproape o vârstă adolescentină -  cu mai puţine prejudecăţi şi cu o
gândire mai apropiată de standardele europene spre care tindem fără prea
multă convingere. Gabriel Oprea, de la Administraţia Publică, Ionel Blăn-
culescu de la Control, Alexandru Fărcaş, de la Integrare, Ovidiu Brânzan
de la Sănătate, Cristian Diaconescu, de la Justiţie, Şerban Nicolae de la
Relaţia cu Parlamentul şi - ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră -
Marian Săniuţă, la Interne - sunt nume care rezonează mai modern şi mai
convingător, chiar dacă ei nu au avut încă răgazul necesar să dea măsura
calităţilor lor.

Ultimul sosit - dar nu cel de pe urmă - este Marian Săniuţă.
Fostul preşedinte al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine este un tip
aparte de politician. A fost viceprimar la Ploieşti şi prefect de Prahova.
N-a stat prea mult, pentru că obiceiurile sale ciudate (nu punea botu’ la
şpagă - cum se zice un argou) riscau să încurce proiectele locale. Şi erau
o mulţime, care de care mai mănoase. Aşa că a fost promovat la ARIS, in-
stituţie ce n-avea nici sediu, nici telefon şi nici o idee prea clară de ce-ar
trebui să însemne. Dl Săniuţă a reuşit să o doteze rezonabil, dar mai ales
să-i dea un azimut care s-a concretizat, anul trecut dacă nu mă înşel, cu
investiţii străine de peste 1 miliard de dolari! Marii investitori care au lu-
crat cu ARIS-ul au fost pe cale să facă infarct constatând că nu li se cereau
comisioane şi nu li se tergiversau formalităţile - lucruri rare şi neobişnuite
în mirifica Românie. O astfel de persoană pusă la cârma unui minister pre-
cum Internele, prezintă, din capul locului, un mare risc, nu doar pentru cei
din afara (legii) ci şi pentru cei din interior: un ministru căruia nu i se poate
pune cârligul în nas riscă să dărâme întreaga şandrama! Norocul unora şi
- poate - ghinionul altora este că mandatul dlui Săniuţă este de numai şase
luni. Şase luni în care sfidând legea... gravitaţiei, dl Săniuţă va trebui să
plonjeze la deal, pe derdeluşul alunecos al Guvernului.
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Experimentul “Sibiu”

Dintre nu puţinele surprize pe care le-a oferit observatorilor
primul tur al localelor, cea mai interesantă mi se pare a fi cea de la Sibiu.

Un corespondent al Agenţiei AMOS NEWS transmitea, cu
o săptămână înainte de alegeri, că la Sibiu domneşte o atmosferă stranie:
nimeni nu se agită cu campania electorală! Nici măcar primarul în
funcţie, Johannis, care în afară de vreo două postere modeste, n-a mişcat
un deget pentru a-şi face popularitate. Probabil că Sibiul s-a înscris la
polul cheltuielilor electorale minime. Corespondentul punea situaţia pe
seama faptului că actualul mandat al primarului constituie cea mai bună
propagandă electorală pentru realegerea sa: Sibiul s-a schimbat mult în
bine, investitorii străini dau buzna pentru că se simt în siguranţă şi au
interlocutori serioşi, nivelul de trai creşte sensibil şi lumea îşi vede de
treabă. “Temerile” că “neamţul” nu va avea nici un fel de surprize s-au
confirmat, acesta câştigând mandatul cu un procent superior celui din
sondaje.

Suportul politic al primarului este unul de conjunctură,
deoarece Federaţia Democrată a Germanilor din România nu se numără
printre cele care au lăsat urme adânci în politica românească. Deşi de
factură etnică, el nu a generat reacţiile negative pe care le-a trezit de-a
lungul timpului UDMR-ul. Pentru că şi obiectivele saşilor au fost sen-
sibil diferite de cele ale ungurilor. Ei n-au reclamat niciodată statutul de
super-cetăţeni pe care şi-l doreau ungurii, preferând să ajungă la o astfel
de situaţie prin muncă şi prin puterea de convingere a acţiunilor lor. Mai
mult, Johannis a rezistat cu succes în faţa trilurilor de sirenă politică ale
Puterii, care l-ar fi dorit înregimentat în structurile sale. Partidul său -
care în 2000 n-a reuşit nici măcar să înscrie suficiente nume pe lista cu
care avea să câştige alegerile - demonstrează azi o atractivitate egală
pentru români şi alte etnii, între care chiar şi ungurii. O atracţie
convingătoare, pentru că, aşa cum afirma în campania electorală făcută
la Mediaş, pentru colegul său de partid Thellmann, “noi nu dorim să in-
staurăm o conducere minoritară asupra majorităţii”. Ba din contră, după
cum confirmă afirmaţia candidatului însuşi: “Dacă românii majoritari
votează un sas, înseamnă că ei îl consideră tot român, simţindu-se în si-
guranţă şi mulţumiţi”. Lucru care, din păcate, nu se poate spune şi despre
alte zone în care concurează, pentru funcţii publice, reprezentanţi ai altor
minorităţi. 
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Paul Florea: persecutat juridic!

De aproape un an, judecătorul Paul Florea, preşedintele Înal-
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie, face valuri în jurul său, adoptând tactica
clasică a protestului împotriva imixtiunilor Puterii în cămara Justiţiei.
Înalta Curte este, însă, doar o anexă a acestei vaste ogrăzi în care se face
ordine cu greu şi mai mult de sila insistenţelor europene, şi ea nu poate
fi acceptată ca reprezentativă pentru întregul sistem. Dl Paul Florea face,
mai degrabă, un artificiu, transformând o problemă mai mult sau mai
puţin personală, într-una de interes general. Micul său război cu admi-
nistraţia justiţiei a început încă din timpul mandatului doamnei Stănoiu,
cu care a avut de împărţit mai multe, între care şi o controversată
chestiune legată de 16 judecători ai Curţii, apropiaţi ai domniei sale, ale
căror mandate expiră la 20 iunie, şi pe care dl Florea i-ar fi dorit realeşi
din oficiu. Faptul că ministrul Stănoiu şi, apoi, ministrul Diaconescu au
optat pentru varianta în care cei 16 ar fi trebuit să urmeze acelaşi drum
pe care-l au de făcut toţi ceilalţi magistraţi care îşi doresc o astfel de
funcţie a fost de natură să-i provoace oarece suspiciuni. De aici, război,
acuze de presiuni şi de politizare - deşi însuşi dl Florea şi cei 16 prieteni
ai săi beneficiază de o asemenea “clauză”, fiind numiţi de ex-preşedin-
tele Constantinescu. Ni se propune o asemenea judecată: numirea a fost
mai puţin politică decât revocarea! Cea mai mare problemă a dlui Florea
era însă alta. Cei 16 erau calul troian, împins în faţă, pentru a justifica
propriul său demers: legea spune că un magistrat sau un procuror iese
la pensie la 70 de ani! Este o măsură îndreptăţită, chiar dacă starea de
sănătate este una foarte bună. Actul de justiţie implică însă forţe intacte
şi o raţiune neinfluenţată de problemele pe care le aduce cu sine,
inevitabil, starea de senectute. Or, dl Florea împlinea această frumoasă
vârstă chiar în ziua în care avea loc o reuniune a Consiliului Suprem al
Magistraturii, ai cărui membri au votat în unanimitate trecerea sa la pen-
sie, deşi mandatul de preşedinte al CSJ expiră abia peste doi ani! Şi cum
de ce ţi-e frică nu prea scapi, cam asta i s-a întâmplat şi domniei sale.
Nu atât decizia, cât unanimitatea ei ar trebui să-l pună pe gânduri pe dis-
tinsul magistrat şi să-i ofere o posibilă cheie atât a “persecuţiilor” la care
a fost supus, cât şi a răpirii şansei de a rezolva problemele pe care le va
aduce reorganizarea sistemului judiciar. Cum, însă, nimeni nu e de neîn-
locuit - mai ales în democraţie - le vor rezolva alţii. Iar dl Florea le va
putea comenta liniştit.
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Campania de toamnă!

Odată cu închiderea secţiilor de votare, aseară, la ora 21,
conform legii, ia sfârşit prima campanie - de primăvară - a acestui an
electoral. Va fi nevoie de două-trei zile (dacă nu cumva BEC ne va face
din nou surpriza de a socoti şi de a răssocoti, aproape două săptămâni)
ca să ştim cu exactitate pe ce picior dansează electoratul român şi cam
cum vede el lucrurile în perspectiva campaniei de toamnă: alegerile ge-
nerale şi prezidenţiale.

De la un ciclu electoral la altul, rolul localelor, care au pre-
cedat ca şi acum, cu vreo jumătate de an generalele, a crescut simţitor,
ele fiind cele care au dat semnalul direcţiilor în care aveau să evolueze
lucrurile. În ‘92 au marcat prezenţa pe eşicher a FDSN-ului, în dauna
FSN-ului lui Roman, şi începutul de coagulare a CDR-ului. În ‘96, vic-
toria coaliţiei a fost, practic, anunţată de ceea ce s-a votat la aceleaşi lo-
cale, dându-se, practic, startul primei schimbări. La fel şi în 2000, când
‘schimbarea schimbării’ a devenit sloganul prin care PDSR-ul avea să
revină la putere, cu largul concurs al CDR-ului, incapabil de a gestiona
puterea pe care electoratul i-o oferise pe tavă.

Localele din 2004 nu fac excepţie de la regulă. Ele dau sem-
nalul coagulării unei noi alianţe a opoziţiei şi sensibila echilibrare a ba-
lanţei. PSD rămâne câştigătorul, pe ansamblu, al rundei electorale, dar
nici pe departe pe cum dăduseră de înţeles sondaje programatic opti-
miste. Duşul rece provocat de pierderea sau necâştigarea unor poziţii
importante, cheie, ar putea avea darul să-i trezească pe strategii partidu-
lui de guvernământ din reveria autoadmirativă în care căzuseră după trei
ani de numărat succesele. Practic, este avertismentul pe care electoratul
îl transmite fără prea multă discreţie: dacă vreţi să mergem mai departe,
împreună, renunţaţi la ciocoism şi la festivism! Reveniţi cu picioarele
pe pământ şi căutaţi să înţelegeţi adevăratele probleme ale societăţii
româneşti, căreia obţinerea vizelor şi intrarea în NATO nu-i sunt sufi-
ciente pentru a ieşi din sărăcia cronică în care a fost cufundată de jocul
reformei şi al tranziţiei, o bună parte a populaţiei.

Previziunea majoră pe care o lansează localele pentru ge-
nerale este aceea a unui relativ echilibru de forţe pe care-l va putea de-
balansa doar capacitatea uneia din părţi de a înţelege mai bine
adevăratele nevoi şi opţiuni ale cetăţeanului. 
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Cadoul amărui al 
preşedintelui Năstase

Cadoul pe care i l-au oferit colegii de partid preşedintelui
Năstase, cu prilejul zilei sale de naştere - plasată, plin de semnificaţii, la
intersecţia dintre anotimpuri - nu este unul dintre cele mai plăcute. Pen-
tru că victoria PSD în aceste alegeri locale este una amară: deşi are cel
mai mare număr de primari şi de consilieri, partidul de guvernământ a
pierdut - sau nu a reuşit să câştige - citadele electorale importante, nu
doar din punct de vedere electoral, ci mai ales dintr-o perspectivă psi-
hologică. Trei dintre obiectivele principale ale acestui scrutin, pe care
partidul a concentrat forţe şi fonduri importante au fost ratate: obţinerea
primăriilor Bucureştiului şi Clujului şi păstrarea controlului sectoarelor
Capitalei! Premierul a promis în chiar seara scrutinului, o “analiză foarte
atentă” a rezultatelor, mai ales a cauzelor care au condus la eşecul de
imagine înregistrat. Această analiză se va concentra, în mod evident,
asupra staff-ului de campanie şi a strategiilor utilizate. Dacă în cazul
Clujului, eşecul fostului ministru de Interne nu poate fi pus pe seama
echipei - aceasta realizând o veritabilă performanţă, prin propulsarea
candidatului PSD, de la cele vreo 5 procente, în 2000, la locul 1 în primul
tur - în cazul Bucureştiului lucrurile sunt mai complicate. Iar respon-
sabilităţile considerabil mai difuze, mai ales dacă avem în vedere că
strategii de campanie s-au cam călcat pe picioare, iar deciziile au fost
nu odată contradictorii. Deşi este nepedagogic, mai ales în perspectiva
în care generalele şi prezidenţialele bat, practic, la uşă, nişte capete vor
trebui să cadă. Vor cădea, însă, cu discreţie şi eleganţă, pe principiul
rotirii şi al inventării unor noi responsabilităţi. Între acestea pare să se
numere şi o nouă treaptă executivă - aceea a coordonatorilor politici zo-
nali. Unul dintre ei pare deja să fie Rus, a cărui întoarcere la Bucureşti
iese din discuţie. Aceştia vor primi puteri sporite, dar şi responsabilităţi
crescute faţă de (ne)realizarea obiectivelor strategice ale partidului, care
se vede confruntat, brusc, cu un adversar mai  puternic decât îl evaluau
sondajele preelectorale. 
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Povara victoriei 

Victoria coaliţiei PNL-PD este, în fond, una psihologică.
Mai degrabă o victorie asupra propriilor slăbiciuni şi lipsă de încredere
care au marcat perioada pre-electorală, decât împotriva monolitului PSD,
în a cărui structură de rezistenţă n-au fost operate decât o serie de fisuri.
Alianţa n-a câştigat ‘războiul’ electoral. A câştigat însă câteva bătălii cu
impact psihologic. Între acestea, umilirea celor doi lideri de imagine ai
PSD, aruncaţi în gropile cu lei de la Bucureşti şi Cluj, precum şi răs-
turnarea prin puci electoral a 4 dintre cei 5 primari de sectoare din Capi-
tală. În acest fel, programul electoral propus de Băsescu se împlineşte
într-o mare proporţie, el beneficiind acum nu doar de ‘volanul’ Bu-
cureştiului, ci şi de celelalte comenzi a căror absenţă i-a justificat mo-
destele performanţe din primii patru ani de mandat. 

Această victorie se poate, însă, lesne transforma într-o po-
vară. Băsescu şi echipa sa au la dispoziţie mai puţin de şase luni pentru
a demonstra că pot să cuantifice prin realizări concrete încrederea pe
care le-a acordat-o electoratul şi că ceea ce au solicitat are acum deplină
acoperire. În caz contrar, victoria de acum poate deveni un veritabil
bumerang în toamnă, la generale, când electoratul va retrage la fel de
prompt sprijinul acordat acum. Or, pentru a mişca ceva, Băsescu şi
echipa au nevoie de un climat de pace şi de înţelegere, inclusiv cu con-
silierii PSD din Consiliul General şi din Consiliile Locale. Acest lucru
pare, din capul locului, destul de dificil, în condiţiile în care campania
electorală pentru Parlament nu va aştepta startul legal, ci va începe chiar
de ieri. Să faci şi treabă şi campanie în acelaşi timp este o performanţă
pe care n-a prea reuşit-o nici o formaţiune politică, până în prezent, dar
asta nu înseamnă că nu e posibil. Pentru Băsescu, perioada care urmează
mai ridică o dificultate: prin candidaturile-şoc, el şi-a descompletat
echipa de la partid, cea care va avea de dus războiul electoral. Pro-
movarea unor noi lideri şi dotarea acestora cu autoritatea necesară va
necesita timp şi răbdare, sortimente deficitare într-un astfel de moment.  
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Erbaşu: 
între tranziţie şi eternitate

L-am întâlnit pentru ultima dată vineri seară, la aniversarea
unui prieten comun, pe ‘domeniul’ de la Corbeanca al lui Ţânţăreanu.

A sosit ceva mai târziu, împreună cu soţia. Avea obişnuitul
său aer bonom, uşor absent, tipic pentru momentele de ieşire din priză,
al unui om în general activ, aflat în continuă agitaţie.

Aşa îl cunoscusem, cu opt ani în urmă, când se hotărâse să
candideze pentru prima dată la funcţia de primar general al Capitalei.
Era pe atunci membru al PSM, nu din oportunism, ci din adâncile sale
convingeri de om de stânga. Om de stânga, devenit patron şi business-
man de succes, Erbaşu părea să ştie mai bine ca mulţi dintre contracan-
didaţii săi ce trebuie făcut pentru ca oraşul să iasă din stagnare şi din
mizerie. Erbaşu n-avea, însă, charisma altora, era cam bolovănos în ex-
presie şi nu într-o relaţie foarte amoroasă cu camera de luat vederi, ceea
ce i-a diminuat sensibil şansele în faţa celor buni de gură şi cu experienţă
în pozat. Şi-a mai încercat odată norocul, la aceeaşi loterie, în 2000, dar
atunci a picat pe implozia APR-ului. A rămas consilier vreo doi ani, după
care s-a retras, hotărât să-şi vadă de afaceri, care se înmulţiseră şi se am-
plificaseră considerabil.

La întâlnirea de vineri am schimbat câteva vorbe despre ce
se întâmplă în jur. Părea mai dezamăgit decât în alte dăţi. “Dacă aţi şti
voi, ziariştii, ce ştiu eu...” - a spus la un moment dat, renunţând însă să
dezvolte subiectul. N-am bănuit nici un moment că omul de lângă mine
se află într-un asemenea moment de cumpănă, încât avea să-şi ia viaţa
în mai puţin de 48 de ore. De ce? Erbaşu duce cu el în mormânt motivele.
Pe unele pot să le bănuiesc. Între acestea, situaţia stranie a întreprinză-
torului român în tranziţie, nu odată strivit între nevoia de dezvoltare şi
insuficienţa mijloacelor, într-o economie în care cel care rămâne cel mai
des dator e statul, care după aceea vine şi te execută pentru întârzieri.
Pentru un om ca Erbaşu, şi alţii ca el, plata salariilor este un coşmar care
se repetă lunar, iar relaţia cu băncile, o coborâre periodică în infern. Este,
într-un fel, emblematic ‘preţul’ plătit pentru vila cu piscină de la Snagov:
saltul final în bazinul fără apă, ca un prim pas spre o eternitate mai agre-
abilă decât tranziţia.
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Revoluţia de la Bacău

La 14 ani şi ceva după ce s-a consumat în toată ţara, revoluţia
a ajuns şi la Bacău. Ea s-a produs în două etape, în 6 şi 20 iunie şi a avut
ca rezultat alungarea ultimului dictator, pe numele său Dumitru
Sechelariu.

Pornit de jos, din clasa muncitoare, fratele Sechelariu Du-
mitru (mai este unul, la Guvern) a intrat în politică relativ târziu, după ce
s-a confruntat cu economia de piaţă a tranziţiei, din care a tras concluzia
că pentru a fi mare şi tare trebuie să ai bani. Iar ca să ai bani, e nevoie de
suport politic. S-a instalat la cârma oraşului prin vot democratic, mai întâi
ca independent, iar apoi ca membru al unui partid care fusese în Opoziţie.
A învăţat tacticile de manipulare a maselor şi a acţionat după principii
strămoşeşti: a dat plebei pâine şi circ. Sau, circ şi pâine. Mai ales circ.
Zilele sale de naştere s-au transformat în evenimente globale, fiind săr-
bătorite cu fast. Micii şi berea au fost principalele pârghii de atingere a
coardei sensibile a oamenilor. Cine venea la el în audienţă nu pleca fără
o sută-două de mii. Averea lui Sechelariu creştea văzând cu ochii şi ea
avea ca principală sursă subvenţiile guvernamentale şi contractele
firmelor sale private cu statul, pe care tot el îl reprezenta. Din ce câştiga,
dădea un obol simbolic celor săraci şi oboluri mai puţin simbolice celor
care-l ajutau direct să-şi consolideze poziţia. Adulat, linguşit, binecuvântat
a acceptat să-şi împrumute numele stadionului din oraş şi n-ar mai fi durat
mult până când oraşul însuşi avea să i-l poarte. Domnea peste o lume ce
părea mulţumită cu ce-i arunca el şi chichirezul democratic al alegerilor
nu l-a tulburat prea tare. Abia când a constatat că cei care-l ridicau în
slăvi, intraţi în cabina de vot îl tăiau gros cu pixul de pe listă, s-a tulburat.
Dar nu s-a dezmeticit. Refuza să creadă - ca şi un celebru înaintaş - că
poporul poate fi atât de ingrat şi de nerecunoscător. Atât de ingrat şi de
nerecunoscător încât, la turul 2, să-l huiduie în direct. Secvenţele cu
Sechelariu ieşind din centrul de votare şi urcâdu-se în jeep-ul său de ultim
răcnet, mi-l amintesc, într-un fel, pe Ceauşescu urcând în elicopter. Iar
hora încinsă pe străzile Bacăului la anunţul victoriei lui Stavarache,
adunarea spontană din Piaţa Palatului de după fuga Odiosului.

La Bacău a fost o mini-revoluţie. Şi chiar dacă Sechelariu
n-a fost un Odios, iar ‘guvernarea’ sa de 8 ani o Sinistră, ceva din reacţia
poporului, de acolo ar trebui să pună pe gânduri! Şi pe învinşi şi pe
învingători! Pentru că, după cum bine vedem, istoria se repetă, când oa-
menii repetă greşelile. 
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Capul lui Dâncu

Dacă tot trebuie să cadă un cap pentru eşecul suferit în
alegerile locale de către PSD, lucrurile sunt foarte simple: cel al lui
Dâncu!

Preşedintele Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale şi
fost ministru al Informaţiilor este ţapul ispăşitor ideal într-o asemenea
situaţie. În primul rând, pentru că este un tehnocrat şi poate fi acuzat
oricând de lipsă de entuziasm faţă de nobilele idealuri de partid. Ca
tehnocrat, observaţiile sale critice i-au iritat nu odată pe şefii săi fiind
puse pe seama unei derobări de răspunderi. Apoi, este venit de la Cluj
şi, în afară de ceilalţi membri ai grupului, nu se bucură de prea multă
simpatie din partea facţiunilor din partid. Odată cu retragerea lui Rus,
în sihăstria natală, pierde singurul sprijin mai de nădejde pe care-l avea.
Şi - cel mai important aspect dintre toate - a eşuat în încercarea de a-l
impune pe acesta în competiţia pentru primăria Clujului!

Iată deci, suficiente argumente pentru a se începe ‘curăţenia’
de la rădăcină, şi de a o termina, probabil, tot acolo. Pentru că mai sus,
şansele sunt mici de a se face ceva. Chiar dacă Cozmâncă, om sincer
cum îl ştim, îşi va da demisia, mă îndoiesc că îi va fi acceptată. Cine să-
l înlocuiască? Cine să stea zi şi noapte la partid, să-i ia la refec pe cei
din teritoriu şi să facă rapoarte? Cozmâncă este ‘aparacik’-ul de neîn-
locuit în actuala fază organizatorică. Hrebenciuc? Marele maestru al
combinaţiilor are un talent înnăscut de a cădea în picioare! Este el vino-
vat de ce s-a întâmplat la Bacău? Şi, la urma-urmelor, ce s-a întâmplat?
Stavarache? Îl avem în buzunar. De fapt, e omul nostru: n-aţi văzut cum
fug toţi de la Voiculescu? Iar pe total, am câştigat: cei mai mulţi primari
şi cele mai multe voturi! Dan Ioan Popescu: s-a pus la dispoziţia orga-
nizaţiei, şi aceasta n-a înţeles să se lipsească de el. Ce s-a pierdut? Bu-
cureştiul, oricum nu era al PSD-ului! Şi, mai ales, de candidaturi şi de
campanie s-a ocupat toată lumea. De sus, foarte sus, până jos. 

Aşa încât vedeţi că tot Dâncu poate rezolva criza. Se va duce
la Cluj, îşi va vedea de sondajele lui şi va lăsa partidul să lucreze în li-
nişte pentru succesele din toamnă-iarnă! Trăiască victoria în alegeri!
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Zvonuri despre 
campania prezidenţială

Umblă fel de fel de zvonuri, între care cel mai tare este că,
după întoarcerea de la summit-ul NATO de la Istanbul, preşedintele
Iliescu ar urma să aibă o discuţie aprofundată cu premierul Năstase, în
scopul de a-l convinge să nu candideze la preşedinţie, pentru a evita un
posibil eşec, inclusiv al partidului. Zvonul este coroborat cu un altul, din
care ar reieşi că cel vizat pentru a duce cursa prezidenţială în numele
PSD ar fi omul de afaceri Ion Ţiriac, lucru care s-ar fi stabilit cu câteva
zile în urmă, exact înainte de a ieşi scandalul cu fiul preşedintelui COR,
cercetat pentru consum şi trafic de stupefiante. Unii, mai stăruitori în
convingerea că viaţa e compusă exclusiv din scenarii tenebroase îşi
amintesc că, tot aşa, când a apărut o idee referitoare la retragerea lui
Adrian Năstase din funcţia de premier, pentru a putea pregăti în linişte
viitoarele alegeri, persoana desemnată ca posibil înlocuitor - doamna
Hildegard Puwak - a fost imediat luată în colimatorul presei pe tema
unor fonduri europene de care ar fi beneficiat, incorect, familia sa. Ba,
mai mult, se invocă şi cazul lui Nicolae Văcăroiu, intrat şi el la un mo-
ment dat în calcule ca viitor prezidenţiabil, pe care aceeaşi nemiloasă
presă antiguvernamentală a început să-l toace mărunt pe tema relaţiilor
sale de afaceri de dinaintea Senatului, cu controversatul Sorin Vântu.
Mai naiv de felul meu, refuz să dau crezare acestor zvonuri. Lucrurile
nu sunt în realitate, atât de clare cum apar ele în calculele analiştilor de
ocazie. Nu cred nici că dl Iliescu îşi propune să-l descurajeze pe premier
în intenţiile sale de a-i fi succesor, şi nici să-l încurajeze pe Ion Ţiriac
de a se arunca într-o bătălie din care s-ar putea să iasă mai puţin imaculat
decât este în prezent. Cred că timpul scurt rămas până la alegeri nu oferă
PSD-ului o altă variantă decât Adrian Năstase. Dar - nota bene - un
Adrian Năstase care să se bucure de suportul moral al preşedintelui
Iliescu, chiar dacă acesta are de făcut faţă exigenţei neimplicării în cam-
pania electorală. Or, un semnal în acest sens se poate da şi fără să fie
explicit. Altminteri, PSD nu are cu cine să iasă la câştig, pentru că la
capitolul ‘perdanţi’ şi-a demonstrat deja aptitudinile. 
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Alegeri de candidaţi 
la funcţia de foşti miniştri 

Mai puţin uzuală într-o atare fază a organismului Executivului, o
nouă remnaniere bate la uşa Guvernului. Mai precis, o nouă etapă dintr-o re-
maniere aproape continuă, începută odată cu ‘restructurarea’ şi continuată în
funcţie de feluritele crize parcurse.

Cu mai puţin de jumătate de an înainte de  consumarea mandatului
său, actualul Cabinet Năstase are deja doi miniştri ‘juniori’ (la Interne şi la Re-
laţia cu Parlamentul) cărora le va fi greu să pună lucrurile pe un făgaş sub-
stanţial modificat. Guvernul are şi un vicepremier în minus - pentru că funcţia
lui Rus nu i-a fost transferată ‘in integrum’, lui Săniuţă - în condiţiile în care
doar şi el nou venitul Ioan Talpeş pare să lucreze pe o asemenea partitură, Dan
Ioan Popescu fiind îngropat până peste cap în problematica integrării şi a vi-
itoarelor alegeri. Ei bine, pe acest fond, vehiculul guvernamental va intra în
revizii şi i se vor schimba câteva piese importante. Se va începe, după toate
probabilităţile, cu un lot de secretari de stat, ce urmau să fie demontaţi din an-
grenaje mai ales pentru a nu-l lăsa singur pe cel mai secretar de stat dintre toţi:
Sergiu Sechelariu. Piesă importantă, care a funcţionat după un program special
şi cu comenzi aparte, prelungirea mandatului lui Sergiu Sechelariu risca să
pună serioase probleme de siguranţă pentru pasagerii Executivului. Scandalul
de la Bacău, imprudenta recunoaştere a deturnării de fonduri, dar mai ales legă-
turile sale secrete de afaceri făceau din el o ţintă ideală pentru toţi cei care au
ceva de reproşat actualei guvernări.

Dar n-a apucat bine Despina Neagoe să declare, în numele Execu-
tivului, că înlocuirea lui Sergiu Sechelariu n-a figurat pe ordinea de zi a ultimei
şedinţe de guvern, că, s-a făcut auzită vocea lui Sergiu Sechelariu însuşi,
anunţând naţia că şi-a dat demisia din funcţia de care profitase pentru a repar-
tiza fratelui său de la Bacău fonduri cât pentru cinci oraşe. Să nu credeţi că
gestul său a fost determinat de vreun sentiment de jenă faţă de abuzul comis!
Nici pomeneală. Dl Sechelariu şi-a dat demisia pentru ca premierul să-l poată
numi într-un alt post în care să dea măsura calităţilor sale de mare maestru al
combinaţiilor private cu bani publici. A şi spus-o: aştept ca dl premier să-mi
dea alt serviciu!În felul acesta Sechelariu a evitat de a fi nominalizat pe prima
listă de remanieri, la nivelul secretarilor de stat. I-a lăsat singuri pe cei vreo
câţiva a căror menire era să-l însoţească, pentru a nu face din el un caz. Oricum,
până se vor anunţa noile disponibilizări bag mâna în foc că dl Sergiu îşi va fi
găsit deja o întrebuinţare în complexul aparat general care nu se poate lipsi de
o piesă atât de importantă.
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Narcomania cu ştaif

Până acum, mass media ne-a arătat, sistematic, faţa plebee a con-
sumului de droguri: mici traficanţi de colţ de stradă, consumatori sordizi,
cu braţele şi gâtul pline de înţepături, dealeri de culoare cu cartiere gen-
erale prin ogrăzi de mahala, capturi de câte cinci pliculeţe sau de câteva
zeci de pastile, fluturate cu mândrie de poliţiştii victorioşi.

Această prezentare era de natură să coboare fenomenul în zona
derizoriului. O lume sordidă, de perdanţi care-şi înneacă eşecul în reveri-
ile produse de amestecul de chimicale îngurgitat sau injectat. Rebuturi
ale unei societăţi în degringoladă. Tribut nefericit plătit schimbării şi lip-
sei de performanţă economică...

Iată însă că ne izbeşte în faţă o altă imagine: narcomania cu ştaif!
Consumul de droguri de lux, practicat la etajele superioare ale societăţii,
în vilele de miliarde, cu jacuzzi şi piscină. Acolo unde odraselele de bani
gata- cei care au epuizat toate celelalte experimente (‘m-am săturat să
tot schimb maşinile şi gagicile’ - mărturisirea, la interogatoriu, a unuia
dintre cei cercetaţi) se aruncă plin de entuziasm în lumea senzaţiilor ex-
treme.

Avem astfel o imagine pandant: de o parte, nefericiţii societăţii;
de cealaltă - prea fericiţii. Sau cei care nu mai reuşesc să înţeleagă ce
înseamnă asta, din lipsă de termen de comparaţie.

Societatea românească post-revoluţionară a creat o categorie a
oamenilor de succes, a celor care s-au adaptat mai repede şi mai bine
noilor reguli ale economiei de pradă, în curs de a deveni ‘de piaţă’. Aceş-
tia au făcut bani mulţi şi repede. I-au tranformat în standard de viaţă -
un standard izvorât din lipsurile şi reprimările societăţii totalitar-egali-
tariste: case cât mai mari, maşini cât mai multe, piscine, călătorii peste
hotare, cumpărături exotice şi distracţii costisitoare. Odraselelor acestor
categorii nu le-a lipsit nimic, cu excepţia lucrurilor interzise, pe care şi
le-au permis cu de la sine putere. Scăpaţi de sub orice control, aceştia
şi-au creat o lume a lor, compusă din cluburi sofisticate şi reşedinţe pe
măsură, unde numitorul comun a devenit consumul sofisticat de droguri.
Ancheta în curs a poliţiei ne dezvăluie acest colţ de lume în care narco-
mania cu ştaif acoperă cu strălucirea sa mizeria narcomaniei sordide. 
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Cheia nerecunoştinţei

Păstrând proporţiile, probabil că unii dintre liderii PSD tra-
versează o stare de confuzie asemănătoare aceleia care l-a încercat pe
fostul primar de Bacău, atunci când a constatat lipsa de receptivitate a
conorăşenilor faţă de lucrurile bune pe care le-a realizat de-a lungul celor
două mandate. Pentru că, indiferent cât de mult l-a ‘ajutat’ cu bani de la
Guvern fratele său, oraşul a progresat în mod evident, este mai curat şi
mai îngrijit şi economia locală prezintă toate semnele unei funcţionări
tot mai bune. Asta este realitatea. Că Sechelariu n-a simţit pulsul lu-
crurilor şi n-a înţeles că stilul şi comportamentul său nu erau de natură
să inducă recunoştinţa, este altă poveste, şi consecinţele acestei incapac-
ităţi s-au văzut.

Spuneam că unii dintre liderii la vârf ai PSD se află într-o
poziţie asemănătoare. După ce au rezolvat problema vizelor în spaţiul
Schengen, după ce au băgat România în NATO şi sunt pe cale să o pro-
moveze şi în Uniunea Europeană, constată cu stupefacţie lipsa de re-
cunoştinţă a unui electorat dispus parcă să dea mai degrabă gir unei
Opoziţii care, în afară de promisiunile actuale, nu a produs decât deza-
strul precedentei guvernări. Le este greu să înţeleagă că acelaşi electorat
care i-a readus la putere în 2000, poate să uite atât de uşor că şi PD şi
PNL au fost componenţii unei coaliţii care va rămâne în istorie pentru
modul haotic şi rapace în care a gestionat ţara, lucruri de care actualii
lideri ai D.A. nu sunt străini.

Păstrând iarăşi proporţiile, să nu uităm că aceste stări de rela-
tivă amnezie nu sunt excepţii. Istoria cunoaşte numeroase exemple de
acest fel şi n-aş aminti aici decât faptul că atunci când a câştigat
războiul, primul ministru englez Winston Churchill a pierdut alegerile
şi a fost nevoit să sărbătorească victoria de pe margine, cu gustul amar
al nerecunoştinţei celor cărora le oferise, practic, totul. 

Explicaţia pe care ar trebui să şi-o ofere liderii PSD nu este
foarte complicată.  Şi ea ţine de o concentrare excesivă pe problematica
externă, în detrimentul celei interne. Pentru majoritatea populaţiei, nici
libera circulaţie în Europa, nici umbrela NATO şi nici intrarea în UE nu
pot compensa, deocamdată, lipsurile şi sărăcia, perspectiva nesigură a
creşterii nivelului de trai, sau sfidarea de care au parte din partea unora
dintre reprezentanţii actualei puteri. Aici trebuie căutată - şi găsită - cheia
demersului pentru ca, peste 150 de zile, să nu se repete ce s-a întâmplat
în urmă cu vreo 10. 

1 iulie



160 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

Delegaţia Permanentă 
devine temporară...  

Are accente de-a dreptul comice încrâncenarea cu care analiştii
de toate soiurile pun sub lupă evoluţiile post-electorale din partidul de gu-
vernământ. Deasupra comentariilor plutesc norii grei şi negri ai catastrofelor
naturale. Îngrijorarea devine vecină cu panica, iar de predicţii - ce să mai vor-
bim. Spun că este comică această manieră pentru că, la urma-urmelor, ce se
întâmplă în PSD şi cum este gestionată criza este treaba PSD-ului, şi nicidecum
o chestiune care să pună sub semnul întrebării viitorul naţiunii române. Culmea
este că cei mai îngrijoraţi sunt tocmai cei care ţin constant partidul sub tirul
criticilor, mai mult sau mai puţin îndreptăţite şi dezinteresate. Am senzaţia că
asistăm la un meci în care fanii echipei adverse sunt gata să-şi facă harakiri
pentru greşelile şi tactica neadecvată a team-ului pe care l-ar dori perdant.

PSD traversează, realmente, o perioadă de criză. Este un lucru
care intervine, aproape natural, la o ‘maşină’ care rulează în priză directă de
aproape patru ani de zile, şi ai cărei şoferi, ştiindu-se stăpânii şoselei, nu prea
iau seamă la semnalele de avertizare de pe margine. Prima oprire înaintea des-
tinaţiei dezvăluie, însă, o dată cu ridicarea capotei motorului, felurite hibe. Nu
sunt defecţiuni funcţionale, maşina ar putea rula până la capăt în aceleaşi
condiţii, dar cu riscul unor probleme mai mari la final. Liderii PSD tocmai au
ridicat capota şi îşi propun să înlocuiască nişte bujii, să cureţe filtrul de aer şi
să sufle în orificiile carburatorului. Trebuie, totodată să mai schimbe şoferul şi
navigatorul, lăsându-i să se odihnească şi să recapete putere pentru drumul
rămas. Este o manieră - e drept, simplistă - în care ar putea fi văzute lucrurile.
Cum anume intenţionează PSD să rezolve această problemă, este iarăşi o
chestiune internă, de partid, şi n-ar trebui să işte atâtea patimi externaliste pen-
tru că, repet, orice experiment nereuşit se face pe propria piele şi, dacă partidul
nu va reuşi să-şi recapete suflul, până în toamnă, un altul sau altele îi vor lua
locul. Decizia este, dealtfel, cu totul liberă şi ea aparţine de drept electoratului
- comentatorul cel mai calificat al faptelor bune şi mai puţin bune ale politi-
cienilor. În această idee, termenul de 5 iulie dat pentru curăţenia internă şi luna
august - pentru restructurarea organizatorică - sunt obiective de partid, care nu
necesită vreun referendum pentru a fi validate.  Iar faptul că Delegaţia Perma-
nentă tinde să devină temporară ilustrează în mod cât se poate de nimerit peri-
colul ‘încremenirii în proiect’ şi necesitatea adaptării permanente la situaţie.   
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Drama lui Ţiriac

Ion Ţiriac este un om bogat, iar suferinţele bogaţilor stârnesc
mai puţină compasiune în rândul celor care cred că bogăţia rezolvă orice
fel de probleme. Dar Ţiriac n-a fost întotdeauna bogat. S-a născut în
sărăcie şi a convieţuit cu ea o bună parte din tinereţe, perioada care te
formează pentru tot restul vieţii. A făcut sport ca să poată mânca mai
bine şi a îmbrăcat vreme de un an aceeaşi pereche de pantaloni. Cel puţin
aceasta este legenda care circulă. Aceste lucruri l-au făcut să preţuiască
mai exact banii pe care i-a câştigat, la început mai greu, mai apoi cu ta-
lent. Ţiriac a fost un mare sportiv, mai puţin prin dotare de la natură şi
mai mult prin dârzenie şi tenacitate. A câştigat - în sport şi în viaţă - pen-
tru că nu şi-a putut permite alternative.

Şi astăzi, când poate întoarce milioanele cu lopata (vorba
vine!) Ţiriac a rămas la fel de calculat şi de cumpătat ca pe vremuri. Atât
de mult i-au intrat aceste lucruri în reflex încât continuă să fumeze din
ţigările celor din jur sau să vorbească pe telefoanele prietenilor - cum se
mai glumeşte prin anturajul său.

De câteva săptămâni bune, Ţiriac are o problemă. O pro-
blemă în spatele căreia se iţeşte drama. Fiul său, Ion Ion, este implicat
într-o complicată poveste cu consum şi trafic de droguri. Ion Ion este
moştenitorul unei mari averi, pentru care nu mai trebuie să lupte în vreun
fel, ca tatăl său. Poate că acesta este şi dezavantajul său. Lipsa proble-
melor. Şi plictisul care l-a condus spre ‘sportul’ extrem al drogurilor. Ion
Ion este dependent de droguri. Pentru un om ca Ion Ţiriac nu se putea
imagina un lucru mai rău care să i se întâmple. Cu vreo douăzeci de ani
în urmă s-a despărţit de mama lui Ion Ion, un celebru fotomodel, din
acelaşi motiv: narcomania. Ca preşedinte al COR s-a arătat de neîndu-
plecat în faţa cazurilor de sportivi care şi-au ajutat performanţa cu
droguri. A făcut din lupta împotriva acestora un veritabil stindard. Pentru
ca acum să fie lovit direct şi în plin de acelaşi duşman. Nemeritat. Şi
dureros. 

În spatele teancurilor de bani, suferinţa lui Ţiriac este, în
cele din urmă, suferinţa oricărui părinte. Şi drama celui care eşuează în
cea mai importantă dintre bătăliile vieţii. 
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“Alungaţi lupii!” - 
ediţie revizuită?

În prima sa ieşire intempestivă la rampă de după câştigarea
alegerilor din Capitală, primarul democrat Traian Băsescu lansează un
strigăt de luptă ce mi-l reaminteşte izbitor pe cel al liberalilor, din cam-
pania electorală din ‘90: ‘Alungaţi lupii!’ Era un spot publicitar, difuzat
pe televiziune (singura existentă atunci), în care liberalii tăietori de cozi
de câine propuneau electoratului să alunge ‘lupii’ fesenişti. Maniera
agresivă şi generalizatoare în care fusese realizat spotul aparţinea ‘aripii
tinere’ a partidului şi, după alegeri, Radu Câmpeanu avea să recunoască
că fusese o greşeală şi că efectul său fusese de a îndepărta un mare număr
de votanţi care ar fi mers cu partidul său!

Într-un mod curios de asemănător, Băsescu îşi face un ele-
ment de strategie electorală (pentru viitoarele ‘generale’) din ‘curăţenia’
pe care ar urma să o facă câştigătorii prin primării şi alte instituţii publice
controlate de Alianţă.

‘Ăştia nu sunt funcţionari publici, ci nişte lachei ai PSD-
ului’, spune primarul general - şef de partid arătându-se decis să-i dea
neîntârziat afară, dar fără să precizeze criteriile prin care îi va departaja
pe lachei de ceilalţi. Spectrul epurării la grămadă nu este însă de natură
să creeze o mare emulaţie în structurile administraţiei locale. O mare
parte dintre cei care lucrează acolo - şi cei care, într-un fel sau altul, sunt
legaţi de aceştia - vor deveni, automat, partizanii forţelor politice ad-
verse. Efectul pe care mizează Băsescu - acela de a-şi crea o platformă
politică suficient de convingătoare care să aducă voturi în plus Alianţei
la alegerile legislative - se poate transforma lesne în bumerang!

Nu vreau să spun că nu sunt de acord cu ideea curăţeniei, a
îndepărtării persoanelor incompetente, care s-au bazat mai mult sau mai
puţin pe obedienţa faţă de partidul de guvernământ decât pe propria lor
pricepere. Din punctul de vedere al creşterii eficienţei actului de gu-
vernare locală, aceasta devine chiar o necesitate. Aşa cum era, în urmă
cu 14 ani, alungarea ‘lupilor’ îmbrăcaţi în blana de oaie a democraţiei şi
infiltraţi în turma fesenistă. Dar modul în care a fost lansat mesajul a
stârnit nu emulaţie, ci îngrijorare. Ameninţaţi s-au simţit nu doar cei cu
musca pe căciulă, ci toţi cei care, într-un fel sau altul, ar fi putut fi incluşi
în această ‘grămadă’ liberă.
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Dificultăţi tip PSD
N-o să aflăm prea curând ce-au discutat ieri de dimineaţă,

cu săptămâna în cap, liderii PSD, în frunte cu Năstase, şi preşedintele
Iliescu. N-o să aflăm ce-au discutat cu adevărat, pentru că, altfel, vom
şti că aceste convorbiri au decurs într-un climat aplicat, de responsabi-
litate.

Cam oridecâteori au intervenit momente mai dificile în viaţa
partidului, Adrian Năstase şi-a călcat pe orgoliu şi a luat drumul Cotroce-
nilor. Puseul de independenţă, manifestat în cursul lui 2002, pe fondul
unor succese de imagine şi al convingerii că lucrurile pot merge strună
şi fără amestecul prezidenţial, a rămas de domeniul trecutului. Mai nou,
se pare, nu se ia nici o hotărâre importantă, fără ca în prealabil aceasta
să nu fie discutată - şi chiar negociată - cu titularul din Cotroceni. Nu
mai departe decât săptămâna trecută când, la Istanbul, şeful Executivului
a fost întrebat de presă ce are de gând în legătură cu o eventuală re-
maniere guvernamentală, răspunsul său a fost foarte ‘pe linie’: dacă vom
hotărî aşa ceva, vom discuta mai întâi cu dl preşedinte şi vom hotărî îm-
preună! 

De data aceasta, vizita la Cotroceni are o componentă pre-
ponderent de partid. PSD se află, poate, în cel mai dificil moment al
existenţei sale. Mai dificil decât cel din 1996, când a pierdut alegerile.
Alegerile locale au tras un semnal de alarmă care trebuie luat în serios.
Şi găsite soluţiile pentru ca, în cele vreo cinci luni rămase până la scruti-
nul legislativ şi cel prezidenţial, să se poată opri mersul de tăvălug al
percepţiei negative în electorat.

Misiunea PSD este cu atât mai dificilă cu cât partidul de gu-
vernământ vine cu un cu totul alt bilanţ de guvernare decât cel din 1996.
Practic, în cei trei ani şi jumătate scurşi, s-au realizat lucruri importantre,
în special în zona obiectivelor vitale ale României - aderarea la NATO
şi integrarea în Uniunea Europeană.Problema este că agenda cetăţeanu-
lui, confruntat cu agravarea - pentru o mai mare categorie - a nivelului
de trai sau cu întârzierea progresului economic general nu a fost prea
des consultată şi confruntată cu obiectivele de pe agenda partidului.

Dar, cel mai grav aspect căruia trebuie să-i găsească soluţii
PSD, este acela al suspiciunii că nu este dispus să ia măsuri hotărâte şi
radicale de combatere a corupţiei la vârf şi a climatului de ciocoism in-
staurat de reprezentanţii săi. Iar pentru asta nu sunt suficiente câteva
demisii şi alte câteva denunţuri de conjunctură. 
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Show-urile Mihăileşti şi Snagov,
pe scena Parchetului General

Anchetele dezastrului de la Mihăileşti şi cea a morţii omului
de afaceri Mihai Erbaşu se pot înscrie în analele neprofesionalismului.
Ele au avut şi au tot mai multe contingenţe cu faptul divers decât cu in-
vestigaţia serioasă şi aplicată. Nici nu e de mirare că, dincolo de tragis-
mul acestor evenimente, ele încep să intre în folclor, căpătând conotaţii
sinistru-umoristice. Circulă, ca una dintre concluziile anchetei de la
Snagov, ideea că în urma reconstituirii împrejurărilor în care s-a produs
accidentul catalogat ca sinucidere, s-a ajuns la concluzia că manechinul
folosit s-a aruncat singur şi de bună voie de la etajul vilei în piscina
goală.

Ce am de reproşat Parchetului General faţă de modul în care
desfăşoară această investigaţie este transparenţa excesivă care face ca
fiecare act al anchetei să fie nu doar nefiresc, dar şi indecent mediatizat.
Cred că atât nefericitul Erbaşu, cât şi membrii familiei sale, au dreptul
la prezumţia de discreţie care să le apere durerea. De mai bine de două
săptămâni nu este jurnal de actualităţi de pe unul dintre numeroasele
canale în funcţiune pe care să nu se perinde imagini de la morgă sau din
vilă, sau de la locuinţa decedatului, sau ziar în care să nu fie faximilate
biletele de adio ale acestuia, cu toată încărcătura lor dramatică transfor-
mată în exerciţiu de aplomb gazetăresc.

Nu vreau să spun că Parchetul ar trebui să învăluie anchetele
în secretomania clasică, dar cred că o filtrare mai exigentă a elementelor
care puteau pleca spre presă în scopul ajutorării anchetei era de dorit. Şi
la Mihăileşti şi la Snagov, reconstituirile au fost însă transformate în ve-
ritabile spectacole, cărora doar tribunele le mai lipseau pentru ca totul
să se petreacă precum în showbiz.

Cred că Parchetul General şi unii dintre angajaţi ar trebui să
se hotărască cărui domeniu aparţin şi dacă modul în care-şi fac treaba
serveşte sau nu noţiunea de justiţie. 
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Atracţiile locale

Parlamentul României este un teatru cu 50 de vedete şi vreo
450 de figuranţi. Doar primii se bucură de notorietatea şi privilegiile pe
care le oferă mediatizarea. Aceştia sunt, de regulă, cei din conducerea
Camerelor şi a Comisiilor, oameni cu funcţii înalte în partidele pe care
le reprezintă şi vreo câţiva parlamentari simpli, dar care reuşesc să dea
bine pe ecranele televizoarelor, ceea ce îi transformă într-un fel de vedete
ale showbiz-ului naţional. 

După patru tururi de scrutin este tot mai evident că onoarea
de a face parte dintre aleşii naţiei se plăteşte uneori scump, prin ruperea
de rosturi şi de profesie, sau prin incapacitatea celor în cauză de a face
faţă rigorilor meseriei de parlamentar. Competiţia acerbă pentru un loc
eligibil pe liste începe să se potolească şi sunt semne că, deja, o parte
dintre cei care au populat în ultimul mandat aulele parlamentare, au în-
ceput să aibă alte gânduri.

Printre primii par să se fi dumirit cei care au optat pentru
candidaturi la funcţiile de primari sau consilieri locali şi judeţeni. Aici
lucrurile sunt mai clare, competenţele mai clar delimitate, iar privilegiile
mai concrete. Avem deja câţiva parlamentari de frunte care s-au instalat
autoritar în posturi din administraţia locală, nu doar într-o tentativă de a
cuceri noi redute pentru partid, ci pentru a-şi asigura un viitor mai con-
fortabil. Senatorul PSD, Constantin Nicolescu a preferat să meargă la
Piteşti unde este acum preşedinte al Consiliului Judeţean. Deputatul Lau-
rian Bădulescu a lăsat şi el Camera pentru preşedinţia CJ Ilfov. Deputatul
democrat, Sorin Frunzăverde s-a instalat în acelaşi post la Caraş-Severin.
Udemeristul Robert Raduly a lăsat şi el Parlamentul pentru o primărie
ardeleană şi lista poate continua. Acest fenomen spune multe despre per-
cepţia mult mai pragmatică a rolului pe care-l joacă administraţia locală
în arhitectura puterii şi despre trendul existent în rândul actorilor de pe
scena politicii.
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Între administrarea succesului şi
gestiunea crizelor

Indiferent cum se vor desfăşura lucrurile în continuare, ziua
de miercuri, 7 iulie, va rămâne ca ‘miercurea neagră’ a politicii româneşti,
confruntată cu o criză de primă mărime. Practic, de la mineriada din ‘91,
soldată cu prima demisie/demitere a unui premier, România postdecem-
bristă nu a mai fost pusă într- o situaţie de gravitatea celei de la mijlocul
acestei săptămâni, când premierul Năstase a dispărut  de pe scenă,
lăsându-şi colegii şi ţara pradă celor mai sumbre supoziţii.

Adrian Năstase este, fără îndoială, cel mai bun produs politic
al acestei perioade. A învăţat mult şi şi-a ornat prestaţia cu certe elemente
de talent, în toate etapele parcurse. S-a înzestrat cu răbdare şi modestie,
atâta timp cât a considerat acest lucru necesar, şi şi-a reprimat propensi-
unile individualiste până când i s-a oferit prilejul de a străluci pe propriul
teren. În momentul în care, după alegerile din 2000, a devenit şi şef de
partid şi şef de guvern, Năstase a cumulat cea mai multă putere personală
dintre toţi cei care s-au perindat pe la pupitrele acesteia în cei zece ani de
democraţie. Cu autoritatea celor două funcţii a procedat la ample mişcări
organizatorice, modelând şi partidul şi guvernul după propria sa viziune
şi în funcţie de oportunităţile descifrate. În toate această perioadă, Năstase
s-a dovedit un excelent administrator al succesului electoral. Atâta timp
cât acesta s-a manifestat. Când lucrurile au început să scârţâie, s-au făcut
simţite şi primele fisuri în strategia sa. Relaţia cu preşedintele a fost
coarda care, întinsă la maximum, prin 2002, a emis primele note false în
ariile interpretate din dubla partitură guvern-partid, aflată în înregistrări
în studiourile PSD. Alegerile locale au marcat însă momentul maximei
dezacordări a instrumentelor utilizate: un discurs neinspirat în seara
primelor rezultate, ezitări în a face o analiză lucidă, tergiversarea mă-
surilor care se impuneau. Toate acestea au culminat cu episodul de mier-
curi în care - indiferent care ar fi motivele invocate ulterior - premierul a
dispărut pur şi simplu, absenţa sa fiind interpretată ca o intenţie de aban-
don.

Adrian Năstase nu cred că are dreptul să abandoneze o com-
petiţie care este vitală pentru cariera sa politică. Indiferent dacă va pierde
sau va câştiga bătălia pentru Cotroceni, aceasta este o etapă necesară com-
pletării statutului său de om politic. De carieră. Or, o carieră de om politic
compusă numai din succese este greu de imaginat într-o societate demo-
cratică, în care se respectă regulile jocului. 

9 iulie
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Separaţia puterilor 
în partidul-stat

Există un model celebru de dublare a funcţiilor administra-
tive de către reprezentanţi ai partidului. Până în 1989, primarul Capitalei
era şi prim secretar, la fel şi cei de sectoare. Sistemul comunist avea în
acest fel posibilitatea să exercite un control strict asupra vieţii publice.
Dintre partidele la putere după 1989, PSD este cel care a aplicat cel mai
consecvent această regulă, pornind de la vârf: preşedintele partidului a
devenit prim-ministru. În sens oarecum invers, miniştrii au devenit,
aproape în totalitate, vicepreşedinţi sau secretari ai partidului. Ideea a
fost de a le acorda acestora suficientă autoritate în partid - şi prin partid,
asupra grupurilor parlamentare - pentru a-şi putea exercita mandatul fără
piedici birocratice. În paralel, numărul tot mai mare de vicepreşedinţi a
diminuat corespunzător autoritatea acestora, făcându-i mai uşor de ma-
nipulat de la vârf. Decalajul dintre miniştrii cu funcţii şi cei fără a devenit
apăsător, unii dintre membrii guvernului rămaşi pe dinafară concen-
trându-şi forţele şi atenţia spre dobândirea acestui statut, lăsând deoparte
problemele curente.

Efectul pervers al acestui sistem s-a făcut vizibil în ultimele
luni, cele din preajma scrutinului local.

Atunci, miniştri au trebuit să se ocupe de campania elec-
torală, de administrarea organizaţiilor judeţene şi locale, în timp ce pre-
siunea exercitată de urgenţele aderării la UE devine tot mai mare. S-a
ajuns chiar la aberaţia ca doi miniştri-cheie pentru domeniile de aderare
să fie scoşi complet din dispozitiv pe perioada campaniei, fără a putea
fi înlocuiţi sau supliniţi în mod corespunzător.

Criza declanşată de rezultatele nesatisfăcătoare ale alegerilor
locale a scos în evidenţă şi acest aspect. Premierul pare decis să renunţe
rapid la acest dublaj neproductiv. Miniştrii vor rămâne miniştri (sau nu,
unii dintre ei), în timp ce la partid vor fi promovate cadre din eşaloanele
inferioare, dar într-un număr considerabil mai mic. Unii vor pierde pu-
tere, alţii vor câştiga, iar acest balans, produs taman în preajma vi-
itoarelor alegeri legislative, nu va fi în nici un caz dătător de linişte
pentru toţi cei care privesc cu îngrijorare sau speranţă spre procesul de
alcătuire a listelor de candidaţi.
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Demisia ca test

‘A stat omul să reflecteze asupra unor lucruri’ - a lămurit
preşedintele Iliescu enigma absenţei de la ‘serviciu’ a premierului Năs-
tase, miercurea trecută. Spre surpriza şi nedumerirea subalternilor de la
Guvern şi a colegilor de la partid, pentru prima dată de când are contract
de muncă cu statul, Adrian Năstase n-a semnat condica la prima oră.
Dincolo, la partid, colegii strânşi pentru o nouă şedinţă de analiză au
constatat că minutele şi orele trec, iar preşedintele lor nu numai că nu se
arată la faţă, dar nu le dă nici un semnal. Retras - după cum se spune -
în tihna fermei de la Cornu, Adrian Năstase cocea gânduri de demisie.
Din toate funcţiile - dădeau ca sigur, unii dintre furnizorii de ştiri necon-
firmate. Doar de la partid - asigurau alţii. Păi, dacă demisionează de la
partid, e pe cracă şi la Guvern - speculau alte categorii. Zvonul, ca un
duş rece, i-a tulburat pe mulţi. Unii nu se hotărau încă să se bucure, alţii
să se îngrijoreze. Dacă pleacă Năstase, cine vine, şi cum va fi atunci?
Dacă funcţionarii de la Guvern n-aveau prea mult loc de întors, la partid
lucrurile erau ceva mai nuanţate. De la starea de agitaţie a lui Dan Ioan
Popescu, cel care-l suna insistent pe preşedinte, implorându-l pe acesta
să-l convingă pe premier să nu facă o asemenea prostie, la resemnarea
cvasi-înţeleaptă a lui Miki Mihăilescu (‘Asta-i viaţa!’) floarea partidului
a traversat cele mai diverse stări afective. Mulţi ar fi dat fuga la
Cotroceni, dacă preşedintele era acasă, să-l asigure pe şeful statului de
fidelitatea lor neîntreruptă.

Alţii au început să-şi reamintească cum l-au sfătuit ei de bine
pe premier şi cum acesta nu i-a ascultat. Şi aşa mai departe.

Din sihăstria Cornului, cred că Adrian Năstase care a traver-
sat, realmente, un moment de criză personală, s-a şi amuzat imaginându-
şi (sau fiind informat) de spectacolul acesta rar care i-a permis să-şi
testeze nu doar popularitatea, dar şi nepopularitatea, nu doar fidelitatea,
dar şi trădarea, nu doar sinceritatea, dar şi ipocrizia.

Adrian Năstase nu numai că şi-a pus în ordine gândurile şi
priorităţile cu acest prilej, dar a făcut şi un test sugestiv asupra stării de
lucruri şi de persoane din partidul-stat pe care-l va conduce în continu-
are...
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Atenţie: www//corupţie!

Cel care va căuta pe Internet, prin motorul Google, infor-
maţii referitoare la ‘corupţie’, va avea surpriza să constate că prima re-
comandare a web-ului duce către... site-ul Partidului Social Democrat!
Însă, nu numai că nu va găsi pe acest site date referitoare la fenomenul
corupţiei dar, cu rigoarea binecunoscută, motorul Google îl va avertiza
că ‘acesta este cache-ul adresei http//www.psd.ro/?corupţie’, pagină care
nu este similară cu site-ul Partidului Social Democrat. Este, practic,
vorba despre o manevră electronică ilicită care a alăturat voluntar cele
două noţiuni în aşa fel încât ele să coincidă exact pe prima poziţie a
căutării!

Este o operaţiune iscusită de hacker şi, probabil că va fi
destul de greu să i se dea de urmă celui care a pus-o la cale. Până când
va putea fi făcută corectura de rigoare dacă cineva se sinchiseşte de acest
lucru, internauţii interesaţi de fenomen vor fi purtaţi, în continuare, spre
acest site.

Faptul că în pagina PSD nu se vorbeşte despre corupţie nu
înseamnă că aceasta nu există şi că anumite segmente ale acestor for-
maţiuni politice nu sunt afectate de acest flagel. Se discută mult pe
această temă, mai mult, oricum, decât se face pentru stăvilirea şi con-
trolul său, dar corupţia nu este apanajul exclusiv al formaţiunii politice
aflate la putere. Corupţia se manifestă şi printre membrii altor partide
sau chiar în rândul celor ‘fără de partid’. Corupţia nu are caracter ideo-
logic şi ea rezidă în tarele de educaţie şi civilizaţie ale unor categorii
umane şi sociale. Corupţia, însă, este adversarul cel mai periculos al unui
partid care doreşte să rămână în continuare la putere pentru a-şi duce
mai departe programul de guvernare, din care s-au realizat puncte im-
portante. Corupţia rămâne tema centrală de confruntare a partidului, atât
cu adversarii săi, cât şi cu cetăţeanul de la care doreşte să obţină votul
din noiembrie. De aceea, nu doar eliminarea asocierii prezente acum pe
Internet, cât şi a celei din realitatea imediată se impune ca o prioritate în
programul de reformă a partidului şi a administraţiei, anunţat de pre-
mierul Năstase. 
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Demisia (uitată) a lui Brânzan

Pentru moment, junele ministru al Sănătăţii, Brânzan, scăpat
în mod inexplicabil prin ochiurile plasei recentei remanieri, a reuşit să
dea impresia că a devenit, peste noapte, un ‘miel turbat’ decis să taie în
carne vie. El a anunţat cu tam-tam demiterea unui secretar de stat din
propriul minister şi a unui funcţionar superior din Ministerul de Externe.
Dacă pe propriul său secretar de stat putea să-l destituie, pe cel al dlui
Geoană putea doar să-l propună, ceea ce din viteza comunicatelor de
presă n-a mai reieşit cu claritate. De la interimatul lui Blănculescu nimic
notabil nu s-a mai întâmplat la ‘Sănătate’, iar acesta părea să fie semnul
unui nou curs, atât în ce priveşte abordarea problematicii interne, cât şi
relaţia cu alte instituţii, fie ele şi ambasade străine.

Ambasadorul american Guest a fost una dintre personali-
tăţile care au atras constant atenţia asupra mânăriilor care se făceau în
minister, şi care aduseseră anumite tratamente, precum cele de SIDA,
la niveluri de vreo patru ori mai scumpe decât în Statele Unite. Demersul
dlui Guest era justificat de necesitatea luptei împotriva corupţiei, evident,
dar el implica şi anumite puncte de vedere şi interese ale unor producă-
tori americani de medicamente. Oferta ambasadorului de a ajuta la a se
pune lucrurile în ordine - în valoare de vreo 400.000 de dolari - a fost
privită cu suspectă detaşare. Nu de funcţionarii ministerului, cum aveam
să aflăm la o a doua ‘citire’ a cazului, ci chiar de către ministru, care a
considerat lupta cu corupţia terminată şi a dorit să folosească banii amer-
icanilor pentru a cârpi ceea ce i se părea lui mai urgent prin minister. În
limbaj bugetar asta s-ar numi deturnare de fonduri. În limbaj diplomatic
se numeşte deturnare de atenţie, dacă nu chiar lipsă de consideraţie. Cu
atât mai mult cu cât nu secretarul de stat propus spre demitere a fost cel
care nu răspundea la telefoanele şi mesajele lui Guest, ci chiar ministrul
Brânzan! Ce motive o fi avut, el, sau cei care i-au sugerat o astfel de ati-
tudine, ne e greu să ştim. Ştim că ambasadorul Guest a călcat multă lume
pe bătături cu avertizările de corupţie la nivel înalt, dar acesta nu era un
motiv pentru a fi ignorat.

În concluzie, 400.000 de dolari, cu care s-ar mai fi putut
stârpi corupţia care continua să greveze relaţiile statului cu furnizori de
medicamente au fost pierdute. Suma mi se pare suficient de importantă
pentru ca cineva să trebuiască să plătească pentru ea. Ghici cine?  
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Remanierea de partid

Probabil că actualul cabinet Năstase va rămâne în istoria
democraţiei post-decembriste ca cel mai productiv guvern, prin numărul
mare de miniştri şi secretari de stat pe care i-a rulat, şi prin numărul de
ministere înfiinţate şi desfiinţate pe parcursul mandatului. Remanierile
au alternat cu restructurările, demisiile cu demiterile, rezultatul fiind, nu
doar o oarecare instabilitate la nivel managerial, ci şi crearea unei mase
de manevră compusă dintr-un management altoit politic.

Ultimele înlocuiri, finalizate ieri de votul parlamentului,
aduc o formulă nouă de remaniere: aceea în care sunt schimbaţi oameni
consideraţi buni şi utili pentru alte însărcinări! La o primă vedere, mai
toţi fac parte dintre ‘premianţi’: Ilie Sârbu a încheiat, chiar dacă în ‘ge-
nunchi’, capitolul de negociere pe seama căruia se tot vorbea că va de-
veni piatra de moară a aderării; Elena Dumitru, artizanul unor ample
proiecte sociale, gen ‘cornul şi laptele’, implicată într-o serie de procese
esenţiale pentru starea celui mai delicat eşalon de alegători; Marian
Sârbu - pe cale de a deveni expert în negocieri, a adus o nesperată pace
cu sindicatele; Dan Nica, părea cel mai bine înfipt ministru în postul său
prin progresele semnificative înregistrate în domeniul pe care-l păs-
toreşte; iar Gabriel Oprea devenise unul dintre oamenii-cheie ai admi-
nistraţiei publice, sector confruntat cu urgenţele unui dosar european,
afectat şi aşa de ieşirea prematură din dispozitiv a lui Ioan Rus.

Înlocuitorii sunt un amestec eterogen de vechi şi nou, de spe-
cialişti şi oameni buni la toate. Dintre toţi, experienţa lui Dan Mircea
Popescu, cel care a stat cinci ani în fruntea ministerului Muncii, pare a
fi esenţială pentru ceea ce are de făcut ministerul în această fierbinte
vară-toamnă electorală, prea scurtă însă pentru desfăşurarea unei strate-
gii viabile. Şi experienţa lui Duvăz poate fi utilă în stăpânirea, în con-
tinuare, a pulsiunilor sindicale. Petre Daea, Liliana Ţicău şi Gheorghe
Emacu sunt specialişti din rândul doi, care nu vor avea timp să fie supuşi
la probe de rezistenţă, mandatul lor rămânând, prin forţa lucrurilor, unul
de înlocuitor. 

Întrebarea care se pune este dacă contribuţia acestor cinci
(plus Rovana Plumb) se va putea dovedi mai eficientă în planul acţiunii
de revitalizare şi de energizare a partidului, decât a fost - şi ar fi fost - la
guvern. Dar cum ‘încercarea moarte n-are’, vom afla aceste lucruri nu
peste foarte multă vreme. Mai precis, la scrutinul din noiembrie.
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Prostia secolului

Fără a scădea nimic din meritele Poliţiei, care a acţionat aşa
cum trebuie să o facă în astfel de cazuri, trebuie să recunoaştem că ceea
ce ne-a plăcut să numim ‘furtul secolului’ poate căpăta cu uşurinţă o altă
etichetă. ‘Prostia secolului’, de pildă, sau ‘Stupiditatea secolului’.

Publicul nutreşte în general sentimente originale, desprinse
de matca clasică a moralei, când este vorba despre astfel de fapte. Hoţi
îndrăzneţi şi inventivi devin veritabili eroi populari, mai ales când vic-
tima jafului nu este un cetăţean oarecare, ci instituţii impersonale de
genul băncilor sau a statului. Omul simplu se vede, de multe ori,
răzbunat de aceşti briganzi, pentru umilinţele şi lipsurile pe care le su-
portă din partea mecanismelor sociale şi statale. Bonnie şi Clyde, cei
doi celebri spărgători de bănci din America Marii Depresiuni, au devenit
veritabile personaje de legendă, deşi aproape nimic din datele lor morale
nu îndreptăţea o asemenea faimă. 

Vreme de câteva zile, Vişan a părut să fie un astfel de erou.
Era omul care îndrăznise să înfrunte sistemul într-un mod original şi plin
de riscuri: furând trei milioane de euro! O maşină de bani! Cât timp nu
se dăduse de urma lui, s-au făcut fel de fel de speculaţii legate de modul
în care această cantitate de bani avea să fie folosită. Brusc, în biografia
sa au început să apară semnele unei personalităţi ascunse, diabolice, ca-
pabilă de punerea la punct a unor planuri complexe. Găsirea şi arestarea
lui aveau însă să dea peste cap întregul eşafodaj. Până şi acel ‘Bine aţi
venit, vă aşteptam!’ - îngăimat pe când era trântit şi încătuşat, sugera
sfârşitul unui calvar. Calvarul confuziei în care-l cufundase un furt in-
stinctual, nu unul intelectual. Individul a furat banii pentru că i-a avut la
îndemână şi n-a rezistat tentanţiei. Nu numai că n-a avut nici un plan,
dar a fost pur şi simplu blocat de norocul căzut pe capul lui, încât primul
lucru pe care l-a făcut a fost să cumpere o vilă la Snagov, în văzul întregii
lumi. Probabil că cele câteva zile în  care s-a aflat singur cu banii, Nica
a trăit sentimentul pe care l-au avut nu puţini dintre întreprinzătorii
români care au dat câte o lovitură, obţinând un credit bancar după care,
în absenţa unui business-plan clar, au capotat. Confuzie, teroare, regret
şi - în cele din urmă, o mare uşurare...  
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Otrava lui Stoica

Valeriu Stoica face o figură aparte în politica românească.
El nu are charisma prin care mulţi dintre politicienii în curs sau expiraţi,
înlocuiesc capacitatea de transformare a unui hobby în profesie. Are şi
un mic defect de vorbire, iar congestia aproape permanentă a feţei duce
cu gândul la un complex generat de timiditate sau de vinovăţie. Valeriu
Stoica a compensat însă aceste dificultăţi printr-o iuţeală de gândire care
l-a făcut să ia, la timp, cele mai potrivite decizii. Unele capitale. Valeriu
Stoica a hotărât, în pofida reticenţelor unora dintre rivalii săi reprezen-
tativi din partid, ca liberalii să nu-l mai susţină în alegerile din 2000 pe
Emil Constantinescu, în care a intuit nu doar câştigătorul întâmplător
din ‘96, dar şi perdantul sigur, victimă a algoritmului. 

Tot el este cel care a decis ca liberalii să nu se mai înhame
la cotiga hodorogită a Convenţiei, lăsând-o cadou visătorilor lor aliaţi
ţărănişti. Ambele decizii, însumate, au avut ca rezultat, salvarea, în ul-
timă instanţă, a Partidului Liberal de la dezastrul electoral şi de la
scoaterea în afara jocului parlamentar. Că aceste decizii n-au excelat prin
etică, este una, dar între politică şi etică există suficient de multe punţi
rupte şi probabil că într-o lume generată exclusiv de etică, politica n-ar
mai avea ce să caute. Cum lucrurile nu stau aşa, Valeriu Stoica binemer-
ită titlul de salvator al liberalismului, titlu care nu l-a scutit însă de con-
secinţele lipsei de recunoştinţă din partea colegilor. Încolţit de aceştia,
Stoica a găsit în el tăria pe care n-au găsit-o alţi lideri politici, de a face
pasul înapoi în momentul în care a simţit că nu se mai bucură de încre-
derea celor din jurul său, nedorind să expună formaţiunea unei noi scizi-
uni.

Valeriu Stoica a revenit în avanscena politică cu o pro-
punere despre care sunt sigur că a ştiut că va fi respinsă de cei vizaţi.
Propunerea sa se înscrie în sfera logicii şi a realismului politic - calităţi
insuficiente însă pentru a conduce, automat, la deciziile corespunzătoare:
unificarea celor două partide care, împreună, au obţinut excelentul scor
de la locale. Stoica a făcut-o, însă, convins că a picurat ‘otrava’ care îşi
va face mai devreme sau mai târziu efectul. Mai exact, în momentul în
care miza va fi atât de mare, încât va prevala asupra unor ambiţii şi or-
golii personale sau de grup. 
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Actul medical - 
între eroare şi iresponsabilitate

Au medicii dreptul să greşească? Având în vedere că sunt
oameni, răspunsul este, desigur, da! Un răspuns delicat şi dificil de ac-
ceptat, atâta timp cât cea mai mică eroare a unui medic poate avea con-
secinţe tragice, de nereparat. Până când ştiinţa va ajunge la punctul în
care tehnica medicală va putea exclude sau reduce la minimum posibi-
litatea de eroare, oamenii vor mai muri cu zile, la fel cum alţii cărora ni-
meni nu le mai acorda vreo şansă, revin la viaţă graţie îndemânării şi
dedicării medicilor.

Eroarea medicală este o realitate şi ea este acceptată. So-
cietatea a găsit şi metodele de a-i diminua consecinţele: asigurarea de
malpraxis. Desigur, nu este normal ca să se umple puşcăriile cu medici,
mai ales atâta timp cât este greu de verificat şi de dovedit că o anumită
intervenţie sau tratament nu au fost făcute cu maximă corectitudine.
Ceea ce s-a întâmplat deunăzi la un spital bucureştean, unde chirurgul
l-a lăsat pe pacient fără cel mai semnificativ dintre membrele sale,
sfidează însă orice logică. Omul era operat pentru cu totul altceva decât
o chestiune în care organul sexual să fie implicat. Cu toate acestea, ‘ne-
fericitul mădular’ i-a fost amputat. Pur şi simplu, la o năzăreală. Şi nu
doar atât. Parcă spre a-şi desăvârşi dementa intervenţie, chirurgul a mai
adăugat câteva secţiuni cu bisturiul care mai să-l omoare pe bietul om.

Cum a fost posibil aşa ceva? Medicul pretinde că i s-a
pus, brusc, o pată, şi n-a mai ştiut ce face. Cei care-l cunosc spun că
asemenea pete i se puneau des, şi nu doar în sala de operaţie. Personali-
tatea sa, nu doar dificilă, dar şi imprevizibilă, făcea din el o ameninţare
nu doar pentru studenţii pe care-i făcea cum îi venea la gură, ci şi pentru
pacienţii care-i cădeau în mână. Existau suficiente semne care să ducă
cu gândul că ceea ce s-a întâmplat la Spitalul Panduri, avea să se întâm-
ple. Cu toate acestea, nu s-a luat nici o măsură, nici pentru a-i proteja pe
pacienţi şi nici pe studenţi. Responsabilitatea amputării tânărului con-
damnat să nu-şi mai poată împlini funcţia de procreere, revine celor care
au tolerat o astfel de situaţie. Care, mai mult ca sigur, nici nu este sin-
gulară. Mă tem că există şi alţi medici, cu probleme asemănătoare, pe
care doar întâmplarea - sau neştiinţa noastră - i-au scutit până acum de
performanţe asemănătoare.  
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Principele de Pipera 
şi nostalgia unanimităţii

Sistemul totalitar a fost acela care a dus pe cele mai înalte culmi
noţiunea de ‘unanimitate’. Derivată direct din celebrul aforism bolşevic
‘cine nu e cu noi, e împotriva noastră’, unanimitatea reprezintă capaci-
tatea de convingere a ideologiei comuniste care nu lăsa loc îndoielilor
de nici un fel. Până şi spoiala de democraţie din numărarea voturilor
liber şi pe faţă exprimate era expediată printr-o formulă ‘cine e contra
cine se abţine’, pentru care nu se aştepta, practic, nici un răspuns.

Ca orice persoană al cărui subconştient (sau, mai degrabă, in-
conştient) se adapă de la izvorul totalitarismului - şi sunt atât de nu-
meroşi aceşti ‘neotovarăşi’ îmbrăcaţi în costumele ‘Armani’ ale
democraţiei - Gigi Becali a avut o problemă la recentul congres al par-
tidului ‘Noua Generaţie’.

‘Mă deranjează cele două voturi împotrivă, pentru că acest partid
s-a constituit pe banii mei’. Gigi Becali vrea să spună, deşi nu reuşeşte
prea clar, că atunci când cumpără ceva, cumpără cu totul, inclusiv cu
conştiinţa. Aşa cum nu înţelege că după ce a cumpărat clubul ‘Steaua’,
nu ştiu care fotbalist să-i zică că nu e de acord cu maniera sa de a-l con-
duce, tot aşa nu pricepe nici în ruptul capului cum vreunul dintre cei în
care a investit politic să aibă îndoieli că el ar fi cel mai potrivit la cârma
partidului. Curios, pe Becali nu-l deranjează abţinerea înregistrată cu
prilejul aceluiaşi vot. Cu alte cuvinte, dacă tace, abstinentul poate fi tole-
rat. Să fie împotrivă, însă...

Bine îndoctrinat de analiştii pe care i-a închiriat pentru campanie,
Becali se vede un principe şi se străduieşte să pună în aplicare regulile
imaginate de Machiavelli. Această filosofie este semănată, însă, pe
terenul plin de buruieni al lipsei de cultură şi al schimbării de azimut
politic şi ideologic. Dacă-şi descoperea vocaţia politică doar cu vreo 20
de ani mai devreme, Gigi Becali ar fi avut toate şansele să ajungă măcar
prim secretar de judeţ. Astăzi, însă, îl aşteaptă doar deziluziile pe care i
le va provoca sentimentul că banii investiţi în politică, pot conduce la
recolte proaste, sau nesemnificative... 
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Testul de maturitate al 
partidelor: listele electorale!

A început deja fierberea generată de pregătirea listelor
electorale pentru legislativele din toamnă. Primii care au dat semnalul
au fost liberalii, care vor merge în acest scrutin pe liste comune cu
democraţii. Ei şi-au prezentat priorităţile pentru Bucureşti, unde capi de
listă vor fi Stolojan şi Mona Muscă. Deasemenea, s-a făcut cunoscut
faptul că pentru majoritatea locurilor eligibile sunt preferaţi tineri sau
persoane care n-au mai făcut parte din vechiul eşalon de parlamentari.
La PD se manifestă o oarecare întârziere. Totuşi, Băsescu a avertizat că
nu va admite retrageri din structurile administraţiei locale pentru a fi in-
cluse pe listele parlamentare. Aici, infuzia de oameni noi va veni oare-
cum de la sine, pentru că rezerva de veterani a cam fost epuizată în
bătălia locală. Ce se întâmplă în această fază nu este foarte semnificativ.
Mult mai interesant va deveni peisajul când reprezentanţii celor două
partide frăţeşti se vor aşeza la aceeaşi masă şi va începe târguiala, poziţie
cu poziţie. O târguială care va anticipa, fără îndoială, viitoarele aventuri
algoritmice, în cazul în care Alianţa îşi va vedea cu ochii visul de a
ajunge la putere în această formulă revizuită, faţă de cea care luase pute-
rea în ‘96, la prima schimbare.

În tabăra PSD lucrurile vor fi ceva mai calme. Nu pentru
că ‘alegerile interne’ pentru candidaţi vor exclude orice comentariu. Ci
pentru că Adrian Năstase a obţinut controlul total al alcătuirii listelor,
având ultimul cuvânt - şi ultima responsabilitate. El va avea sarcina di-
ficilă de a înnoi oferta socială democrată pentru corpul legislativ, în
condiţiile în care nu are nici un interes să-şi ridice împotrivă vechea
gardă. El va putea acţiona în voie pe listele judeţelor care nu au obţinut
rezultate bune la locale. În celelalte, însă, va avea de făcut faţă opoziţiei
îndârjite a ‘localnicilor’, mai ales când aceştia au şi o reprezentare cores-
punzătoare în eşaloanele superioare.

‘Alegerile alegerilor’ vor constitui etapa cea mai pitore-
ască - şi mai febrilă, în acelaşi timp, a preliminariilor scrutinului din
noiembrie, cel care va pune faţă în faţă două entităţi net superioare celor
care s-au confruntat până în prezent, pe o scenă politică puternic pola-
rizată.
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UDMR: aliatul de serviciu!

Uniunea Democratică a Maghiarilor a făcut cunoscut mai
vechiul său principiu electoral: nu se aliază cu nimeni înainte de alegeri.
După, e altceva. Şi este, practic, stilul unei formaţiuni care de opt ani
participă la orice guvernare, fără a se identifica cu aceasta.

UDMR are un mod foarte personal de a face politică. În
primul rând, faptul că face politică este ceva destul de neaşteptat din
partea unei asociaţii culturale - cum figurează ea în registrul juridic. Cu
ochii la cultură, asociaţia veghează la drepturile şi interesele unei mi-
norităţi majoritare. Cu o dârzenie şi un aplomb care i-ar putea face in-
vidioşi pe mulţi. Cum nu e partid, nu se poate spune despre UDMR că
e de stânga sau de dreapta, ori chiar de mijloc. Partidul e acolo unde in-
teresele liderilor săi - care le cunosc pe cele ale membrilor - o cer. După
ce în perioada ‘90-’96 s-a luptat cu toată lumea, căutându-şi un loc sub
soarele democraţiei, din ‘97 şi-a găsit poziţia: la guvernare, dar nu în ea.
UDMR-ul a fost şi este la guvernare până la momentul în care-şi satis-
face interesele. Dincolo de acestea, rămâne rece. I-a oferit Convenţia
Democratică ceea ce dorea? I s-a alăturat, înclinând definitiv balanţa în
favoarea acesteia. Nu şi-a ţinut Convenţia toate promisiunile? Foarte
bine: a înclinat balanţa în favoarea PSD, în 2000. Şi cum nici PSD nu
pare prea hotărât să bifeze toate punctele din lista de revendicări, UDMR
trage deja cu ochiul spre orizontul lui noiembrie 2004, când îşi va licita
din nou serviciile electorale.

Succesul de până acum al strategiei UDMR se datoreşte unui
electorat disciplinat şi consecvent, pe care se poate conta oricând.
Ultimii ani aduc însă semne că monolitismul formaţiunii este în pericol.
Încep să apară ‘deviaţioniştii’ şi, în sânul formaţiunii, tendinţele de nu-
anţă social-democrată sau liberală încep să se manifeste. N-ar fi deloc
exclus ca exerciţiul 2004-2008 să fie cel în care UDMR, ca formaţiune
politică pe baze etnice să-şi interpreteze cântecul de lebădă. Momentul
ar putea coincide cu o deplină intrare în legalitatea politică democratică,
în care, în prezent, UDMR-ul fucţionează ilegal. 

22 iulie



178 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

O candidatură americană de
95%

Nu se putea împrejurare mai potrivită pentru anunţul can-
didaturii la preşedinţie, decât recenta vizită a premierului Năstase la
Washington şi New York. Chiar dacă nu şi-a programat o astfel de
manevră, ea s-a produs la locul şi momentul potrivit. Pentru că vizita în
State se dorea - şi a reuşit - să fie un apogeu al prezenţei internaţionale
a premierului, eclipsat o bună perioadă de atribuţiile constituţionale ale
preşedintelui. Cu acest prilej, Năstase a obţinut şi consacrarea - e drept,
uşor întârziată - a unei primiri oficiale la Casa Albă şi a unei discuţii de
jumătate de oră în Biroul Oval. Ceea ce închide definitiv gura celor care
susţineau că, datorită pilelor inverse ale ambasadorului Guest, cu care a
avut relaţii constant tensionate, premierul ar fi avut un soi de embargou
la cel mai înalt etaj al administraţiei americane. Primirea pe care i-a
făcut-o Bush nu numai că n-a fost protocolară, dar a şi iniţiat un soi de
camaradenie de obiective (‘amândoi avem alegeri în această toamnă’)
ceea ce l-a ridicat în grad pe Năstase, conferindu-i totodată şi o binecu-
vântare implicită pentru demersul său prezidenţial. Aşa încât anunţul său
a venit aproape logic, rezerva de 5% pe care şi-a luat-o premierul (nece-
sară ‘discutării’ subiectului cu colegii) nefiind de natură a arunca vreo
umbră asupra intenţiilor sale.

În aceste condiţii, lansarea candidatului PSD devine o
simplă formalitate, pe care Congresul din 29 august nu va face decât să
o valideze, excluzând ideea vehiculată în ultima vreme, a unor alegeri
interne. Acestea rămân valabile, dar pentru eşaloanele inferioare, în spe-
cial la nivelul organizaţiilor judeţene.

Vizita în America se dovedeşte a fi importantă nu numai
sub aspectul relaţiilor bilaterale (cele economice - după spusele lui Bush
- rămânând a fi decise la nivelul investitorilor), ci şi din acela al per-
spectivelor politice interne. O candidatură de 95%, anunţată din America
ajunge în România la nivelul de sută la sută!
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Pasajul tranziţiei spre
democraţia locală...

Episodul celebrului pasaj rutier de la Gara de Nord începe să
capete accente dramatice. Miza nu o mai reprezintă creditul BEI, ci chel-
tuielile făcute în contul acestui credit de către primăria Capitalei, pentru
consultanţă. O ‘bagatelă’ de 37 miliarde (peste un milion de dolari!) pe
care Curtea de Conturi este ferm hotărâtă să o impute celor răspunzători,
printre care se numără şi primarul general. De fapt, miza bătăliei dintre
primar şi consilierii PSD în asta constă, şi nu în construcţia propriu-zisă
a pasajului, pentru că, dacă noul Consiliu General nu aprobă proiectul,
cei în cauză sunt buni de plată. Dramatismul situaţiei este sporit şi de
faptul că majoritatea actuală pe care o deţine Coaliţia liberalo-democrată
în noul Consiliu nu este suficientă, şi are nevoie ca de aer de un singur
vot de-al pesediştilor. Pe care la ultima încercare nu a reuşit să-l obţină,
în pofida - afirmă primarul general - promisiunilor făcute în acest sens
de premierul Năstase.

Dar nu la asta vreau să mă refer în primul rând. Ci, la faptul
că, dincolo de manipulările de ordin politic - existente în mod evident -
se face simţit, pentru prima dată, un alt fenomen. Cel al opţiunii publice.
Până acum, populaţia Bucureştiului - şi a marilor oraşe în general - a
fost ignorată în vârtejul măsurilor de optimizare a serviciilor publice.
S-a considerat din principiu că ceea ce mini-parlamentele locale aprobă,
este bun pentru toată lumea. În cazul de faţă, o parte dintre locuitorii
zonei pe care urmează să o traverseze pasajul nu cred că acesta le va
face viaţa mai bună şi mai uşoară. Ba dimpotrivă. Că punctele lor de
vedere coincid cu cele exprimate de adversarii proiectului lui Băsescu
nu este tocmai o întâmplare. Dar e o realitate. O realitate de care, într-
un fel sau altul, trebuie să se ţină cont. Ar trebui să ne obişnuim cu ideea
că proiectele majore de acest fel ar trebui validate prin referendumuri şi
că încă din faza de proiect reprezentanţii populaţiei trebuie să poată avea
un cuvânt de spus. Indiferent dacă, în ultimă instanţă, interesul general
va prevala asupra celui local, dezbaterea trebuie să funcţioneze. Pentru
că aşa e democratic şi drept.

Cât despre interesele şi manipulările politice ele vor continua
să se manifeste atâta timp cât instituţiile nu-şi vor fi găsit făgaşul normal
de lucru. Şi atâta timp cât spiritul democraţiei va rămâne subordonat
acestora. 
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DACIA: spulberarea mitului
“maşinii populare”

‘Maşina populară’, accesibilă tuturor, este un concept care
are deja o istorie. Primul succes de acest fel l-a obţinut Ford, cu ‘modelul
T’, care pe la începutul secolului nu costa mai mult de vreo 500 de
dolari. Hitler, la rândul lui, a vrut să ofere germanilor o maşină populară,
prin Volkswagen, dorinţă ce i-a fost îndeplinită, după război, de noua
industrie civilă germană. ‘Broscuţa’ a fost, vreme de peste un deceniu,
o maşină cu adevărat populară, nereuşind să o detroneze nici Citroenul
‘Doi cai’ şi nici micul Renault - ca să nu mai vorbim de popularele
‘Cinquecento’ sau ‘Seicento’ de la Fiat.

Pentru români, Dacia 1300 a debutat ca o maşină scumpă,
pentru care trebuia să ţii o îndelungată cură de iaurt. Treptat - ea a de-
venit idealul oricărui român care-şi dorea să evadeze din realitatea co-
tidiană, maşina - recte Dacia - fiind una dintre puţinele libertăţi la care
aveam acces pe timpul dictaturii. O libertate îngrădită, la rândul său,
prin fel de fel de măsuri restrictive - de la cota de benzină, la circulaţia
alternativă, ‘cu soţ şi fără’. În timp ce tehnologia mergea înainte, Dacia
rămânea constantă, aceeaşi. Cu avantajul unor intervenţii accesibile, fără
prea multă calificare. Dacia a fost o maşină populară din punctul de
vedere al întreţinerii - nu al preţului. Pe ea s-au şcolit generaţii de
mecanici improvizaţi care făceau reparaţii capitale pe trotuarul din faţa
blocului. Odată cu accesul la alte tipuri de maşini, Dacia a continuat să
rămână o redută a modestiei, devenind - la cei vreo 3000 de dolari cât
costa în Tranziţie - o maşină cu adevărat ieftină. Poate cea mai ieftină
de pe piaţa românească. Prin înlocuirea ei cu LOGAN, francezii de la
Renault dau o lovitură dublă: ei înlocuiesc o maşină ieftină pentru Româ-
nia cu una ieftină pentru Europa. În fapt, o scumpire mascată, care nu
are încă prea multe tangenţe cu normele EURO. Efectele se vor vedea
după ce primul val de entuziaşti ai schimbării se va epuiza şi cei care-şi
doresc o maşină, vor constata că nu au acces decât tot la vechea Dacie,
de-acum la mâna a doua.

Cu scoaterea din producţie a Daciei 1300 se spulberă mitul
maşinii ieftine din România. Cu preţul maşinii ieftine în Europa.
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Pac, la Răsboiu’!

Campania electorală pare să fi intrat, deja, în faza acută,
în care competitorii îşi dau lovituri dure după metoda ‘Dandanache’:
Pac la Răsboiu’ cu documentul! ‘Răsboiul’ era o gazetă de tipul celor
care au înflorit în ultima vreme în zona de jos a presei, unde cei care
doreau să nu se despartă de ‘colegi’ publicau diferite documente menite
să sensibilizeze propria tabără sau să o dărâme pe cea adversă. Diferenţa
faţă de perioada lui Caragiale este că presa de astăzi are mai multe ‘Răs-
boaie’, care trebuie să-şi umple paginile cu marfa cerută de eşaloanele
de cititori de ‘nişă’. 

Săptămâna trecută vine dl Nati Meir, consilierul evreu al
lui Vadim Tudor, şi-i dă în gât pe Radu F. Alexandru şi pe Stolojan pentru
nişte presupuse malversaţiuni. Afacerea nu e chiar un cutremur, cum se
promisese, dar se manifestă ca un hohot! Se privatizează, în sfârşit,
PETROM-ul, ceea ce-l face pe liderul liberal să exclame: gata cu
corupţia! Care corupţie? - sare ars ministrul Dan Ioan Popescu! Corupţie
era când a venit Stolojan să privatizeze PETROM pe datorie, pentru el
şi pentru Tofan! Altă gazetă îşi aduce, brusc, aminte, că Iliescu şi Năstase
au semnat, în 1991, tratatul cu ruşii. Am fost singurii care am comis
mârşăvia asta! - se titrează, în timp ce în text, Roman arată că am fost
chiar ultimii. Dar asta nu mai are importanţă. Băsescu ţintuieşte la stâlpul
infamiei rezerva de cadre comunistă - alături de care a lucrat ani de zile,
liniştit şi fără emoţii, ca ministru în vreo trei guverne. Guverne în care
se aflau şi comuniştii răi - ca cei din tabăra adversă, şi comuniştii buni
- ca cei din Alianţă. Aduce şi dovezi în acest sens. Şi o parte şi cealaltă
par burduşite cu documente pe care le scot pe rând, arucându-le pe piaţă
şi aşteptând de la ele cutremure care să-i îngroape pe adversari. Până
una-alta, efectul este invers: sub deşeurile construcţiilor aruncate în aer
se îngroapă, încet-încet, întreaga clasă politică ce merge cu spatele spre
viitoarele alegeri, privind doar spre trecut. Nu este de mirare că senti-
mentul de dezamăgire şi de lehamite pune tot mai mult stăpânire pe cei
care în noiembrie ar trebui să vină la vot şi să decidă pe mâinile cui vor
da ţara. Şi care vor prefera să stea acasă, lăsând această decizie capitală
la îndemâna manipulatorilor ce se vor dovedi mai îndemânatici decât
ceilalţi.

P.S. Dezagreabil este sentimentul că acest joc murdar se face pe
spinarea unei prese care-şi închipuie că în acest fel contribuie la curăţirea
peisajului... 
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Isărescu - asul din mânecă?
Semnalul reintrării guvernatorului Băncii Naţionale în vi-

zorul opiniei publice şi al politicienilor l-a dat, sâmbătă, preşedintele PD.
Traian Băsescu l-a asociat pe Mugur Isărescu ‘oligarhiei’ de extracţie co-
munistă din rândul al doilea, teleportată spre putere de evenimentele din
ultimul deceniu al secolului trecut.

Remarca lui Băsescu este cu atât mai surprinzătoare cu
cât cei doi au făcut parte din aceeaşi echipă - cea a Convenţiei Democra-
tice, revăzută şi adăugită după alungarea lui Radu Vasile de la palatul
Victoria.

Mugur Isărescu i-a fost şef lui Băsescu într-un guvern de
aşa-zişi tehnicienii care a încercat să salveze de la naufragiu corabia plină
de găuri a unei Convenţii care, până la urmă, s-a dus la fund doar cu
ţărăniştii de la bord. Adică cu cei rămaşi, în final, ultimii susţinători ai
candidaturii la preşedinţie a lui Isărescu, în urma ‘defecţiunii’ lui Emil
Constantinescu.

Mugur Isărescu este catalogat ca un ‘artist al supravie-
ţuirii’ la nivel înalt. El este, practic, demnitarul cu cea mai lungă prezenţă
în post. El se află la cârma Băncii Naţionale - veritabil stat în stat - încă
din 1990, scurtul mandat de premier din 2000 fiindu-i considerat, printr-
un artificiu juridic, tot vechime în post. A plecat la drum fiind considerat
un exponent al FSN-ului - în care se regăseau majoritatea colegilor săi
de la Institutul de Economie Mondială - după un scurt stagiu de pregătire
efectuat în Statele Unite imediat după Revoluţie. A traversat apele zbu-
ciumate ale dublului curs al dolarului până la unificarea acestuia, pe care
a tratat-o ca una dintre cele mai importante realizări ale sale. Nu a avut
relaţii prea armonice cu premierul Văcăroiu - care l-a considerat o piedică
în calea reformei - şi nici cu cei doi premieri ai Convenţiei, cărora le-a
succedat. Colaborarea sa cu actuala echipă guvernamentală a fost una
prudentă. Din tot acest ‘curriculum’ apar cu dificultate motivele care ar
face din el un ‘as’ în mâneca PSD-ului la viitoarele alegeri. Cum, însă,
nu iese fum fără foc, ceva trebuie să fie la mijloc. Iar acest ceva... sunt
două: or, la momentul potrivit, Năstase va renunţa la cursa prezidenţială
în favoarea unui candidat mai puţin vulnerabil, or lui Isărescu i se rezervă,
din aproape aceleaşi motive, funcţia de şef al viitorului Executiv, ce va
rezulta după alegeri. În cazul că vor fi câştigate de PSD...

Dacă nu, nu. Iar pentru Isărescu, campion cum spuneam,
nu va fi încă o problemă de supravieţuire, el având liber acces spre un
nou mandat la cârma aceleiaşi Bănci Naţionale, din 2005. 
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Năstase: 
între Washington şi Moskova

Rămas în suspans până în ultimul moment al vizitei - lucru care
a dat apă la moară celor care şi-au reamintit faptul că şi la precedenta
vizită la Moscova, întâlnirea cu Putin a fost amânată din oră în oră, până
când n-a mai avut loc deloc - tete-a-tete-ul dintre preşedintele rus Putin
şi premierul român, Năstase, s-a consumat marţi seară, infirmând o pre-
supusă lipsă de, să-i zicem, simpatie, a ţarului faţă de cel care se înscrie
cu cele mai mari şanse în competiţia pentru a-i deveni omolog. Cu doar
câteva zile în urmă, scena s-a repetat la Casa Albă, acolo unde, deaseme-
nea, se zicea că Năstase n-ar prea avea acces, datorită atmosferei dega-
jate dinspre Departamentul de Stat, locul unde se primeau rapoartele nu
tocmai favorabile lui, emise de la Bucureşti de ‘arţăgosul’ ex-ambasador
Guest.Nu m-aş grăbi să clamez o victorie zdrobitoare a premierului în
disputele cu adversarii săi politici chiar dacă un turneu de asemenea pro-
porţii - în mai puţin de o săptămână el a fost prezent şi în Biroul Oval,
şi la Kremlin, cei doi poli ‘magnetici’ ai politicii mondiale - nu este la
îndemâna prea multor lideri de pe mapamond. Cred că, mai degrabă,
este vorba despre pragmatismul care domneşte în diplomaţia acestui mo-
ment, care nu ţine cont de ‘sentimente’ sau de reacţii mai mult sau mai
puţin afective. Năstase reprezintă o naţiune care îşi regăseşte locul în
‘poza de familie’, făcând paşi mari spre normalizarea statutului său de
ţară care are un cuvânt de spus şi în strategiile militare globale şi în cele
economice continentale. Indiferent ce se va întâmpla în noiembrie,
Năstase reprezintă un guvern legitim care, în ciuda multor dificultăţi şi
erori, şi-a concentrat eforturile spre aproprierea unor obiective care-i
conferă statutul de onorabilitate aşteptat şi acceptat.

Că aceste două turnee de ‘vârf’ au loc într-un moment intern ten-
sionat - este altă poveste, şi probabil că, oricât ar dura aranjamentele de
ordin diplomatic, o anumită presiune a existat pentru ca ele să se producă
acum, şi nu mai tîrziu. Dar, oricât de mare este impactul politic, cu sigu-
ranţă că el nu va fi nici suficient şi nici decisiv pentru meciul care se
joacă la generalele din noiembrie. Pentru simplul motiv că acesta se dis-
pută acasă. Nici la Washington şi nici la Moskova.
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Pedeapsa lui Dumnezeu...

De regulã, catastrofele naturale sunt puse pe seama unora din-
tre numeroasele pãcate comise de pãmânteni, pe care Cel de Sus le pe-
depseºte în diverse moduri ºi la diferite intervale menite sã þinã treazã
credinþa în Atotputernicia Sa. 

Dumnezeu îi iubeºte pe oameni, dar ca orice pãrinte aplicã me-
tode educative în care recompensele se împletesc cu pedepsele. Dacã re-
compensele sunt deobicei, mai puþin vizibile, pedepsele se bucurã de
cea mai completã mediatizare, în era societãþii informaþionale. De
aproape douã sãptãmâni, ecranele televizoarelor ºi paginile ziarelor sunt
pline de imagini ºi relatãri ale dezastrelor pe care le produce - în alte ca-
zuri, îndelung aºteptatã - ploaia! Tone de lichid prãvãlite în câteva mi-
nute peste pãmânt, bombardamente mortale cu proiectile de gheaþã ce
lasã în urmã prãpãd prin culturi ºi gospodãrii, ºuvoaie ce se nãpustesc
direct în casele oamenilor luând cu ele avutul de-o viaþã, gospodãrii dis-
truse ºi animale ucise - sunt doar câteva dintre variantele pedepsei divine.
Fãcându-ºi cruce ºi ºtergându-ºi cu colþul nãframelor sau mânecilor
lacrimile generate de neputinþã ºi disperare, oamenii se întreabã: Ce-am
pãcãtuit, Doamne, sã îndurãm asta? Pãcatele sunt mici ºi multe, dar
parcã nu justificã asprimea sancþiunilor. Sancþiuni care ating, aproape
fãrã excepþie, zona cea mai amãrâtã a societãþii. Cei care privesc încre-
meniþi cerul din care curg ºuvoaiele ce duc cu ele agoniseala de-o viaþã
sunt oameni pentru care aceasta valoreazã mai mult decât palatele ºi do-
meniile exorbitante ale miliardarilor de carton, ocoliþi în mod suspect
de mãsurile represive ale Divinitãþii. Iar dacã pe amãrâþii României
nu-i ocolesc belelele, îi ocolesc din plin cei care ar trebui sã le mai aline
din dureri ºi sã le ofere o brumã de speranþã. De douã sãptãmâni, nici
picior de oficial mai rãsãrit n-a cãlcat prin locurile prin care bântuie de-
zastrul. Nici aºa, mãcar, pentru impresie electoralã. N-au fãcut-o nici cei
de la Putere, dar nici cei din Opoziþie, prea ocupaþi cu târguiala pentru
listele electorale, pentru a se mai gândi ºi la cei de la care vor voturile
din toamnã. 

Dumnezeu este însã mare, ºi le vede pe toate, chiar dacã nu
aplicã mãsurile punitive în momentele la care ne-am aºtepta...  
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Apropierea satului de oraş, 
în viziunea lui Băsescu

Odată instalat în capul mesei municipale, cu puteri aproape
depline (îi lipsesc două sectoare), primarul general dă frâu liber viziu-
nilor sale urbanistice, ţinute sub obroc vreme de patru lungi ani.

În primul rând, el vede oraşul dezvoltându-se pe verticală. Ori-
zontala s-a cam consumat şi, odată cu ea, şi desuetul mic Paris. Un ‘mic
New York’ pare mai la îndemâna celui care mizează pe faptul că in-
vestiţiile străine se vor canaliza spre oaza de democraţie naţională pe
care o reprezintă Capitala. Credincios unei asemenea viziuni, primarul
general se face că nu vede cum dispar copacii din Parcul Bordei, pe al-
tarul viitoarelor fundaţii de zgârie-nori, în dreptul unor reglementări
aproape legale.

Cea de-a doua viziune ţine de apropierea satului de oraş.
Băsescu începe cu includerea în componenţa municipalităţii a aşezării
rurale din Băneasa, cunoscută sub numele de ‘satul francez’. Odată cu
realizarea înţelegerii la nivel înalt, cu premierul, cătunul cu pricina trece
din curtea AVAS, în ograda municipalităţii, pe motiv că WTC are şi aşa
datorii mari către primăria Capitalei şi, în plus, satul a fost construit pe
un teren aparţinând acesteia. Primăria Capitalei are un bun prilej de a
redeveni administrator locativ, după ce şi-a lichidat aproape în totalitate
patrimoniul moştenit de la comunişti. Dl Băsescu crede că amploaiaţii
domniei sale vor fi în măsură să se îngrijească de soarta satului, realizând
şi beneficii corespunzătoare gradului de îndatorare a acestuia. Personal
mă cam îndoiesc. Statul este, în general, un prost administrator. Primăria
nu face excepţie. Ceea ce se va întâmpla este previzibil: datoria va creşte,
iar primăria va da pe pere ce ia pe mere. Stau şi mă întreb dacă nu era
mai logic ca satul să fie vândut unor oameni cu bani (indiferent ai cui
erau aceştia – vorbesc de oameni) şi cu sumele încasate Primăria să-şi
realizeze visul de a construi locuinţe pentru tineri. Ar fi fost vorba de
bani cash – nu de bani ipotetici, cum este situaţia acum. Dar, având în
vedere componenta ideologică a mişcării – apropierea, până la ştergerea
diferenţelor dintre sat şi oraş – mă întreb dacă nu cumva rezultatul va
fi... invers? 
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Democraþia de partid ºi 
spiritul de frondã

Probabil cã Victor Ponta are o serie de calitãþi care l-au remar-
cat în faþa profesorului sãu Adrian Nãstase, ºi care au contribuit la pro-
movarea sa rapidã atât în administraþie, cât ºi în ierarhia de partid. Ponta
nu este singurul exemplu prin care Nãstase dovedeºte cã mizeazã pe ti-
neri, chiar dacã uneori aceastã mizã se transformã într-o ‘pisicã’ arãtatã
la momentele oportune veteranilor care se fac cã nu înþeleg anumite lu-
cruri. Nu s-ar putea spune cã prin acþiunile sale de pânã acum Ponta
l-ar fi dezamãgit pe mentorul sãu. Este cert însã cã anumite ‘pãcate ale
tinereþii’, între care muguri de aroganþã ºi anumite tendinþe de frondã -
inutilã ºi neautorizatã - vor sfârºi prin a genera o anumitã lehamite la
nivel înalt. Recenta declaraþie a preºedintelui TSD, cã el ºi oamenii sãi
nu vor participa la alegerile preliminare din partid pentru alcãtuirea lis-
telor parlamentare riscã sã umple paharul. Convins cã sistemul de lici-
taþie electronicã îi va dezavantaja pe tineri, mai puþin cunoscuþi ºi mai
puþin ‘avuþi’ - Ponta lanseazã îndemnul la boicot! Gestul în sine repre-
zintã ceva mai puþin decât democraþie internã de partid, ºi ceva mai mult
a frondã ieftinã, pentru cã, în nici un caz, boicotul tinerimii nu îi va în-
trista pe maturii ºi vârstnicii din partid. Ei vor zice mersi cã au scãpat
de concurenþa neloialã a unora adãugaþi din oficiu ca sã dea bine pro-
porþia la public. Sã admitem însã ideea cã aceastã revoltã are un chichi-
rez. Ea, însã, nu întruneºte adeziunea întregii tinerimi din plecare, unii
lideri judeþeni arãtând deja cã ei nu vor participa la boicot. Ceea ce
înseamnã cã acþiunea nici mãcar n-a fost pusã de acord cu cei în mãsurã
sã o susþinã! Este un semn cã, deja, Victor Ponta este oarecum izolat în
fruntea organizaþiei, unde se bucurã de sprijinul nemijlocit al Dacianei
Sârbu ºi de tãcerea prudentã a celorlalþi membri, nemulþumiþi de modul
aproape discreþionar în care acþioneazã aceastã ‘celulã de partid’.

Ponta a mai avut astfel de ieºiri - dacã-mi amintesc doar mo-
mentul în care i s-au retras niºte atribuþii de la Guvern ºi când a fãcut
‘echipã’ cu defectorul Guºã, revenind spãºit la ordine în ultimul moment.
Nici conflictul cronic cu Cozmâncã ºi cu alþi lideri ‘bãtrâni’ nu-l ajutã
prea mult în acþiunea de a-ºi impune detaºamentul într-o structurã mar-
catã de anchilozã birocraticã ºi de coterii de interese.
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Loteria sãnãtãþii

Episodul cu intervenþia chirurgicalã buimãcitoare a medicului
Naum Ciomu a avut o popularitate care, în parte, se explicã prin anec-
dotica dramei ºi prin natura paranormalã a modului sãu de operare.

Privitã la rece, nu este nici pe departe cea mai gravã dintre ero-
rile care se produc curent în zona asistenþei medicale, iar infirmitatea cu
care s-a ales pacientul este totuºi una suportabilã, atâta timp cât se aflã
în viaþã, ºansã pe care alþi pacienþi n-au avut-o.

Presa ºi opinia publicã se întreabã, pe bunã dreptate, cum se
explicã aceastã avalanºã de intervenþii în urma cãrora numeroºi pacienþi
suportã consecinþele unor neglijenþe sau lipse de îndemânare, absolut de
netolerat într-un domeniu atât de sensibil ºi cu impact atât de categoric
ºi de ireparabil.

Rãspunsul stã în aceea cã nu accidentele au crescut ca numãr,
ci cã tot mai des ele sunt identificate ca atare ºi fãcute publice.

Practic, avem de-a face cu o mediatizare mai intensã ºi mult
mai explicitã a ceea ce, de regulã, ori rãmânea învãluit în tãcere, ori era
pus pe seama fatalitãþii. Sã ne reamintim doar cã noþiunea de ‘malpraxis’
era inexistentã în vocabularul de specialitate ºi în practica medicalã
româneascã. Orice pacient vindecat reprezenta o victorie a medicilor
împotriva imponderabilelor care înconjoarã actul medical. Rar de tot, ºi
doar atunci când evidenþele nu mai puteau fi þinute sub tãcere, se vorbea
despre erori ºi vinovãþii, aproape niciodatã trase la rãspundere penal.
Era ºi consecinþa unui anumit tip de culturã, care fãcea din medic o
icoanã a luptei cu boala ºi cu moartea, celebrându-i-se succesele ºi
punându-se pe seama divinitãþii eºecurile.

Constatãm, iatã, cã medicii sunt ºi ei oameni, sunt mai îndemâ-
natici sau mai nepricepuþi, mai la curent cu progresele medicinei sau
mai rupþi de aceastã realitate, mai vizionari sau mai conservatori. Con-
statãm, deasemenea, cã viaþa ºi sãnãtatea noastrã se joacã mult mai des
la aceastã loterie ºi cã trebuie sã ne asumãm inclusiv riscul de a ne afla
pe mâini nepotrivite ºi în locuri ºi momente nepotrivite.  
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Noul PNÞCD

Gheorghe Ciuhandu, enigmaticul supravieþuitor al þãrãnis-
mului, a anunþat echipa de conducere pe care o propune celor dornici sã
meargã mai departe sub drapelul creºtin-democraþiei.

Cu voia dumneavoastrã, primul pe liste este chiar dl Ciu-
handu, fãrã contracandidat. Tot primul, dar pe lista celor excluºi din vii-
toarele organisme de conducere, este Victor Ciorbea, exponentul
virajelor bezmetice pe care le-a efectuat, în subsolul clasamentului po-
litic, simulacrul de partid pe care l-a condus pe linia de pe care îl pre-
luase. Rezistã, în noua organigramã, câteva dintre figurile clasice ale
þãrãnismului: Ion Caramitru, fost ministru perpetuu demisionar în gu-
vernele CDR; Andrei Dimitriu, fost preºedinte þãrãnist al radioului
Naþional; Virgil Petrescu, ministru catastrofal al învãþãmântului ºi favorit
al venerabilului Ion Diaconescu; Alex ªtefãnescu, intelectual de facturã
þãrãnistã, creator de icoane idilice ale liderilor expiaþi; Cornel Boiangiu,
parlamentar itinerant; ªerban Bubenek, oficial controversat al subsolu-
rilor þãrãniste ale ‘Sãnãtãþii’. Alãturi de aceºtia, vreo nouã anonimi, man-
dataþi de încrederea noului lider cu sarcini naþionale sau regionale. Ceea
ce propune dl Ciuhandu numai partid nou nu e. Prin cei amintiþi, el îºi
târãºte o ereditate reproºabilã prin tranºeele frontului pentru viitoarele
alegeri, cu ºanse extrem de mici de a cuceri reduta parlamentarismului
ºi de a reveni la viaþa politicã. Vrând-nevrând, soluþia propusã de pri-
marul timiºorean mai are ºi dezavantajul de a conduce spre ideea de par-
tid provincial, sau unul condus de la distanþã, ceea ce nu se mai
potriveºte cu ritmurile moderne ale politicii, unde totul, sau aproape totul
se face ºi se desface la centru. Dar, adevãrata ºi marea problemã a par-
tidului este cã un nou PNÞCD nu se poate edifica doar cu materialele
recuperate dupã demolarea celui vechi. Pentru simplul motiv cã tehno-
logia construcþiei politice a evoluat considerabil de când þãrãniºtii s-au
rupt de ea, cã se folosesc materiale noi, cu caracteristici noi ºi - mai ales
- oameni capabili sã aplice tehnologii noi de convingere ºi persuasiune
a electoratului.   
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Alegeri de prim-ministru

Dacã partidele mici ºi mijlocii se mulþumesc sã-ºi punã can-
didaþi la preºedinþie, doar cele importante îºi permit sã anticipeze, pe cât
posibil, ºi în legãturã cu viitorul ocupant al fotoliului de premier. 

Alianþa D.A. a fost consecventã în privinþa ofertei sale pentru
Cotroceni. Aici, Stolojan n-a avut contracandidaþi nici în partid ºi nici
în Alianþã. Bãsescu pare a fi mai conºtient decât alþii de propriile sale li-
mite ºi primãria Capitalei îi oferã o bunã tribunã pentru lansarea mesa-
jelor politice. La finele sãptãmânii trecute s-a fãcut auzit primul zvon
legat de candidaturile pentru funcþia de premier: Sorin Frunzãverde. Pe
lângã cã este o propunere algoritmicã, aceasta are ºanse mari sã fie ac-
ceptatã de întreaga tabãrã liberalo-democratã. Pe timpul CDR-ului, Frun-
zãverde a fost ministru la Mediu, ºi pentru o scurtã perioadã, la final, al
Apãrãrii Naþionale. Nu a strãlucit în cele douã funcþii, dar nici nu a stâr-
nit reacþii de respingere, pe bazã de cãpãtuialã personalã. A reuºit sã rã-
mânã egal cu sine însuºi, manevrând inteligent în timpul crizei interne
de dupã alegeri ºi mizând pe calul câºtigãtor - cel cu nume de împãrat...
Roman!

Frunzãverde, cel care a urmat ‘directiva Bãsescu’ consoli-
dându-se pe plan local, la el în Mehedinþi, este un candidat valabil în
eventualitatea în care Alianþa va ajunge la putere, la iarnã.

De partea cealaltã, chiar dacã lucrurile erau clare în proporþie
de 95%, la Washington, schimbãri mai pot surveni. În sensul cã, dacã
Nãstase opteazã decisiv pentru Cotroceni, la palatul Victoria, un PSD
învingãtor va avea de ales între reprezentantul preºedintelui Iliescu, Ioan
Talpeº, cel trimis la Victoria cu aproape un an înainte, sã se acomodeze
cu atmosfera, ºi un contracandidat din partea aripii Nãstase. Aici, sorþii
vor  putea sã cadã chiar pe unul dintre noii veniþi în Executiv: un Marian
Sãniuþã, de exemplu, care a abordat cu multã seriozitate problematica
Internelor, ca sã nu mai vorbim cã o candidaturã a lui Ioan Rus pentru
acest post nu se prezintã deloc ca una hazardatã. Toate acestea în ipoteza
în care Nãstase câºtigã Cotrocenii. În caz de coabitare, cu o Alianþã câºti-
gãtoare la prezidenþiale, dar care pierde legislativele, noul premier s-ar
putea sã fie tot cel vechi. În proporþie de 95%!
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Amendamentul “Cataramã”

Teodor Stolojan a rãmas în memoria publicului în special pen-
tru un gest: acela cã pe când era prim-ministru, dupã mineriadele de pânã
atunci, a rezistat enormelor presiuni fãcute de sindicaliºti. Atunci a lansat
el celebra replicã: ‘am sã negociez cu ei pânã o sã cad lat sub masã!’ -
care a proiectat în mentalul colectiv imaginea unui tip pe care nimic nu
poate sã-l îndoaie. Or, într-o perioadã în care lipsa de autoritate era ge-
neralizatã, obsesia pentru ordine a fãcut din Stolojan un reper.

Printr-o curioasã miºcare a ideilor ºi percepþiilor, Stolojan a
pãstrat aceastã aurã, indiferent de situaþiile ºi conjuncturile prin care a
trecut pânã în prezent. Un episod recent i-o consolideazã, cu urmãri lesne
de estimat în perspectiva viitorului scrutin. La fel ca ºi în urmã cu 12
ani, Stolojan a apãrut pe ecranele televizoarelor cu figura sa îngânduratã,
strecurând printre maxilarele încleºtate enunþul îndelung rumegat: am
cântãrit bine lucrurile ºi am decis ca dl Cataramã sã nu fie înscris pe lis-
tele PNL-ului (citez din memorie). Motivul este imaginea sa, care nu ne
aduce nici un folos (idem).

Ce s-a ascuns în spatele acestui enunþ, e uºor de bãnuit. Cata-
ramã este unul dintre sponsorii istorici ai partidului. Contribuþiile sale
la fondurile electorale ºi susþinerea materialã a multor lideri care s-au
aflat pe statele de platã de la ‘Elvila’ au cântãrit greu în favoarea sa. Mai
greu, iatã, a atârnat însã problema imaginii. Ereditatea ‘SAFI’ ºi alte
câteva episoade care þin de exprimarea prea fãþiºã a unui statut material
nu fac din Cataramã cel mai potrivit port-drapel al ‘noului cod’ liberal.
Nu se pune doar problema lui Cataramã, el fiind doar partea vizibilã a
aisbergului de oameni de afaceri care ºi-au împletit business-ul cu poli-
tica.

Eliminarea lui Cataramã a atras dupã sine ºi eliminarea altor
nume, într-o modalitate substanþial simplificatã. Decizia lui Stolojan
reprezintã un important atu în bãtãlia politicã ce urmeazã. Ea instaureazã
ºi un nou standard, la care vor trebui sã se raporteze ºi competitorii. Într-
un fel, Nãstase primeºte un sprijin important în viitoarele sale dispute
cu purtãtorii de imagine negativã din propriul sãu partid, el putând sã
invoce - dacã va dori acest lucru - ‘amendamentul Cataramã’, în sprijinul
curãþirii listelor. 

10 august



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    191

Dosarul “Flota” la apã

Finalizarea ‘Dosarului Flota’ ‘sunã ca dracu’’ - vorba lui Petre
Roman despre FSN - acum în plinã campanie pentru alegerile generale.

Vreau sã spun cã clarificarea a ceea ce s-a întâmplat cu vasele
pe care companiile româneºti le aveau la Revoluþie mi se pare a fi un
lucru necesar. Nu mai mult ºi nici mai puþin decât ceea ce s-a întâmplat
prin alte ramuri ale economiei naþionale, devalizate cu sânge rece de cei
puºi sã le gospodãreascã. Pentru acest proces general, flota mi se pare
reprezentativã, pentru cã aici nu mai poate fi vorba despre aproximaþii
sau interpretãri. Aici este vorba despre un singur lucru: din cele vreo 200
de nave de diferite tonaje ºi profiluri n-a mai rãmas nimic! Pur ºi simplu
s-au e...vaporat! Companiile care le operau au mai rãmas doar cu nu-
mele. Cum a fost posibil acest lucru? Ce condiþii - obiective sau subiec-
tive - au concurat la acest ‘fenomen’ - trebuie sã ºtim. Povestea asta nu
meritã sã rãmânã învãluitã în mister, pentru cã ea poate pune în evidenþã
tehnologia fraudei, ºi ne poate ajuta sã evitãm pe viitor repetarea sa.

Faptul cã în afacere este implicat - alãturi de alþi miniºtri, co-
ordonatori de domeniu - un actual ºef de partid, poate, pânã la un punct,
sã parã o întâmplare. Aceastã întâmplare care aduce grave prejudicii de
imagine sistemului putea fi, însã, lesne evitatã. Dacã Parchetul ºi Poliþia
ar fi avut dorinþa realã de rezolvare, dacã de la etajul politic s-ar fi dat
semnalele cuvenite, dosarul ar fi fost de mult finalizat, vinovãþiile (sau
nevinovãþiile) cunoscute, iar situaþia remediatã cel puþin din punct de
vedere legal ºi moral - pentru cã din punct de vedere financiar nu cred
cã mai exista vreo umbrã de speranþã pentru a se mai recupera ceva.

Cum, însã, se poate vedea cu ochiul liber, nici trecuta guver-
nare ºi nici cea actualã nu au avut o pornire decisivã în a impulsiona
acest proces. Toatã lumea a pãrut mulþumitã ca el sã stea în sertarele Par-
chetului, de unde sã fie scos la momentul oportun, atunci când interesele
politice de conjuncturã o vor cere. Principala ‘mizã’ a dosarului, Traian
Bãsescu, are pânã acum un atu în favoarea sa: faptul cã în ‘96 a renunþat
la imunitatea parlamentarã punându-se la dispoziþia comisiei de anchetã.
Mulþi par sã fi uitat acest lucru ºi printre întrebãrile la care ar trebui sã
se rãspundã acum ar fi ºi acelea legate de cauzele tergiversãrii inadmi-
sibile a cercetãrilor ºi de cei care se fac vinovaþi de producerea unui nou
potenþial scandal.
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E-liste.ro

Dan Nica este un timp destoinic ºi eficient. A dovedit-o cât a
fost ministru al Comunicaþiilor, ocupându-se de un domeniu pe care
puþini dintre colegii sãi l-au înþeles, dar pe care a reuºit sã-l impunã prin
câteva realizãri spectaculoase. ‘Greutatea’ printre colegi i-a conferit-o,
însã, succesul programului de licitaþii electronice prin care Guvernul a
condiderat cã a pus capãt corupþiei ºi abuzurilor în domeniul achiziþiilor
publice. E-licitaþie.ro a fost, e drept, un important pas înainte în asigu-
rarea unui climat de transparenþã, dar n-a rezolvat problema corupþiei.
Mizele fiind, uneori, foarte mari, corupþia s-a insinuat în sistemele elec-
tronice ºi nu puþine din tranzacþiile care ne apar a fi cât se poate de co-
recte, poartã de fapt o încãrcãturã considerabilã de aranjamente fãcute
ºi parafate direct la sursã. Ce vreau sã spun este cã limpezirea s-a produs
în zona achiziþiilor mãrunte, cele importante rãmânând în continuare
apanajul aranjorilor din culise care au învãþat sã triºeze electronic.

Aceste date l-au propulsat pe Dan Nica în exclusivista echipã
care-l asistã pe preºedintele PSD în orchestrarea viitoarei (dacã nu, deja,
actualei) campanii electorale. Problema cea mai spinoasã fiind alcãtuirea
listelor, s-a recurs la serviciile electronice ale lui Nica, cel care a imagi-
nat un sistem de vot preliminar, din care ar urma sã rezulte o componentã
mai atractivã (pentru electorat) ºi mai folositoare (pentru partid). Dacã
lucrurile s-ar rezuma la atât, ar fi bine. Dupã cum, însã, se va constata
în practicã, sistemul are nu puþine vicii, iar ceea ce va rezulta în 5 sep-
tembrie va fi un prilej de acute ºi interminabile controverse interne. Acest
simulacru de democraþie electronicã nu se potriveºte cu strategiile reale
ale unei politici care trebuie sã þinã cont de o serie întreagã de factori
atipici, într-o conjuncturã dificilã. Cel mai probabil, rezultatele exerci-
þiului E-liste.ro va constitui obiectul de lucru al super-comisiei care va
stabili, mai puþin democratic dar mai eficient, structura optimã ce va fi
aruncatã în bãtãlia din noiembrie.
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Nãstase, între juniori ºi seniori

Cineva - nu spun, cine, om important, din imediata apropiere
a premierului - se plângea cã de la o vreme Adrian Nãstase nu mai vrea
sã audã de oameni trecuþi de 40 de ani când e vorba de promovãri în
funcþii importante din administraþie. ‘Sunt de acord cã este nevoie de
tineri din structurile guvernamentale, peste tot dealtfel, dar trebuie sã se
þinã cont ºi de experienþã ºi de maturitate’ - adaugã persoana cu pricina.

Într-adevãr, este evident cã Nãstase mizeazã pe tineri. Majori-
tatea oamenilor pe care i-a adus în jurul sãu în ultima vreme au vârste
care graviteazã în jurul cifrei amintite. În Guvern au fost promovaþi
Brânzan, ªerban Nicolae, chiar Sãniuþã. Chirovici, Teodorescu, Cor-
lãþean, ca sã nu mai vorbim de favoritul Ponta, sau de ex-favoritul Guºã,
au fost ºi ei instalaþi în fruntea unor agenþii sau structuri politice impor-
tante. Este o miºcare cãreia nu i se poate reproºa nimic atâta timp cât ea
nu vizeazã altceva decât o împrospãtare de forþe ºi de viziuni, atât de
necesare paºilor decisivi ce urmeazã sã fie fãcuþi. Nu lipsesc însã inter-
pretãrile de genul ‘tinerii sunt pisica pe care Nãstase le-o arãta bãtrânilor’
în scopul de a-i avertiza cã, în caz de lipsã de loialitate existã oricând
disponibilitãþi de primenire a aparatului din rezerva de ‘juniori’.

ªi întinerirea cu orice preþ, ca ºi eliminarea cu orice preþ a ‘bã-
trânilor’ sunt acþiuni riscante ce pot dezechilibra fragilele mecanisme în
curs de constituire. Cea mai fericitã manevrã - în cazul în care este doritã
în mod real - este însã aceea de a îmbina impetuozitatea ºi forþa tinere-
tului cu experienþa ºi discernãmântul celor vârstnici. Pânã acum un astfel
de fenomen nu s-a fãcut simþit. Se face simþitã o adversitate în creºtere
între cele douã tabere, determinatã, pe de o parte, de sprijinul necondiþi-
onat al premierului acordat unora dintre copiii sãi ‘teribili’, iar pe de altã
parte de lipsa de chef a ‘venerabililor’ de a se da benevol la o parte doar
pentru a face loc noilor veniþi. Aceastã disputã rãbufneºte adesea ºi unul
dintre viitoarele prilejuri de manifestare îl va constitui momentul alege-
rilor preliminare din septembrie, când ‘lupta de clasã’ se va ascuþi în
mod considerabil. Listele vor fi detonatorul.
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SPP-ul ºi “bestiile”
Serviciul de Protecþie ºi Pazã este, probabil, serviciul ‘secret’

care a plecat la drum pentru a-ºi croi identitatea cu cel mai mic ‘bagaj’ de
foºti. Adicã de oameni care fãcuserã parte din instituþiile de represiune
de dinainte de revoluþie. Nucleul SPP-ului l-a constituit un numãr de
ofiþeri ºi subofiþeri de armatã care au fost angajaþi, iniþial, sã asigure pro-
tecþia noilor lideri revoluþionari, într-un moment în care era preponderentã
ideea cã aceºtia nu ar avea de cine sã se teamã, ºi cã, deci, protejarea lor
ar fi fost oarecum inutilã. Primul ºef al noii instituþii a fost comandantul
unui tanc al cãrui echipaj trecea de partea poporului în dimineaþa zilei de
22 decembrie, iar unul dintre ‘îngerii pãzitori’ ai preºedintelui de atunci
al CFSN este chiar actualul director.

SPP a avut nevoie de timp ºi de eforturi pentru a-ºi structura o
cale proprie ºi metode de acþiune potrivite menirii sale, în condiþiile în
care în mintea multor români erau încã prezente excesele ‘gãrzii preto-
riene’ a lui Ceauºescu. Misiune cu adevãrat delicatã, mai ales în condiþiile
unei democraþii emergente ca a noastrã.

De-a lungul evoluþiei sale, instituþia n-a fost scutitã de convulsii,
cea mai dureroasã fiind implicarea în scandalul de contrabandã cu þigãri
de la Scroviºtea (‘Þigareta II’). A fost nevoie de câþiva ani pentru ca ur-
mãrile acestei afaceri sã poatã fi ºterse ºi pentru ca sigla instituþiei sã-ºi
recapete acoperirea (‘semper fidelis’) nu numai în ce priveºte relaþia di-
rectã cu obiectul propriu-zis al protecþiei, dar ºi cu entitatea de bazã pe
care o serveºte - poporul.

Ei bine, când sã se spunã cã în competiþia invizibilã dintre ‘ser-
vicii’. SPP-ul prinde avans, a venit aceastã nefericitã poveste cu incidentul
de la Feteºti, care a fãcut sã curgã pe apa Sâmbetei onorabilitatea ºi pres-
tigiul instituþiei datoritã comportamentului mitocãnesc a douã proaspete
achiziþii, care au confundat un Trabant cu ocupantul sãu! S-a fãcut risipã
- nemeritatã, cred - de adjective ºi calificative din coada cãrora n-au lipsit
iniþialele instituþiei. S-au invocat tot felul de argumente generalizatoare,
lipsite de spirit real.

Bãtãuºii au fost trecuþi în rezervã, justiþia le va aplica ºi ea ceea
ce meritã, dlui Pretor i se vor vindeca rãnile trupeºti ºi sufleteºti, dar amin-
tirea incidentului va mai rãmâne o perioadã în memoria colectivã. ‘Nu vã
faceþi sânge rãu. Ni se întâmplã ºi nouã! O sã treacã!’ - au simþit nevoia
sã-ºi consoleze colegul de la Bucureºti membrii conducerii Secret Service
de la Washington. Într-adevãr: de trecut o sã treacã! Dar cu condiþia ca
ceea ce a fãcut posibilã o anumitã întâmplare sã nu dãinuiascã.
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Tehnologia catastrofelor

Unul dintre puþinele evenimente ‘made in Romania’ gãzduit
pe canalul european de ºtiri ‘Euronews’ a fost accidentul de la Gugeºti.
Pe fondul norilor de fum negru ºi a cisternelor rãsturnate, din imagine,
comentatorul vorbea despre integrarea României în UE, în 2007, ºi des-
pre problemele pe care le ridicã infrastructura sa, aflatã în vãdit dezacord
- tehnic ºi moral - cu reþeaua europeanã.

Sincer sã fiu, mi-ar fi plãcut sã vãd pe Euronews imagini cu
noua autostradã, de la Bucureºti la Lehliu, ca ilustrare a aceleiaºi teme,
dar ce s-a întâmplat la Gugeºti - localitatea natalã a confratelui Ion Cris-
toiu - a fost considerat mai adecvat la temã.

Deºi, din principiu, dosarul care se referã la infrastructurã a
fost închis, problemele pe care le ridicã rãmân deschise. Iar cea mai
gravã dintre acestea este securitatea rutierã, marja de siguranþã în care
se deruleazã traficul pe reþeaua de drumuri naþionale ºi de alte categorii.
Ceea ce ne oferã zilnic televiziunile în panã de subiecte de actualitate,
poate sã parã un exces. Accidente se întâmplã ºi prin alte þãri, cu ºosele
ºi cãi ferate mai bune, maºini mai bine dotate, dar tot cu oameni la volan.

Problema este cã la noi în suferinþã se aflã nu numai factorul
uman, sau, mai precis, acesta ar fi cam ultimul în ordinea responsabili-
tãþilor. Accidentele grave din ultima vreme, care au culminat cu cel de
la Mihãileºti, relevã grave carenþe de ordin organizatoric ºi de reglemen-
tare, concomitent cu absenþa unor reguli clare privind intervenþia ºi în-
depãrtarea urmãrilor accidentelor. Au murit o grãmadã de oameni, ºi vor
muri ºi alþii, doar pentru cã în emoþia ºi pripeala ce însoþesc evenimentele
de acest gen lipsesc regulile ºi principiile de comandã specifice oricãrui
front. De aceea, Mihãileºtii ºi Gugeºtii sunt, prin prisma producãtorilor
de ºtiri europene, evenimente negative: pentru cã preþul care se plãteºte
este nefiresc de ridicat, de-a dreptul inutil! N-ar fi de mirare dacã abun-
denþa de catastrofe din ultima vreme nu va ridica semne de întrebare din
partea autoritãþilor europene de resort, întorcând chiar din drum un ca-
pitol considerat bifat: cel al drumurilor!
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Declaraþia de la Mãlini

A-l critica pe Adrian Nãstase cã merge prin þarã, vorbeºte cu oa-
menii ºi face promisiuni este ca ºi cum ai reproºa unei femei cã se ma-
chiazã înaintea întâlnirii cu iubitul. Ceea ce face Adrian Nãstase face
parte din regula electoralã a jocului, regulã cãreia i se supun toþi politi-
cienii. De ce sã-i aplicãm lui Nãstase un standard pe care sã-l refuzãm
lui Stolojan ºi Bãsescu, la urma urmelor? Probabil cã ºi criticile presei
fac parte din aceastã regulã pentru cã altfel totul ar fi extrem de plicticos,
într-o lume în care oamenii n-ar citi decât articole pline de bun simþ, dar
neincitante. Dacã lucrurile ar fi aberante, atunci nici Bush n-ar mai vizita
orãºelele Americii ºi nici n-ar face poze cu susþinãtorii sãi. Dar le face
ºi el ºi le fac toþi cei care doresc, într-un fel sau altul, sã obþinã voturile
alegãtorilor.

Suntem deja în plinã campanie electoralã, deºi, oficial, aceasta
ar trebui sã înceapã pe undeva prin octombrie, dacã regulile de la locale
rãmân valabile. De la începutul acestei sãptãmâni a fost rezolvatã ºi prin-
cipala necunoscutã din ecuaþia prezidenþialelor: fãrã a mai aºtepta deci-
zia partidului, Nãstase ºi-a anunþat, într-un sat oarecare din þarã,
atingerea procentajului de sutã la sutã în decizia personalã de a candida
pentru fotoliul de la Cotroceni. Cei 10% cât îi mai rãmaserã de acoperit
dupã declaraþia fãcutã la Washington au fost epuizaþi într-o suitã de tur-
nee fãrã surle ºi trâmbiþe, efectuate la talpa þãrii alcolo unde nu prea
ajung nici ziarele ºi nici emisiunile majoritãþilor posturilor de televi-
ziune. Ideea pare bunã, pentru cã, în nici un caz electoratul rural nu se
va încurca în ‘combinaþiile de N luate câte K’ ale variantelor care se dez-
bat pe la oraº.

La sat trebuie fãcut un mic efort pentru a se realiza tranziþia de
la Iliescu la succesorul sãu ‘legitim’, care este Nãstase, cu câºtigul elec-
toral de rigoare. Este o mutare importantã în planul evaluãrii mijloacelor
de propagandã ºi sunt aproape sigur cã în aceastã campanie nu televi-
ziunile vor tranºa tortul fondurilor electorale, ci aceste turnee ºi propa-
ganda ‘de la om la om’. Este, dealtfel, redescoperirea unor reþete clasice,
pe care nimic altceva nu reuºeºte sã le înlocuiascã, nici mãcar în þãri care
au ºters de mult diferenþele dintre sat ºi oraº.
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PSD: guvern minoritar 
din 2005 până în 2007?

Alegaţiile şi discuţiile care se derulează pe marginea rezultatelor
alegerilor generale din iarna acestui an iau în considerare şi un anumit
număr de variante la cele două opţiuni ‚clare’: o victorie a PSD, care ar
face inutil ajutorul unei alte formaţiuni (puţin probabilă) sau o victorie
a Alianţei DA, în aceleaşi condiţii.

Toate previziunile converg spre ideea că fiecare dintre aceste
două entităţi poate fi creditată cu un ,volum’ de voturi în jur de 30-35%,
ceea ce pune, din capul locului, problema inevitabilităţii unor alianţe
post-electorale. Pe post de jolly-jocker figurează UDMR (fără idiosin-
crazii faţă de vreuna dintre părţi, cu care a şi format alianţe electorale,
atât în 1997-2000 cât şi în 2000-2004) şi, dacă va merge singur şi va
reuşi să treacă pragul electoral-Partidul Umanist al lui Voiculescu. Teo-
retic, PRM ar ieşi din calcul în ambele variante: PNL şi PD nu au reuşit
în nici un moment să găsească un limbaj comun cu tovarăşul de Opozi-
ţie, făcându-şi chiar un titlu de glorie din refuzul de a merge alături de
Vadim, în timp ce PSD a ocolit tema cu prudenţă, în special în perioada
în care limbajul radical al acestui partid îl făcea incompatibil cu noţiunea
de guvernare. Spre deosebire de Alianţa DA, PSD însă, a tatonat terenul,
având, la diferite niveluri, discuţii exploratorii cu reprezentanţii acestuia
(vezi discuţia Cozmâncă-Vadim de dinaintea localelor). Cu toată schim-
barea la faţă din ultima vreme şi cu renunţarea la accentele antisemite,
PRM nu a devenit, încă, un potenţial aliat pentru o guvernare care
doreşte să fie acceptată la nivel european. Varianta alianţei post-elec-
torale poate fi, însă, mai pragmatică: o guvernare minoritară, cu sprijin
parlamentar din partea unor formaţiuni precum UDMR şi PRM, pe care
această formulă nu le aduce în situaţia de incompatibilitate reclamată de
UDMR! PSD ar putea ajunge la un acord cu aceste două formaţiuni,
pentru a face un guvern preponderent de tehnicieni, care să acţioneze
până în 2007-adică până la intrarea în UE. O astfel de formulă ar putea
fi tolerată şi de Opoziţie care nu şi-ar putea asuma riscul torpilării
aderării (sau al unui eventual eşec) preferând să lase lucrurile să curgă
până la noi alegeri, preliminare, în 2008! 

19 august



198 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

Despre “mãturatul politic”
al trotuarelor

Mi-amintesc din copilãrie cã în localitatea în care m-am nãscut,
undeva în ‚vestul’ extrem al þãrii, oamenii ieºeau în fiecare searã ºi stro-
peau ºi mãturau în faþa casei. Sâmbãta, operaþiunea era completatã ºi cu
greblatul atent al porþiunii de pãmânt din faþa casei pânã în drum, pe unde
treceau cãruþele ºi maºinile, iar cei mai vrednici plantau chiar, în acest
spaþiu, flori ºi plante decorative. Nimic nu era mai de ruºine decât sã fi în-
târziat cu aceastã operaþiune ºi în faþa casei tale sã nu fie la fel de curat ca
la ceilalþi.

Cu timpul rigoarea s-a mai rãrit, locul florilor l-a luat cartofii sau
alte zarzavaturi-cu care oamenii îºi mai completau lipsa de pãmânt din
spatele casei- iar lumea a devenit mai puþin sensibilã la ‚ruºinea’ necurãþe-
niei. Nu ºtiu cum mai stau lucrurile acum, pentru cã de câþiva ani n-am
mai ajuns pe acolo, dar cunosc faptul cã dupã o perioadã de viaþã econo-
micã muribundã s-a produs un reviriment spectaculos, determinat de in-
vestiþiile strãine, care au fãcut din localitate una cu grav deficit de forþã
de muncã localã. Cred- ºi sper- cã acest lucru a determinat ºi revigorarea
spiritului gospodãresc ºi al dragostei de ordine ºi curãþenie a oamenilor
locului.

Am fãcut aceastã lungã parantezã pentru a ajunge la decizia
Primãriei Capitalei ca agenþii economici ºi locatarii sã-ºi spele, odatã pe
sãptãmânã, trotuarul din faþa clãdirii. Lasã cã odatã pe sãptãmânã mi se
pare rar, faþã de nevoia de a trãi într-un oraº curat, dar decizia are o logicã,
pe fondul realitãþii cã nu se poate obþine o realã curãþenie a oraºului dacã
aceasta nu e întreþinutã. Prea ne-am obiºnuit sã nu ne pese ce e dincolo de
uºa apartamentului ºi sã aºteptãm totul de la alþii. Este, în aceste condiþii,
cu atât mai curioasã intenþia Prefecturii de a contesta aceastã hotãrâre, cu
temeiuri legale, unul dintre acestea fiind acela cã statul plãteºte deja o serie
de firme a cãror datorie e tocmai aceasta. Intenþia mi se pare, însã, mai
degrabã o ºicanã politicã decât o exigenþã de respectare a legii, ºi ea mutã
disputa de fond pe terenul unei rivalitãþi pe care o cunoaºtem prea bine.
Realitatea este cã, dacã vrem sã trãim într-un oraº mai curat ºi mai îngrijit,
trebuie sã punem ºi noi mâna. Sigur cã amenzile nu sunt cea mai potrivitã
cale de a constitui o obiºnuinþã, dar ele pot ajuta, în felul lor, la o necesarã
renaºtere a spiritului gospodãresc ºi a respectului faþã de noi. Respect la
care poate contribui chiar ºi Prefectura Capitalei.
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Sã-i mulþumim lui Dumnezeu 
ºi lui Belu...

De peste un sfert de secol în rezervele de aur ale României intrã,
cu regularitate, medaliile aduse din felurite colþuri ale lumii de gimnaºti.
Mai întâi de gimnaste, cele care au produs, prin Nadia, o veritabilã re-
voluþie în sistemul de notare, iar apoi, cu timpul, ºi de cãtre gimnaºti, al
cãror marº spre culmile ierarhiei mondiale a fost marcat de seriozitate
ºi îndreptãþire.

Mulþi s-au întrebat cum a reuºit sã devinã gimnastica un sport
reprezentativ pentru România? Cum, dupã generaþia de platinã a Nadiei,
s-au suprapus, una peste alta, generaþii de aur de campioane ºi campi-
oni? Rãspunsul poate sã stea în ceva din fibra acestei naþii care
genereazã talent în proporþie de masã. Care talent, atunci când reuºeºte
sã fie acoperit de transpiraþie, explodeazã, transformându-se în perfor-
manþã. A fost meritul lui Bela Karoly de a fi descoperit aceastã fibrã ºi
de a fi prelucrat-o cu tenacitate pânã la a creea din ea o ºcoalã ºi un stil.
Dar este, în ºi mai mare mãsurã, meritul lui Belu, de a fi luat lucrurile
de la capãt ºi de a persevera în ideea cã se pot repeta. Este aproape un
miracol faptul cã morocãnosul antrenor reuºeºte, an de an, sã dea la
ivealã noi talente ºi noi performanþe,  într-o manierã care te duce cu gân-
dul la ‚Timpurile Noi’ al lui Chaplin. Este un miracol faptul cã acelaºi
Belu, pe care orice federaþie dintr-o þarã mai bogatã ca a noastrã, l-ar
polei cu aur ºi valutã dacã l-ar avea, continuã sã munceascã pe cei 1000
de dolari pe care Federaþia se scobeºte prin buzunare pentru a i-i da, su-
portând ºi toate atacurile nedrepte ºi ºicanele din partea celor care s-au
sãturat sã-l tot vadã pe val, repetând iar ºi iar o poveste care_unora le
înãcreºte viaþa lipsitã de performanþe. Faþã în faþã cu rivalul sãu întru
gloria gimnasticii, Belu a obþinut deja la Atena o strãlucitã victorie,
dovedind cã resursele americane puse la dispoziþia lui Karoly n-au reuºit
nici de data asta sã înfrângã aspiraþia spre înãlþime a fragilelor sale eleve.

Sã mulþumim lui Dumnezeu ºi lui Belu, dar ºi lui Grecu, ºi
fetelor ºi bãieþilor, cã gimnastica existã ºi face dintr-o naþiune ca a noas-
trã o forþã pe arena mondialã a orgoliilor. 
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Recursul la istorie
Cineva - om care are loc la masa la care se iau deciziile cele mai

importante pentru þarã - îºi mãrturisea nedumerirea faþã de faptul cã o dis-
cuþie scurtã ºi banalã, de tatonare, referitoare la modul cum ar trebui tratatã
ziua de 23 august din acest an, a fãcut a doua zi explozie în presã, deºi
participanþilor la ºedinþa CSAT li se ceruse sã nu avanseze încã nici o in-
formaþie în acest sens. Nu pentru cã chestiunea ar fi fost una secretã, ci
pentru cã nu se cristalizase   încã nici un punct de vedere clar, în afara
unor propuneri ºi sugestii. Cea mai importantã dintre acestea era cã de la
respectivul moment istoric se împlinea o cifrã rotundã - 60 de ani - ºi ca
aceasta coincidea cu cea care a generat ºi genereazã festivitãþi importante
în cadrul naþiunilor implicate conflagraþia mondialã. Discuþiile aprinse -
într-o tonalitate pe care realitatea celor 14 ani care au trecut de când
aceasta era categorisitã drept o sãrbãtoare comunistã nu o justificã - au
precedat înseºi deciziile ce urmau sã fie luate în acest sens, consumându-
se într-un foc de artificii care, pânã la urmã, ignorã chiar semnificaþia
evenimentelor.

23 august a fost un moment crucial în istoria ºi destinul României.
Chiar dacã ni se reproºeazã o anume propensiune naþionalã spre trãdarea
aliaþilor- întâmplatã ºi la primul rãzboi mondial- lovitura de stat de atunci
a scutit þara de pierderi ºi suferinþe enorme, de neevitat în condiþiile con-
tinuãrii rãzboiului alãturi de germani. Ca ºi în politicã, în rãzboi compo-
nenta moralã nu este cea care prevaleazã. Prevaleazã pragmatismul ºi
interesul general. Ori acesta era de a scoate cât mai grabnic cu putinþã
România din cursa sinucigasã pe care o desfãºura. ªi-au unit forþele, pentru
aceasta, Casa Regalã ºi reprezentanþii partidelor politice. Intre care ºi co-
muniºtii, încã în ilegalitate, dar purtaþi de valul antrenat de tancurile sovie-
tice. În afarã de a-l fi ascuns pe Antonescu într-o casã de-a lor,
conspirativã, comuniºtii n-au fãcut mai mult, la 23 august. Asta nu i-a
împiedicat însã, cu timpul, sã-ºi asume în tot mai mare mãsurã actul, pânã
la a-ºi atribui întreaga paternitate. Cei care protesteazã acum vehement
împotriva recunoaºterii acestui act ca unul de însemnãtate naþionalã, nu
fac decât sã confirme, involuntar, aserþiunile comuniste. Pentru ei ºi regele,
ºi reprezentanþii partidelor istorice se evaporã în negura timpului
rãmânându-le în faþã doar figura lui Bodnãraº.

Decizia de a consemna, în cadrul unei festivitãþi modeste ºi de-
cente, mãcar faptul cã România n-a dispãrut de pe harta rezultatã dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial, mi se pare una corectã. Un veritabil recurs la
istorie. 
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Licitaþie de premieri

Dacã în privinþa candidaþilor la preºedinþie lucrurile nu pot fi þi-
nute la secret prea multã vreme fãrã a se ivi riscurile intrãrii târzii în
competiþie, nu aceeaºi este situaþia în cazul premierilor.

În câteva rânduri a fost lansatã ideea participãrii la competiþia
electoralã în tandem. Primul tandem ‘oficializat’ a fost Stolojan-Bãsescu.
A funcþionat pânã în momentul în care a fost evident cã locul de unde
liderul democrat se poate exprima cel mai bine este Primãria Capitalei,
ºi nu palatul Victoria. În cadrul Alianþei D.A. lucrurile sunt aproape con-
venite, cã nu Bãsescu va fi viitorul premier în cazul unei victorii. Se
avanseazã douã candidaturi: una este cea a lui Cãlin Popescu Tãriceanu,
care are însã, douã handicapuri: este tot liberal, ca ºi posibil viitorul
preºedinte, ºi aici va avea un cuvânt de spus algoritmul, iar al doilea, cã
precedentul sãu mandat de ministru al Comerþului în Guvernul Ciorbea,
nu a fost deloc performant, ba din contrã. În plus, PSD l-a luat deja drept
þintã pentru o presupusã afacere cu maºini importate fãrã taxe ºi vândute
Romtelecomului. Ceva mai multe ºanse pare sã aibã la aceastã orã de-
mocratul Adriean Videanu. Om de afaceri prosper, acesta ºi-a pãrãsit
funcþia parlamentarã, rãmânând însã activ în viaþa partidului sãu.

Dincolo, în PSD, lucrurile nu sunt nici ele mai clare. Reþinerea
în a avansa nume se datoreazã temerii cã tirul adversarilor se va concen-
tra asupra acestora, încercând sã le scoatã din competiþie înainte de mo-
mentul adevãrului. Totuºi, o confirmare cu jumãtate de gurã a fost aceea
a lui Mircea Geoanã, despre care Nãstase a admis cã ar putea fi un viitor
premier. Despre Ioan Talpeº s-a vorbit mai mult, dar mai ferit, pro-
movarea sa în funcþia de vicepremier, din aceea de consilier prezidenþial,
fiind vãzutã ca un antrenament pentru preluarea ºefiei Guvernului, dupã
alegeri.

Mult mai puþin s-a vorbit - deºi proiectul a fost întors pe toate
feþele în laboratoarele de analizã a PSD - despre cel care ar putea con-
duce guvernul de tehnicieni care ar rezulta dintr-o guvernare minoritarã,
având ca prim obiectiv integrarea europeanã. Acesta este - dupã cum se
zvoneºte - Florin Georgescu, fost ministru al Finanþelor în Guvernul Vã-
cãroiu, actualmente preºedinte al Consiliului de Administraþie al BCR.
Pasul înapoi fãcut în politicã, în ultima vreme ºi buna cunoaºtere a me-
canismelor economice ºi financiare îl calificã din start, pe primul loc,
într-o viitoare listã de tehnocraþi pentru cabinetul de la Palatul Victoria.
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Calea spre normalitate

Festivitatea care a avut loc luni searã la Sala Unirii de la Palatul
Cotroceni ar putea sã fie menþionatã în cronica evenimentelor postde-
cembriste ca primul moment semnificativ de normalitate din agitata so-
cietate româneascã.

Ceea ce cu doar zece ani în urmã pãrea, practic, de neconceput,
s-a întâmplat. Preºedintele Iliescu ºi Regele Mihai s-au aflat, umãr la
umãr, în faþa a peste o mie de invitaþi, vorbind în aceeaºi tonalitate, des-
pre evenimentul care, în urmã cu 60 de ani a marcat destinele României.
Este semnul nu doar al unei reconcilieri între personalitãþi cu convingeri
ºi structuri diferite, ci ºi al unei reconcilieri cu propria noastrã istorie.
Puternic controversatã ºi marcatã de confiscarea sa în folosul partidului
comunist, lovitura de stat de la 23 august 1944, realizatã de regele Mihai
ºi de reprezentanþii principalelor forþe politice ale momentului, pãstra
România pe harta ce avea sã rezulte dupã cea de-a doua conflagaraþie
mondialã ºi, cu preþul re-pierderii Basarabiei, re-câºtiga un Ardeal
esenþial pentru fiinþa naþionalã.

Istoria relaþiei dintre cei doi oameni de stat a fost lungã ºi com-
plicatã, ambii împãrtãºind avatarurile intoleranþei ºi a acuzelor nedrepte
venite din cele mai diferite direcþii. Aflat în fruntea unei miºcãri politice
ce moºtenea o percepþie negativã asupra regalitãþii, Ion Iliescu s-a des-
prins el însuºi, cu dificultate ºi cu întârziere, de viziunea schematicã ce
fãcea din ultimul reprezentant al monarhiei întregitoare de þarã un soi
de ‘inamic public’. A fost nevoie de experimentul bulversant al unui
CDR ajuns pe vârful valului ºi datoritã mesajului sãu monarhist din cam-
pania electoralã, ai cãrui reprezentanþi n-au vrut sau n-au reuºit sã-ºi þinã
nici una dintre promisiunile referitoare la repunerea în drepturi a fostului
rege, pentru ca soluþia reconcilierii sã vinã de acolo de unde nimeni nu
se aºtepta: de la preºedintele Iliescu. Între vizita sa secretã la Versoix,
pe când se afla la Crans Montana ºi pânã la invitaþia oficialã la Cotroceni,
cei doi oameni de stat au reuºit sã-ºi reprime resentimentele atent culti-
vate de anturaje, ºi sã dea o altã semnificaþie dialogului lor. Un dialog
menþinut constant, cu atenþie ºi deferenþã, ºi cu o convingere ce putea sã
vinã doar dintr-o sincerã dorinþã de mai bine pentru poporul cãruia-i
aparþin.

Mesajul pe care Ion Iliescu ºi Mihai I l-au transmis naþiunii,
luni searã, de la Palatul Cotroceni, este acela cã drumul spre normalitate
este ireversibil.
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Baronii ONG

La adãpostul tirurilor presei îndreptate spre baronii ‘ju-
deþeni’ de partid ºi de stat, prolifereazã ºi se manifestã în voie o subspe-
cie: baronii ONG. Persoane cu simþ de orientare, aceºtia sunt unii dintre
cei care au pus mâna pe câte o moºtenire comunistã sau au creat din
nimic una nouã, la adãpostul statutului de ‘neguvernamental’. Aceste
persoane au remarcat faptul important cã dacã se aºeazã bine în scaun
ºi îºi selecteazã o camarilã ascultãtoare, nici Dumnezeu, dar’mi-te pri-
mul ministru, nu-i mai poate da jos de acolo, unde ei pot domni liniºtiþi
la adãpostul sufragiului bine dirijat ºi stimulat.

Un astfel de specimen este preºedintele unei asociaþii care
grupeazã pe cei care obiºnuiesc sã cãlãtoreascã pe patru roþi. Pe vremuri
puternicã, organizaþia a rãmas, din cele vreo 2 milioane de membri, cu
câteva zeci de mii. Dar, pe mãsurã ce numãrul acestora s-a subþiat, sta-
tutul ºi beneficiile aferente preºedintelui au crescut. Atent la ce i s-ar
putea întâmpla când o veni ceasul sãu, omul s-a gândit ºi la ceva imuni-
tate: ºi-a transformat personalul ºi susþinãtorii în membri de partid ºi a
oferit serviciile fantomaticii sale entitãþi politice unui partid real. Practic,
a oferit iluzia voturilor sale, pentru un scaun de senator. Figura a þinut ºi
preºedintele senator a trecut într-o altã etapã de reprezentare. Nu s-a mai
deplasat la nici o sindrofie fãrã elicopterul care, în mod normal ar fi tre-
buit sã transporte rãniþii de pe ºosele, sau fãrã limuzina de neam prost,
lungã de zece metri, pe care n-avea unde sã o parcheze. A cãlãtorit pe
diurne regeºti în toatã lumea, cu sau fãrã treabã, ºi-a mituit credincioºii
cu câte o ciozvârtã, i-a alungat pe cei de care se temea sã nu-i tragã scau-
nul de sub fundul tot mai lat, instaurând printre supuºi o dictaturã pe
care ar fi fost invidios ºi Ceauºescu. Este o poveste realã, cu nenumãrate
conotaþii pe alãturi de lege, pe care atât cei alãturi de care se aflã în mod
fraudulos - politic, cât ºi cei care ar trebui sã vegheze la legalitate o to-
lereazã cu lehamite sau interes.

Omul nostru nu este singur, mai sunt o grãmadã de mici dic-
tatori lacomi nãscuþi peste noapte de o democraþie prost înþeleasã. Douã
scrisori date publicitãþii în ultimele zile de cãtre cei care n-au mai putut
sã-l suporte, asumându-ºi responsabilitatea afirmaþiilor lor nefaste asupra
societãþii, semnaleazã opiniei pulice problema, solicitând ºi rãspunsurile
adecvate din partea instituþiilor interesate. 

P.S. Este vorba despre ACR ºi preºedintele Constantin
Niculescu. 
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“Cursul scurt” de istorie a PSD 

Între seara în care au fost anunþate rezultatele preliminare ale
primului tur al alegerilor locale ºi ziua de astãzi, Partidul Social Democrat
a parcurs cea mai zbuciumatã ºi mai plinã de hârtoape etapã a unui traseu,
început, practic, la momentul schismei FSN/FDSN din 1991 ºi aflat în
plinã desfãºurare. De-a lungul acestui itinerariu, echipa moºitã de Iliescu
ºi moºtenitã de Nãstase a avut etape victorioase ºi etape în care a cunoscut
înfrângerea, exersând diapazonul conjuncturilor politice ce caracterizeazã
modul democratic de a înfrunta o realitate durã ºi în continuã schimbare.

Nici una dintre etapele precedente nu a fost, însã, atât de densã
ºi de zbuciumatã ca cea cuprinsã între reperele amintite. De la un discurs
rupt de realitate al preºedintelui PSD, rostit în seara în care adversarii sãr-
bãtoreau o nesperatã victorie, la tendinþele de disoluþie a unei structuri de
putere ce nu fusese niciodatã pusã la îndoialã sau la încercare, la momen-
tul de cumpãnã al intenþiei de demisie, ce a pãrut sã rãstoarne întregul
eºafodaj, la revenirea în forþã ºi la demontarea ierarhiei dintr-o singurã
loviturã, aplicatã decis ºi lipsitã de replici, la constituirea unei noi structuri
provizorii de putere ºi pânã la alegerile preliminarii pentru alcãtuirea lis-
telor de candidaþi - a fost parcurs un drum mai lung ºi mai condensat decât
se întâmplã în mod obiºnuit. Practic, se poate spune cã dupã ce s-a bucurat
de o sãnãtate relativ bunã în ‘copilãrie’, la maturitate partidul a fãcut,
brusc ºi una dupã alta, toate bolile care au ºi rolul de a crea anticorpii ne-
cesari imunitãþii. Cã din aceastã serie neagrã partidul a ieºit oarecum vlã-
guit faþã de ceea ce, în urmã cu doar trei luni, pãrea o sãnãtate înfloritoare,
este o realitate. Dupã cum la fel de real este faptul cã tot acest ºoc a venit
la un moment suficient de îndepãrtat faþã de data alegerilor generale pen-
tru ca partidul sã aibã timp sã-ºi refacã potenþialul de luptã. Revirimentul
concretizat plastic, dar nu suficient de justificat, ca un ‘nou PSD’ - pe care
va încerca sã-l sublimeze ºi sã-l transforme într-un instrument de cam-
panie congresul de astãzi - este vizibil, iar iniþiativa alegerilor preliminare,
cu doza de transparenþã aferentã oferã partidului dlui Nãstase un atu im-
portant în competiþia cu principalul sãu contracandidat, care a uzat tot de
vechile procedee, fãcând un unic sacrificiu prin îndepãrtarea lui Cata-
ramã.

De ceea ce se întâmplã astãzi la Congresul orchestrat (din punc-
tul de vedere al spectacolului) - de o firmã de specialitate, va depinde în
mare mãsurã rezultatul votului din noiembrie, care revine exclusiv celor
care-ºi asumã acum întreaga responsabilitate.  
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Kievul nu crede în lacrimi

Ca ºi în numeroase alte situaþii, reacþia noastrã publicã la un
fapt care ne afecteazã în mod grav, este tardivã ºi - de aceea - perfect
inutilã.

Cine ºi-a închipuit cã Leonid Kucima se va speria de pe urma
demonstraþiei celor câþiva visãtori care au purtat stârci împãiaþi  pe bule-
vardele Bucureºtilor ºi va opri lucrãrile la canalul care taie brutal eco-
sistemul Deltei dã dovadã de mare naivitate. În primul rând, pentru cã
niciodatã în istorie, pravoslavnicii noºtri vecini de la Est nu s-au lãsat
impresionaþi nici de rugãminþi, nici de proteste, nici de reproºuri. Sin-
gurul lucru care a contat pentru ei a fost forþa brutalã ºi dreptul celui mai
tare, fie cã a fost vorba de ‘marele frate’ sau de fraþii mijlocii. Pe de altã
parte, protestele noastre ºi demonstraþia care le-a pus capac au cãpãtat
un aer cel puþin comic atâta timp cât lucrãrile erau, practic, finalizate, ºi
a doua zi urma sã se dea drumul la circulaþie pe canal. Ce-au pãzit spe-
cialiºtii, demnitarii ºi feluriþii alþi responsabili de-a lungul perioadei în
care s-a lucrat, pentru cã nu cred cã acestea au avut loc doar pe parcursul
unei sãptãmâni? Nu ºtiau cã se sapã în inima Deltei, sau nu le-a pãsat?

Toatã agitaþia asta devine nu doar comicã, ci pur ºi simplu tra-
gicomicã în faþa faptului împlinit. Geaba a convocat preºedintele,
miniºtrii ºi specialiºtii, deunãzi: ce-or sã-i spunã ca sã se mai poatã face
ceva, atîta timp cât pe Bâstroe se circulã deja ca pe bulevard? Ne râd
ucrainienii în nas pentru pretenþiile noastre viclene de protejare a eco-
sistemului, când pot sã vadã cu ochiul liber cum ne batem joc de el, de
14 ani încoace. V-a apucat acuma grija - va fi spus în sinea sa Kucima -
când v-am luat caimacul traficului fluvial, pe care n-aþi fãcut nimic sã-l
îmbunãtãþiþi! Cãci, la urma-urmelor, aceasta este problema care ne doare
mai tare, dar ne e jenã sã o spunem cu gura plinã.

Agitaþie inutilã, risipã de energie fãrã folos ºi fãrã nici o per-
spectivã - pentru cã nu trebuie sã ne lãsãm înºelaþi de protestele vagi ºi
lipsite de convingere ale diferitelor instanþe internaþionale, care au treburi
mai importante decât cearta noastrã cu Kucima.

Kievul nu crede în lacrimi - cu atât mai puþini atunci când aces-
tea seamãnã cu cele de crocodil! 
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Pãdurea ºi Lupu’

Încet-încet, pe mãsurã ce ºuvoaiele iau casele oamenilor ºi le
duc la vale, pe apa Sâmbetei, începem sã ne întrebãm de ce astfel de lu-
cruri se întâmplã mai des în ultima vreme ºi care sã fie cauza acestor de-
zastre în lanþ. Explicaþia este nãucitor de simplã ºi ajunge sã privim
versanþii cheliþi prematur de drujbele harnicilor piraþi ai lemnului ca sã
ne dãm seama cã asta e cauza. S-au dus copacii - se duce ºi solul de sub
ei, la prima ploaie mai serioasã. 

Este o veritabilã catastrofã ecologicã, pe care ne place sã o pri-
vim mai degrabã din perspectiva instabilitãþii meteorologice, decât din
aceea a lãcomiei ºi negândirii omeneºti.

Ceea ce s-a întâmplat, din acest punct de vedere, în ultimii 14
ani, aproape cã nu are precedent în România. De la peste 70% din
suprafaþã, acoperitã cu pãdure, la începutul secolului al XIX-lea, Româ-
nia a ajuns astãzi la puþin peste 20% - mult sub media europeanã.
Aceastã pierdere continuã de ‘plãmâni’ naturali a dus ºi la deteriorarea
mediului ambiant, fãcând ca astãzi anotimpurile sã rãmânã o amintire.
Este, desigur, o consecinþã continentalã mai generalã, la care românii
ºi-au adus cu sârg partea lor de contribuþie.

Lãsând la o parte fenomenul tãierilor ilegale, banditeºti, care
s-au declanºat ca o veritabilã molimã dupã Revoluþie, pe fondul deteo-
rãrii pe care a cunoscut-o autoritatea statului, rãmâne acut aspectul licit
al acestrui dezastru: al politicii buimace care a dat, legal, pe mâna tãie-
torilor de profesie, importante suprafeþe de pãdure, prin aºa-zisa repa-
raþie a abuzurilor din trecut, cunoscutã sub numele de retrocedare.
Þãrãnistul Lupu, dacã va rãmâne cumva în istorie, va rãmâne doar pentru
zelul depus - cu interes propriu - pentru a face o lege, a cãrei naºtere a
ocupat o lungã perioadã forþele politice ale fostei guvernãri, nici mãcar
reuºind sã ducã la capãt în termen. A fost ‘meritul’ PSD-ului, de a-i fi
pus moþul legal ºi de a o fi livrat în braþele prãduitorilor.

Sigur, e simplu sã-l acuzi pe preºedinte de nostalgii colectiviste
ºi etatiste, când afirmã cã retrocedarea a fost o prostie. E sufient însã sã
vezi cum se duce þara la vale, purtatã de ºuvoaiele unui an nici mãcar
excesiv ploios, ca sã-þi dai seama cã prostia e realã ºi se plãteºte scump.
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Deciziile şi indecizia 
Congresului PSD

Lăsând să treacă intervalul de timp în care emoţiile prevalează
asupra analizei obiective, după primele efluvii de acceptare adulatoare sau
resentimente demolatoare, să tragem o linie şi să vedem prin ce anume
congresul extraordinar al PSD ar putea rămâne ca un reper pe cărarea de
istorie pe care o străbate.

Practic, două ar fi deciziile importante care s-au luat aici, într-
un decor şi într-o atmosfera net diferite de cele în care s-a produs, cu vreo
două luni în urmă, lansarea candidaţilor PSD în alegerile locale. 

Prima - confirmarea candidaturii unice a preşedintelui PSD,
Năstase, la preşedinţia României. Chiar dacă a fost  o simplă formalitate,
aprobarea candidatului a prilejuit un dialog cu accente critice, între fanii
necondiţionaţi ai dlui Năstase şi unii dintre liderii din prima linie, înlăturaţi
după ‘puciul paşnic’ de dizolvare a Delegaţiei Permanente.

Cea de-a doua a fost invitaţia oficială  adresată dlui Iliescu de a
reveni la conducerea partidului, după încheierea mandatului.

Chiar daca în ultima săptămână s-au manifestat unele diferente
de vederi în legătură cu succesiunea la preşedinţie, Adrian Năstase optând
pentru un rol în afara structurilor formale - conform unei opţiuni a preşe-
dintelui - în timp ce ‘’aripa conservatoare’‘ a partidului, reprezentată de
Miron Mitrea, insista pentru revenirea neîntârziată a dlui Iliescu, direct pe
prima poziţie, congresul a marcat aceeaşi unanimitate şi din acest punct
de vedere, invitaţia fiind primită cu cunoscutele rezerve constituţionale
de către întemeietorul partidului.

Această cea de-a doua decizie nu este însă una de natura să cla-
rifice prea mult lucrurile, cel puţin din perspectiva în care dl Năstase ar
pierde prezidenţialele. Dacă în ceea ce priveşte posibilul viitor premier
există deja mai multe variante - Geoană, Talpeş, Rus - nu acelaşi lucru se
întâmplă şi în ceea ce priveşte şefia partidului. Dacă dl Iliescu nu va dori
să se întoarcă şi dacă dl Năstase merge la Cotroceni, problema sucesiunii
va complica în mod considerabil lucrurile, în condiţiile în care subiectul
este, deocamdată, tabu. Problema s-ar pune, cel mai probabil, în condiţiile
unei concurenţe acerbe între ‘aripa conservatoare’ a partidului (Mitrea,
D.I. Popescu, Paşcu) şi ‘aripa tânără’, pro Năstase. Competiţia va fi ali-
mentată şi de ponderea pe care o vor avea în viitoarele structuri de putere
reprezentanţii celor două curente.
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Revanºa Bucureºtilor 
asupra Belgradului?

Întâmplarea face ca, în 1990, în urmã cu 14 ani, tot pe la sfârºit
de august ºi început de septembrie, dl Iliescu, aflat la primul sãu mandat,
sã fi efectuat prima sa vizitã oficialã - în Iugoslavia. Rãsfoind ziarele de
atunci am gãsit relatãri în care preºedintele român vorbea despre plusul
de experienþã al iugoslavilor în materie de democraþie ºi economie de
piaþã ºi despre modul în care aceasta ar putea fi folositoare românilor.

Iugoslavia a avut, în fostul lagãr comunist, o poziþie aparte.
Sub Tito ea a efectuat un experiment în care a încercat sã îmbine ideo-
logia de stânga cu principiile autoconducerii economice ºi ale profitului.
Milioane de iugoslavi au primit dreptul de a lucra în strãinãtate, de unde
s-au întors cu bani ºi cu cunoºtinþe utile pentru demararea unor afaceri.
Deºi economia iugoslavã a continuat sã fie majoritar în posesia statului,
anumite sectoare - în special comerþul ºi serviciile - au cunoscut o dez-
voltare spectaculoasã în sistem privat.Ce s-a ales din aceastã experienþã
dupã conflictele devastatoare care au dus la dezmembrarea Federaþiei?

Este suficient sã arunci o privire spre oamenii ºi spre vitrinele
Belgradului de astãzi ca sã constaþi cã nimic din ceea ce reprezenta
bunãstarea ºi plãcerea de a trãi, în urmã cu un deceniu ºi ceva, nu a mai
rãmas. Cea mai elocventã caracterizare a acestei stãri de spirit o repre-
zintã prezenþa, în centrul capitalei, a scheletelor contorsionate a ceea ce
înainte de bombardamentele NATO din 1999, fuseserã Ministerul Apã-
rãrii ºi Marele Stat Major al armatei iugoslave...

Vizita scurtã efectuatã luni de preºedintele Iliescu a purtat am-
prenta actualelor stãri de lucruri. Preºedintele a avut cinci întâlniri, cinci
discuþii, cinci declaraþii comune, cu preºedintele Uniunii ºi cu cei ai celor
douã republici, ºi cu premierii aferenþi. O structurã stufoasã ºi plinã de
contradicþii interne, la a cãror netezire, dupã ultimele alegeri, dl Iliescu
a avut o contribuþie pe care liderii de la Belgrad ºi Podgorica o recunosc
ºi o apreciazã. România a venit de data aceasta în capitala de pe Dunãrea
încã blocatã, la cinci ani de la bombardamente, pentru a le spune sârbilor
ºi muntenegrenilor cã este gata sã-i ajute în demersurile lor de a-ºi nor-
maliza situaþia ºi de a accede în cele mai importante instituþii continen-
tale ºi intercontinentale, în care România este deja parte. A venit, de data
aceasta, ca un frate mai mare, atent la nevoile celui mai mic, aflat în di-
ficultate.  

1 septembrie
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Blestemul grâului?
Dãinuie încã legenda cum cã þãrile româneºti au fost, vreme de

un secol ºi ceva, grânarul Europei. Recolta Bãrãganului se îndrepta, în
care, spre Giurgiu ºi Brãila, de unde pe Dunãre sau pe mare, ajungea în
inima continentului, omenit de români cu ceea ce prin tradiþie acestoranu
le-a lipsit: pâinea ºi – bineînþeles – sarea...

Lucrurile s-au schimbat odatã cu noile mecanisme economice
introduse  de comuniºti. Rapid, România s-a aliniat la lipsa endemicã a
pâinii, atât de caracteristicã flãmândului frate mai mare de la Rãsãrit.
Bioritmul þãranului, modificat cu mijloacele agitprop-ului, n-a mai fost
acelaºi. Pe pãmântul care nu mai era al lui, devenit un soi de funcþionar
cu sapã, el ieºea la arat, la prãºit sau la recoltat când primea ordinele de
la Bucureºti, nu când cânta cucul sau ciocârlia. Pâinea nu i-a mai ajuns
nici lui, nici statului, cu toatã generozitatea pãmântului. Lupta pentru
supravieþuire a fost transformatã, prin mijloace orwelliene, într-o com-
petiþie pentru recolte-record fantomã, aranjate din condei de activiºti,
conform preþioaselor indicaþii, dar niciodatã regãsite în hambare. Obse-
sia lui Ceauºescu de a obþine o tonã de cereale pe fiecare cap de român
nu a prins însã viaþã niciodatã, nici mãcar în scripte.

Anul ãsta bezmetic, cu multe ploi ºi vijelii, a avut partea lui bunã,
de a suplini sistemele de irigaþii, distruse de elanul revoluþionar. La ora
recoltatului la ‚pãioase’, þãranii de diferite ranguri s-au trezit cã nu mai
au pe unde sã-ºi depoziteze sacii rãmaºi goi ani la rând. Dupã bucuria ºi
uimirea primelor momente, a urmat decepþia: o recoltã bogatã, în eco-
nomia asta tulbure de piaþã, poate deveni un blestem! Grâu mult – bani
puþini! Ofertã mare – cerere micã! Pânã una-alta, noul ministru al Agri-
culturii, Petre Daea, un ‚tehnocrat’ care ºi-a trãit viaþa mai mult pe câmp
decât prin birouri, a refuzat verdictul implicit. Fãrã mare tam-tam, i-a
strâns pe cerealiºtii de toate rangurile într-un seminar în care aceºtia
ºi-au spus unii altora cum de s-a ajuns ca într-o Românie fãrã prea multã
mecanizare, fãrã prea multe pesticide, fãrã prea mult ajutor din partea
unui stat cu buzunarele goale, s-a obþinut o recoltã medie de 6,3 tone la
hectar, faþã de o Germanie super-tehnologizatã, cu 7 tone!? Sãrbãtoarea
‚de lucru’ a grâului ce a avut loc la Romexpo ar trebui sã fie semnalul
pe care oamenii îl dau autoritãþilor: aveþi o problemã! Cum o rezolvaþi?
Pentru cã rezolvarea ‚blestemului’ unei recolte prea mari nu mai stã în
mâinile lor. E treaba celor care fac legi ºi regulamente ºi le aplicã, sã
gãseascã soluþiile care sã tranforme ‚blestemul’ într-o adevãratã ºi realã
bucurie.   
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Locul 14

În clasamentul-neoficial-pe naþiuni, elaborat pe  baza numãrului
de medalii obþinute la Olimpiadã, România s-a plasat în final pe locul
14. Cam acelaºi loc rezultã ºi dintr-o medie a participãrilor sale, de-a
lungul timpului, la aceastã reuniune mondialã a sportului. Raportat la
dimensiunea populaþiei, putere economicã ºi alte criterii departajare, Ro-
mânia îºi depãºeºte considerabil condiþia, devansând naþiuni importante,
cu resurse incomparabil mai mari decât ale noastre. Cum se explicã
atunci, o asemenea poziþie?

Primul rãspuns ar putea fi acela cã românii poartã în gena lor un
cromozom al performanþei sportive. Suntem noi construiþi în aºa fel încât
sã facem faþã ideii de competiþie ºi sã avem ºi tãria psihicã de a dori sã
fim câºtigãtori în faþa altora. Al doilea rãspuns þine niþel de un paradox:
acela cã faþã de un tipar moral-afectiv care ne îndreaptã mai degrabã
spre superficialitate ºi inconsecvenþã, în sport reuºim sã fim tenaci ºi
perseverenþi. ªi reuºim acest lucru în sporturi care presupun, mai mult
decât altele, o muncã susþinutã ºi eforturi devastatoare. Este cazul disci-
plinelor care ne-au adus grosul medaliilor-gimnastica ºi canotajul.

Din pãcate pentru noi, în nici un alt domeniu comensurabil nu
ne putem nu doar apropria, dar nici îndrãzni sã sperãm, spre o asemenea
poziþie. România nu face parte din elitã nici în politicã (deºi aici am avut
la un moment dat iluzia cã putem influenþa o serie de procese globale,
dar a fost vorba pur ºi simplu de conjucturã!), nici în economie, nici în
ºtiinþã ºi tehnologie, nici în alte domenii esenþiale pentru progresul unei
naþiuni. Poate doar cultura sã ne mai aproprie de vârfuri, dar aici criteriile
sunt mai puþin obiective ºi handicapul mijloacelor de exprimare îºi spune
cuvântul. Paradoxul este iarãºi prezent, pentru cã în fiecare dintre aceste
domenii dispunem de modelele ºi exemplele care ne-ar permite sã aspi-
rãm spre o poziþie superioarã celei pe care ne situãm. Lipseºte însã con-
stanþa efortului, viziunea organizatoricã, claritatea perspectivei ºi, mai
ales, dorinþa necesarã de autodepãºire. Performanþa olimpicã-cu toate
viciile ei de fond, despre care se vorbeºte mai puþin în momentele festive
- nu face altceva decât sã ne ofere, cu mai multã claritate, imaginea han-
dicapului general pe care-l avem de înfruntat.
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Listele listelor

Nu-mi amintesc ca la vreunul din precedentele scrutinuri elec-
torale, sã se fi fãcut atâta vâlvã ºi sã se fi iscat atâtea discuþii pe marginea
listelor de candidaþi ale partidelor. De regulã, aceasta era o afacere (cu
ºi fãrã ghilimele) internã a fiecãrui partid, iar elaborarea listei se produ-
cea în laboratorul secret de la vârf, unde se împãcau, de bine de rãu, ce-
rinþele locale cu necesitãþile centrale. Ultimul cuvânt aparþinea,
conducerii partidului, care putea sã facã înlocuiri ºi modificãri fãrã a tre-
bui sã dea seamã nimãnui. Chiar evaluarea procentului de poziþii eligibile
a fost o cucerire târzie, în absenþa mãsurãrii realiste a sanselor de câºtig.
Importante au fost primele poziþii, celelalte alcãtuindu-se aproape arbi-
trar, în funcþie de disponibilitãþi ºi oportunitãþi. Aºa s-a ajuns ca listele
unor partide sã devinã o colecþie exoticã de nume ce nu aveau nici clin
nici în mânecã cu politica, singurul lor rost fiind acela de a se putea
mândri printre cunoscuþi cu calitatea de candidaþi, eventual trecutã apoi
ºi în cartea de vizitã ºi CV.

Poate cel mai elocvent rezultat al acestei maniere este actualul
Parlament, în care a pãtruns un mare numãr de persoane care nici dupã
patru ani nu ºi-au gãsit vreo convergenþã cu politica ºi fãurirea de legi.
În special pe listele PRM ºi PSD sa aflã aceste nume care, în urma sco-
rurilor neaºteptat de mari, înregistrate pe fondul incoerenþei ºi lipsei de
performanþã a trecutei guvernãri, s-au trezit peste noapte în calitatea de
aleºi ai poporului. Slaba calitate a contingentului s-a reflectat în activi-
tatea  ºi imaginea legislativului , generând în populaþie un puternic sen-
timent de neîncredere ºi suspiciune. Este o explicaþie a faptului cã opinia
publicã se intereseazã acum atât de mult ºi în amãnunt, asupra celor care
urmeazã sã-i fie propuºi la toamnã.

Dacã Alianþa DA a înþeles acest lucru, operând o serie de exclu-
deri de la candidaturi pe motiv de proastã reputaþie (vezi cazul Cata-
ramã), PSD-ul a fãcut un pas înainte organizând aceste ‘alegeri interne’.
Este un pas mai mult de imagine, decât de eficienþã, metoda având ne-
numãrate imperfecþiuni ce vor fi amplificate de proasta sau reaua
manevrare a instrumentelor. Acest lucru este însã mai puþin important
atât timp cât aduce cu sine doza de satisfacþie publicã pe care o implicã
eliminarea unor nume bãnuite de a nu fi chiar uºã de bisericã. Prin mi-
niscrutinul de ieri, PSD-ul va putea da un rãspuns mai convingãtor la în-
trebarea dacã înoirea sa este un fapt real ºi dorit.
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Uciderea pruncilor

De la episodul biblic al uciderii pruncilor istoria nu a mai cunos-
cut un moment de o violenþã ºi de cruzime comparabile cu ceea ce s-a
întâmplat la Beslan, în Osetia.

Exista, pânã aici, în ‚tehnologia’ actelor teroriste, un tabu: nicio-
datã copiii nu au constiuit obiectivul direct al unei astfel de acþiuni. Când
s-a întâmplat, ei au devenit victime colaterale ale unor acte nediscrimi-
natorii. Indiferent cât de mare ºi totalã a fost determinarea autorilor de
acte teroriste, ei nu au cutezat sã facã ceea ce au fãcut cecenii în Osetia.
În nici un calendar criminal, atacurile asupra copiilor nu au reprezentat
o direcþie explicitã. Nu ºi-au permis-o nici irlandezii din IRA, nici bascii
din ETA, nici palestenienii din HAMAS ºi nici mãcar cumplita Al
Qaeda. Era, pur ºi simplu, o barierã psihologicã pe care, în ciuda carac-
terului total ºi categoric al acþiunilor teroriste, militanþii nu îndrãzneau
sã o depãºeascã pânã zilele trecute, când ultima barierã moralã a tero-
rismului a cãzut la Beslan.

Pregãtirea atentã a acþiunii, explozibilii ºi armele depozitate în
scoalã înainte de deschiderea cursurilor, exclud ideea de acþiune ‚pe pi-
cior’, limpezind în totalitate premeditarea. O premeditare nu doar crimi-
nalã, ci pur ºi simplu amoralã, care eliminã orice criterii ºi orice minimã
credinþã. Nici Dumnezeu ºi nici Allah nu au fãcut din copii – ca o cate-
gorie distinctã – þinte ale supãrãrilor sau decepþilor produse de rasa
umanã. Nici unul ºi nici altul nu pot accepta sau justifica o astfel de
rãzbunare ce depãºeºte pânã ºi iraþionalul. Teroriºtii de la Beslan nu pot
invoca pe nimeni ºi nimic care sã le îndreptãþeascã actul descreierat ce
a fãcut din atâtea fiinþe nevinovate martiri ai lipsei de credinþã. 

Cred cã atentatul terorist de la Beslan va reprezenta o cotiturã în
istoria acestui flagel. El va retrage orice fel de sprijin-inclusiv cel tacit,
care însoþeºte nu puþine dintre actele de terorism din partea celor care
se considerã reprezentaþi- pentru cã o asemenea crimã nu poate fi în nici
un fel acceptatã . Este, deasemenea, o loviturã mortalã pentru întreaga
cauzã cecenã, pe care nimeni ºi nicãieri nu o va mai putea credita fãrã
a-ºi atrage oprobriul general. Uciderea pruncilor de la Beslan ar putea
sã fie momentul ce poate sã conducã spre o nouã religie a toleranþei ºi a
refuzului crimei oarbe ca instrument politic.
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Alegerile umaniste

Se poate spune cã, duminicã, Partidul Umanist Român a înre-
gistrat, primul, victoria în actualele alegeri! Prin refacerea polului social
democrat’ de acum patru ani, într-o formulã revizuitã, având în vedere
faptul cã umaniºtii deveniserã între timp sociali-liberali, perspectiva
alegerilor din noiembrie devine mai clarã. Acest lucru se întâmplã nu
atât prin vreo contribuþie esenþialã a electoratului umanist-buimãcit ºi el
de prea desele viraje ideologice din poligonul personal al preºedintelui
Voiculescu-cât printr-o eventualã contracarare al efectului negativ pe
care l-ar putea avea în plan mediatic trustul de presã al patronului spiri-
tual ºi material al miºcãrii. Dacã ne aducem bine aminte, în 2000 Antena
1 ºi Jurnalul Naþional nu au excelat prin susþinerea PDSR-ului, aportul
lor la victorie fiind practic insesizabil. Alianþa preelectoralã a avut atunci
darul de a servi opiniei publice imaginea unui front comun format din
mai multe entitãþi (a fost atunci ºi bizarul Partid al Automobiliºtilor, al
inginerului Niculescu în formaþie), pentru cã erorile grave ale trecutei
guvernãri îi ofereau practic pe tavã puterea. A fost, dealtfel, prima
prezenþã semnificativã pe scena politicã a partidului Umanist care-ºi
încercase puterile pentru prima datã în 1996, într-un bloc format împre-
unã cu niºte ecologiºti de-ai lui Iorgovan ºi cu agrarienii muribunzi ai
lui Surdu, suferind un eºec usturãtor. Prezenþa în Parlament din ultimii
patru ani n-a prea fost de naturã sã întãreascã partidul, în acest interval
PUR-ul cunoscând o veritabilã disoluþie prin dezertarea în masã a
reprezentanþilor sãi spre partidul-tutore. Odatã cu opþiunea pentru PSD,
PUR îºi asigurã pentru încã patru ani supravieþuirea în primul eºalon
politic, de data aceasta fiind de bãnuit cã, învãþând din erorile trecutului,
îºi va asigura suplimentar beneficiile- apartenenþa celor nu ºtiu exact câþi
parlamentari pe care îi reclamã ºi comanda misterelor pe care le cere.
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Alegerile interne ºi alianþele

Decizia PUR de a merge alãturi de PSD a venit aproape con-
comitent cu alegerile preliminare interne din acest partid. Este o decizie
care va provoca, fãrã îndoieli, grave tulburãri în culisele partidului de
guvernãmânt ai cãrui competitori pentru un loc sub soarele parlamentu-
lui se vor vedea confruntaþi cu ameninþarea de a pierde un numãr sensibil
de poziþii.

Dupã cum se zvoneºte prin culise, umaniºtii lui Voiculescu ar fi
obþinut nu mai puþin de 32 de locuri eligibile (22 pentru Camerã ºi 10
pentru Senat) faþã de oferta mult mai sãracã a Alianþei DA (12 pentru
Camerã ºi 8 pentru Senat).

Ambele scoruri sunt net superioare a ceea ce ar putea obþine
PUR-ul de unul singur, cel mai probabil fiind ratarea pragului de intrare.
În mod paradoxal, partidul voiculescian voaloreazã mai mult
‚mort’(adicã nevalidat direct de scrutin) decât ‚viu’. Iar aportul sãu pro-
centual pare sã se situeze net sub nivelul pe care-l implicã cedarea de
locuri eligibile în parlament! Dar înþelegerea e înþelegere ºi nu prea pare
posibil ca cineva sã mai dea înapoi. Cu atât mai puþin PSD-ul, confruntat
acum cu o dublã problemã: pe de-o parte, cu nemulþumirile generate de
rezultatele scrutinelor interne, unde au fost folosite, de cãtre unii candi-
daþi, metode nu tocmai ortodoxe pentru a-ºi face loc mai în faþã, dar ºi
cu nemulþumirea generatã de alocarea unui numãr prea mare de locuri
noilor veniþi din PUR. Cei care au crezut, pentru un moment, cã sunt
eligibili ºi vor constata cã eligibilitatea li s-a dus pe apa sâmbãtei, vor
forma o categorie de nemulþumiþi activi care riscã sã antreneze dupã ei
ºi alþii, provocând haos ºi derutã, în momentele în care partidul are mai
puþinã nevoie de aºa ceva ca oricând. De loc de neglijat va fi ºi reacþia
unora dintre candidaþii care ar fi trebuit incluºi în procentul de 10 la sutã
ºi care, pe ultimii metri, au fost trimiºi la judeþe, cu asigurarea cã nu se
poate întâmpla nimic neprevãzut acolo. 
Departe de a fi o sursã infalibilã de siguranþã ºi transparenþã democraticã,
alegerile interne dovedesc cã se pot transforma cu uºurinþã într-un nou
subiect de prelungitã ºi acutã disputã politicã.
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“ªold la ºold”, 
Nãstase ºi Geoanã  

în aºteptarea curcubeului

Deºi ideea care predomina pânã acum era cã orice aspirant,
expus cu prea mult timp înainte, riscã sã fie demolat pânã la potou, iatã
cã PSD-ul mai reuºeºte o provocare (dupã alegerile interne) la adresa
competitorilor sãi din coaliþie: tandemul la guvernare. Într-un moment
în care Alianþa rãmâne nehotãrâtã în legãturã cu persoana cãreia i se va
încredinþa, în caz de reuºitã electoralã, mandatul de premier, necãzându-
se încã de acord din ce tabãrã va fi recrutat acesta (va fi tot liberal, sau
democrat?) PSD-ul îl aruncã din nou în luptã pe de-acum cãlitul Mircea
Geoanã. 

Refãcut într-un timp record dupã eºecul de la Primãria Capitalei,
care în mod corect nu-i poate fi pus în cârcã, el nefiind dornic nici sã se
batã cu Bãsescu ºi nici sã fie primar, Mircea Geoanã încearcã sã trans-
mitã cãtre electorat noua sa imagine de premier.
Este, din capul locului, o imagine mai credibilã decât precedenta ºi mai
pe mãsura lui- chiar dacã printre primii care exprimaserã îndoieli în
aceastã direcþie s-a aflat tocmai cel care l-a ales acum (Nãstase spunea,
la un moment dat, excedat ºi iritat de procentajele bune pe care le obþinea
Geoanã în sondaje, cã a fost ºi el ministru de Externe ºi ºtie cã e mult
mai simplu sã vii ºi sã mai povesteºti ce-ai fãcut prin strãinãtate, decât
sã te baþi cu sindicaliºtii).

Indiferent dacã va rezista sau nu(‚e o posibilitate’ afirmã preºe-
dintele Iliescu, lãsând sã se înþeleagã cã ar mai exista ºi altele) tandemul
Nãstase-Geoanã este unul care poate convinge mai degrabã decât un
Stolojan-Videanu, de exemplu, ca se ne oprim doar la prima dintre for-
mulele sugerate de Aliaþi. Este un ‚avantaj serviciu’, ambii politicieni
având un grad superior de notorietate ºi de eficienþã ºi vorbind în linii
mari aceeaºi limbã. Alãturi de Nãstase,”ºold la ºold”, Geoanã poate avea
ºansa sã transforme eºecul de la locale într-un câºtig, în special pe planul
‚hãrþuirii’ publice care îi aºteaptã pe toþi candidaþii în cele trei luni de
foc care au mai rãmas pânã la alegerile din noiembrie, când li se va arãta
-sau nu?-curcubeul lui Bush. 
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Presa interlopã

Într-o emisiune recentã de televiziune, preºedintele Iliescu ºi-a
susþinut punctul de vedere afirmat cu ceva timp în urmã, referitor la o ca-
tegorie de ‚baroni de presã’-în concepþia sa, oameni care s-au îmbogãþit
de pe urma acestei profesii, utilizând metode ºi mijloace dacã nu ilegale,
în mod cert aflate la limita legii.

Afirmaþia a stârnit comentarii oþãrâte încã de pe atunci, preºe-
dintele fiind acuzat cã opereazã în continuare cu categorii de genul unei
‚anumite pãrþi ale presei’, ignorându-i pe acei gazetari care-ºi fac în mod
onest datoria. Observaþia preºedintelui-partizan recunoscut al dicto-
nului”sãrac dar cinstit”- cã aceia la care fãcea referinþã nu se puteau îm-
bogãþi în mod cinstit, comportã comentarii. Pentru cã, faþã de anii
‚capitalismului sãlbatec’ practicat în prima parte a perioadei de dupã Re-
voluþie, în aceasta din urmã presa a devenit o industrie de dimensiuni
transnaþionale, care opereazã cu mijloace specifice, între acestea aflându-
se ºi posibilitatea ca, la vârf, unii gazetari cu talent ºi spirit întreprinzãtor,
sã se poatã aºeza în rândul oamenilor cu averi considerabile. Sunt însã
sigur cã nu la aceºtia se referea preºedintele, caregoria pe care o viza fiind
aceea, revizuitã ºi adaugitã, a urmaºilor autorului dictonului ‚ªantajul ºi
etajul’- celebrul Pamfil ªeicaru, de la ‚Curentul’ interbelic. ªantajul de
presã a fost ºi mai este principala metodã prin care ziarele fãrã alte atu-
uri (calitate, tiraj, prestigiu) reuºesc sã smulgã aºa zisele fonduri de publi-
citate care, de cele mai multe ori merg în buzunarele patronilor. Aceste
fonduri sunt date în schimbul tãcerii în legãturã cu episoade dubioase din
activitãþile unor companii sau persoane, sau a încetãrii atacurilor, intitulate
pompos ‚dezvãluiri senzaþionale’. De ce nu are nimeni curajul sã denunþe
asemenea practici- l-a întrebat realizatorul emisiunii pe preºedinte.’Pentru
cã nimeni nu a câºtigat pânã acum într-o confruntare cu presa!’- a rãspuns
domnia sa ºi - parþial color - are dreptate. Cu precizarea cã aceste rãzboaie
nu s-au purtat cu presa în totalitatea ei, ci cu anumite zone care s-au reali-
zat coaliþii pe principiul intereselor comune. Cãci, în România de dinaintea
intrãrii în UE, funcþioneazã cu succes o presã înterlopã, ai cãrei lideri nu
se mulþumesc sã stea în umbrã, de unde sã dirijeze lucrurile, ci ies în faþã
fluturându-ºi ameninþãtor legitimaþiile de gazetari fãcuþi peste noapte, care
nu ºtiu dacã virgula se pune sau nu între subiect ºi predicat.

Rãzboiul cu presa poate fi câºtigat, însã doar de cãtre presã. De
”cealaltã parte” a ei, care pune mai presus de orice altceva principiile de
conduitã moralã ºi deontologie profesionalã. 
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UDMR în ceaþã?

Prin alianþa de ultimã orã dintre PSD ºi PUR- în fapt, o refacere
a ‚polului social-democrat’ din 2000, dar sub alte auspicii-rolul UDMR
în calculele pre-electorale pare sã fi scãzut considerabil. PSD-ul ºi
Alianþa s-au bãtut pentru ‚mâna’ PUR- o formaþiune cu probleme în atin-
gerea pragului electoral, dar au fost extrem de circumspecte ºi de reþinute
în discuþiile purtate cu partidul etnic. Unul dintre motive ar fi acela al
oportunismului acestei formaþiuni care, bazatã pe solidul sãu bloc de
votanþi, în jurul a 7%, a aºteptat întodeauna cu rãbdare sã vadã în care
parte are ºanse mai mari sã încline balanþa în schimbul obþinerii be-
neficiilor specifice. UDMR-ul este, din acest punct de vedere, partidul
cel mai constant ºi mai consecvent în promovarea intereselor etniei pe
care o reprezintã, indiferent pe ce cale se pot realiza acestea. ªi nu doar
atât: aceeaºi formaþiune practicã, de douã scrutinuri încoace, metoda
consideratã ‚revoluþionarã’ a alegerilor interne pentru alcãtuirea listelor
de candidaþi. Mã întreb de ce s-a manifestat atâta discreþie în legãturã
cu acest aspect – de a cãrui experienþã ar fi putut beneficia chiar ºi PSD-
ul, în ideea unei mai bune organizãri a scrutinului propriu-zis, dar nu mã
hazardez în a da un rãspuns. La fel de ignoratã a fost, la vremea respec-
tivã, iniþiativa UDMR de a desemna un candidat propriu la prezidenþiale.
În 1996, când s-a fãcut acest pas, el a iscat zâmbete ironice: o sã mai
avem un preºedinte ungur când or avea ºi americanii unul negru! Numai
cã prestaþia de atunci a lui Gheorghe Frunda s-a dovedit remarcabilã, el
reuºind performanþa sã adauge ºi ceva voturi româneºti la pachetul
tradiþional al celor maghiari. Fenomenul s-a repetat în 2000 ºi va fi
prezent ºi acum când în cursã se lanseazã chiar preºedintele formaþiunii.
E drept, domnul Bela are o sarcinã mai ingratã decât a avut Frunda, în
condiþiile în care rândurile maghiarilor nu mai sunt la fel de compacte
ºi în care schisma secuiascã riscã sã scadã procentul tradiþional.

Voturile dlui Marko Bela rãmân însã importante prin direcþia pe
care o vor lua în turul doi al prezidenþialelor. Pânã atunci, în mod ex-
plicabil, UDMR rãmâne oarecum în ceaþã. Cum cred cã-ºi ºi doreºte...  
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Slalomul umanist

Prin ultima decizie luatã la vârful Partidului Umanist, de cãtre
patronul acestei formaþiuni, se face pasul decisiv de la ‘slalomul special’
practicat sporadic, la un definitiv ‘slalom uriaº’. Respectând - nimic de
zis - prevederile democratice, conducerea partidului a lãsat la latitudinea
unui congres dacã ºi cu cine sã se aliaze pentru þelul final: intrarea în
Parlament. Votul a fost categoric în favoarea PSD-ului (suspect de puþini
delegaþi au optat pentru Alianþa DA). Iar negocierea ‘preþului’ a fost
demnã de flerul comercial al fostului om de afaceri Dan Voiculescu: 22
de locuri eligibile de deputaþi ºi vreo 10 de senatori! 

Pânã aici, nimic de comentat. Cum se explicã însã, reacþia vio-
lentã din teritoriu, trecerea masivã de organizaþii ºi reprezentanþi aleºi
ai PUR în tabãra devenitã adversã? ªi nu este vorba despre revoltele
disparate, ci despre organizaþii - puternice - cum este cea din Prahova,
unde PUR stãtea cel mai bine, dupã alegerile locale?

O explicaþie a fost datã chiar de cãtre unii dintre reprezentanþi.
În esenþã, ar fi vorba - ca sã parafrazãm pe cineva - despre trãdarea no-
bilelor idealuri umaniste! Care sunt acestea, însã, nimeni nu ar putea
spune cu exactitate. 

Partidul - ca ºi doctrina - este de extracþie pur voiculescianã:
el reprezintã modul în care acesta vede scena politicã ºi apreciazã rolul
pe care-l poate juca el însuºi pe ea. Voiculescu este ºi el, ca extracþie, un
om de stânga, în ciuda averii pe care a acumulat-o. Ideologia de dreapta
i se pare uneori mai potrivitã cu standardele categoriei pe care doreºte
sã o reprezinte ºi sã o conducã: cea a oamenilor de afaceri mici ºi mij-
locii, interesatã ca politica sã le reflecte interesele. Nesigur pe acest  elec-
torat, Voiculescu a fãcut tot felul de viraje, ba la stânga, spre
social-democraþie, ba la dreapta, spre social-liberalism, ba cu Nãstase,
ba împotriva ‘ciocoismului’ guvernamental, ba pãrtaº la guvernare, ba
în opoziþie dar în interiorul acesteia, ba independent, ba atent la cine dã
mai mult.

Acest slalom printre doctrine ºi principii a sfârºit prin a-i bui-
mãci pe umaniºti - unii ºi-au dat chiar duhul, la propriu provocând ac-
tuala crizã. O crizã pe care PSD nu va ezita sã o speculeze, ori mai tãind
din porþia de locuri eligibile, ori - dacã valul dezertãrilor continuã -
printr-o renunþare unilateralã la alianþã.  
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Libertatea cuvântului, 
pe banii altora

Pentru o presã strânsã în corsetul controlului ideologic, cum a
fost cea româneascã, vreme de o jumãtate de secol, momentul libertãþii
aduse de Revoluþie s-a convertit într-un proces de renunþare progresivã
la tot ceea ce însemnase constrângere sau limitare în practicarea acestei
meserii. A fost una dintre cele mai complexe ºi complete experienþe pe
care le-au trãit, laolaltã fãcãtorii ºi cititorii de ziare. Nu întâmplãtor presa
a fost ºi segmentul-pilot în care s-au exersat mecanismele pieþei, cererea
ºi oferta punându-ºi rapid amprenta asupra producþiei de gazete. Au apã-
rut o sumedenie de titluri noi, altele au sucombat peste noapte, s-au afir-
mat nume valoroase ºi s-au pierdut în uitare meteoriþi de un sezon. Pe
mãsurã ce presa a devenit un etalon în materie de beneficii, manageriatul
a început sã se distanþeze de sistemul editorial, cele douã zone interfe-
rându-se s-au intrând în contradicþie nu o datã, motivul cel mai frecvent
fiind acela al ‘independenþei editoriale’, vãzutã uneori ca un stat în stat,
imun la ceea ce se întâmplã cu bugetul afacerii. Libertatea de exprimare
a cãpãtat forma unei orchestre în care fiecare instrument cânta dupã pro-
pria sa partiturã ºi reacþia unui patron de presã din epocã - e vorba de dl
Cataramã - a deschis, practic, o nouã epocã în mass-media: ‘În jumãtate
de orã vã rog sã pãrãsiþi redacþia!’ i-a somat patronul cotidianului ‘Vii-
torul’ pe membrii redacþiei care protestaserã împotriva unor intervenþii
în materialele lor. Formula aceasta de rezolvare rãmâne valabilã pânã în
zilele noastre ºi n-ar fi de mirare dacã unele din conflictele în curs vor
urma aceeaºi cale. Motivul principal îl constituie intrarea pe piaþã a unor
jucãtori pragmatici, veniþi de prin alte pãrþi, al cãror obiectiv principal
este sã facã bani din vânzarea cât mai multor exemplare, renunþând la
onoarea de a li se ridica statui pentru promovarea unor principii nobile.
Confuzia legatã de libertatea de expresie persistã în ciuda simplitãþii so-
luþiilor: cine nu este de acord cu orientarea unei gazete, sau cu schimba-
rea orientãrii, nu e obligat sã suporte acest lucru: e liber sã plece la o
altã instituþie de presã, mai apropriatã vederilor sale!

Aici stã problema : o libertate a cuvântului pe banii altora! Or,
vorba lui nenea Iancu, din aceastã dilemã nu se poate ieºi. Sau se iese
fãrã voie...ªi de nevoie.
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Tãria de caracter în politicã

Întâmplarea contondentã suferitã de preºedintele liberal la
finele sãptãmânii trecute la Iaºi poate avea semnificaþii diferite, în func-
þie de cine ºi de unde o priveºte. Desigur, adversarii sãi s-au amuzat co-
pios ºi ºi-au spus în gând - dacã n-au spus-o în gura mare: uite cine vrea
sã fie preºedinte! Unul care nu se uitã pe unde merge! Sau nu merge
pe unde se uitã! Pãi dacã i se întâmpla aºa ceva la Casa Albã sau la
Kremlin, sau la Champs Ellysee? Cã sunt ºi pe acolo destule uºi trans-
parente!  Iese apoi, aºa belit, sã dea declaraþii de presã, cã acolo nu poþi
sã spui, ca la Iaºi, pardon, ne arãtãm doar la radio...

Este, repet, varianta rãutãcioasã, opoziþionistã. Pentru cã, în
acelaºi timp, gestul domnului Stolojan poate fi pus pe seama tãriei sale
de caracter. Omul care, cu 12 ani în urmã, nu se încovoia în faþa lui
Miron Cosma ºi a ortacilor lui, care prefera sã cadã lat, sub masã, ne-
gociind dar necedând, nu se putea împiedica în marºul sãu prezidenþial,
de un biet perete, fie el ºi de sticlã. Pe Stolojan nu-l caracterizeazã paºii
mici ºi ocoliþi. El rãmâne adeptul liniei drepte prin însãºi definiþia sa:
distanþa cea mai scurtã dintre douã puncte. Dintre el ºi alegãtori. Este
adevãrat cã un proverb spune cã ‘Dreptatea umblã adesea cu capul
spart’, dar acesta numai pentru cã refuzã sã se despartã de Adevãrul de
dupã geam. Dl Stolojan are, deci, ceea ce cam lipseºte în politica ro-
mâneascã: tãrie de caracter! ªi rezistenþã. Pentru testul de la Iaºi l-au
pregãtit numeroase alte ciocniri pe care le-a avut cu capete nu tocmai
moi din partidul pe care-l conduce. L-au pregãtit nu puþinele violenþe
la care a fost supus ºi de cãtre adversari, dar ºi de cãtre aliaþii politici
care refuzau sã vadã în el un liberal get-beget. Rãbdãtor, cu o tenacitate
de bull-terrier, rasã faimoasã pentru loviturile pe care le dã cu capul,
Stolojan îºi pregãteºte în felul sãu marºul triumfal spre preºedinþie,
spãrgând tot ce întâlneºte în cale. ªi cãlindu-se, în acelaºi timp, pentru
confruntarea finalã cu vitraliile din Cotroceni. 
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Întãrâtã-i drace!

Este incredibil cum potriveºte viaþa niºte lucruri pe care nici cea
mai bogatã imaginaþie nu le-ar putea sugera. ªi aici mã gândeam la in-
transigenþa ºi perspicacitatea cu care politicienii îºi împodobesc discur-
sul oridecâteori vin sã cearã votul cetãþeanului.

În ‘96, când a ieºit din joc PDSR-ul (aºa se numea pe atunci,
nu?) reprezentanþii ‘schimbãrii’ i-au veºtejit cum le-a venit la gurã pen-
tru grozãviile comune în timpul guvernãrii, arãtând cât de bine or sã
punã ei lucrurile la punct, cu cei 14.000 de specialiºti noi-nouþi pe care
îi aveau în buzunar. Erau, la început, ca fraþii: nu conta cã unul era þãrã-
nist, altul liberal, ºi nu se mai ºtie care democrat. Erau o apã ºi-un pã-
mânt, pânã ºi-a bãgat coada Algoritmul ºi i-a întãrâtat de nu mai ºtiai
cine cu care ºi cu ce. Sfârºitul guvernãrii i-a gãsit supãraþi foc unii pe
alþii, ºi hotãrâþi sã o lase în colo de Convenþie ºi sã-ºi vadã fiecare de
drumul lui. Unii prin Parlament, alþii pe lângã, dar toþi cu nostalgia vre-
murilor când se aflau în capul mesei cu ciolan. Între timp, cei goniþi au
revenit primiþi cu flori, în virtutea principiului popular cã dracul nu-i
chiar aºa de negru dacã te uiþi mai cu atenþie la el. ªi a venit din nou vre-
mea confruntãrii când, jocul alianþelor ºi al întâmplãrii pune, iatã, faþã
în faþã, douã oºti de adunãturã din care nu mai înþelegi nimic. 

Înþelegi doar cã, dupã ce s-a încuscrit cu PUR-ul, PSD-ul se ali-
niazã cu duºmanii de ieri, printre noii tovarãºi de drum numerându-se
Spineanul Ulm, Georgescul Dudu, Piþigoiul Bogdan, Traianul Remeº,
toþi umaniºti de viþã veche, organizaþi într-o falangã sortitã sã dea prima
piept ºi ochi cu foºtii camarazi de guvern în care se mâncau unii pe alþii.
Astãzi, uniþi în cuget ºi-n simþiri, Bãsescu ºi Stoica, merg ºold la ºold
împotriva lui Duvãz ºi Sassu. În aceeaºi tabãrã, aflatã sub semnul adu-
nãrii - nu al scãderii, ca la adversari - momente emoþionante se înregis-
treazã la reîntâlnirea foºtilor umaniºti parlamentari, care au pãrãsit în
goanã bãrcuþa Voiculescului când s-a-ncins disputa, lãsându-l pe acesta
fãrã grupuri parlamentare. 

ªi asta-i doar începutul. Sã vezi ce-o mai fi dupã ce umaniºtii
decepþionaþi vor intra în oastea liberalã, pe post de infanteriºti, pe motiv
cã ei cunosc cel mai bine tactica inamicului...
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Scrisoarea pierdutã

S-a vorbit de multe ori, dar totdeauna cam cu jumãtate de gurã,
despre scrisoarea pe care fostul ambasador la Washington. Mircea
Geoanã, i-ar fi adresat-o prin fax noului preºedinte Emil Constantinescu,
dupã victoria acestuia în alegerile din noiembrie 1996. 

Deºi au trecut de atunci opt ani, amintirea acestui op pare sã fie
destul de proaspãtã în memoria protagoniºtilor care au fost invitaþi pe
rând, sã dea socotealã, într-o emisiune de televiziune pe care autorul
reuºeºte cu talent sã o facã mai puþin amabilã, dar mai convingãtoare.
Scrisoarea ar fi rãmas, poate, uitatã, sau chiar pierdutã, dacã Mircea
Geoanã n-ar fi ieºit întâmplãtor din matca carierei sale diplomatice, de-
versându-se în fluviul electoral, plin de aluviunile tradiþionale.

Ce i se reproºeazã lui Geoanã vizavi de aceastã epistolã, pe care
n-o ºtiu decât cei doi-expeditorul ºi destinatarul? Cã ar fi avut înãlþãtoare
cuvinte de laudã pentru învingãtorul Constantinescu - ceea ce nu este
nici neobiºnuit ºi nici condamnabil, la urma-urmelor. Dar cã, în acelaºi
timp, pe cuprinsul celor 14 pagini (dupã unele surse), s-ar fi aflat ºi cu-
vinte grele, de ocarã, la adresa învinºilor, pe care îi reprezentase cu suc-
ces pânã în acel moment. Neprietenii lui Geoanã, atât din Opoziþia cu
care dã piept, cât ºi din propriul partid, cu care dã spatele, se folosesc
de motivul acestei scrisori pentru a-i pune în evidenþã cameleonismul ºi
uºurinþa de a sãri dintr-o barcã în alta. Ãsta este un aspect, tipic pentru
competiþia electoralã. Ce nu e de loc în regulã este  modul în care a pro-
cedat Emil Constantinescu. Pozând în om de onoare, noul Agamiþã Dan-
danache nu dã scrisoare la ‘’Rãsboiu’ ‘’! Nu e de demnitatea lui sã facã
aºa ceva. Dar scapã, cu multã naturaleþe, detalii din cuprinsul ei, care-l
incrimineazã pe autor. La rândul sãu, Mircea Geoanã acceptã cu impru-
denþã aceastã confruntare pentru care nu gãseºte cele mai potrivite ar-
gumente de a combate acuza care, în mod obiectiv , rãmâne una doar
potenþialã atâta timp cât dl Constantinescu nu gãseºte puterea de a o
scoate de la dosar. 
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Fidelitatea pe dolari

Partidul Umanist Român este cel care a introdus, în premierã
absolutã, ideea evaluãrii strict materiale a noþiunii de fidelitate. În acest
sens, membrii sãi care au fost plasaþi pe listele parlamentare ale PSD, în
cadrul ‚polului social-democrat’, la alegerile din anul 2000, au fost in-
vitaþi sã semneze o hârtie prin care se obligau ca, în cazul în care vor
pãrãsi formaþiunea politicã prin intermediul cãreia au intrat în Parlament,
sã plãteascã câte 100 000 de dolari. Aceastã sumã reprezintã, în viziunea
celor care au elaborat acest tip de angajament, cheltuielile medii fãcute
de Partidul Umanist cu campania electoralã ºi alte angarale care þin de
accesul spre un fotoliu de parlamentar. Având în faþã asemenea perspec-
tivã, majoritatea celor aflaþi în fericita situaþie au semnat cu entuziasm
un document ale cãrui urmãri  nu prea puteau sã le treacã prin cap. Au
trecut, însã, prin capul ºefului partidului, om cu experienþã în materie
de oameni ºi de mai mici sau mai mari trãdãri (specifice domeniului
afacerilor, dar nu numai) care s-a gândit cã este cea mai bunã modalitate
sã-ºi protejeze investiþia ºi, la o adicã, sã obþinã ºi un ce profit. Destul
de neobiºnuit în arena politicã, procedeul reprezintã varianta ‚materia-
listã’, ca sã-i zic aºa, a angajamentului ‚idealist’ al demisiei de onoare,
semnatã în alb, pe care alte formaþiuni au reclamat-o de la membrii lor.
Numai cã socoteala de acasã nu s-a potrivit cu cea din târg, pentru cã dl
Voiculescu, entuziast cum îl ºtim, n-a vãzut pericolul decât dintr-o parte.
Or, acesta a venit din cealaltã. 

Trecând la ‚ai lor’, adicã la PSD, transfugii n-au fãcut altceva
decât sã legifereze demersul iniþial: aleºi pe listele PSD-ului, ei au trecut
la PSD! Nu s-au dus la liberali, nici la democraþi, ca sã nu mai vorbim
de PRM. Ba, mai mult, ei au anticipat pur ºi simplu finalul unor miºcãri
dezordonate ale PUR-ului, care au avut ca punct final – deocamdatã –
refacerea alianþei cu fratele mai mare. În aceastã situaþie, chiar dacã
instanþa i-ar fi dat câºtig de cauzã patronului Voiculescu, acestuia i-ar fi
fost dificil – din punct de vedere moral - sã le ia banii, pentru simplul
motiv cã i-au luat-o, practic, înainte, refãcând pe cont propriu noua
alianþã. 

Dar, vorba aceea, pierzi-câºtigi, politician te numeºti, ºi nu
banii sunt cei care fac fericirea electoralã, ci intrarea sau rãmânerea în
parlament! 
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Dreptul de a huidui

Dl Iliescu a fãcut o vizitã în Canada, prilejuitã de aniversarea a
80 de ani de la stabilirea relaþiilor diplomatice dintre cele douã þãri. Cu
acelaºi prilej, preºedintele a participat ºi la dezvelirea, la Montreal, a unui
moment dedicat poetului naþional Mihai Eminescu. Evenimentul a fost mar-
cat de protestele unei pãrþi a audienþei. În Canada, ca ºi în România  dealtfel,
dreptul la opinie este prevãzut în Constituþie. Orice persoanã are posibili-
tatea sã-ºi exprime pãrerile contrare, indiferent dacã este vorba despre opinii
oficiale sau majoritare, dacã o face într-o manierã care sã nu contravinã
legii  ºi nici drepturilor altor persoane, care nu împãrtãºesc respectiva opi-
nie. Este o caracteristicã a lumii libere, în general, ºi cu cât democraþia este
mai bine fixatã în respectiva societate, cu atât diversitatea de opinii este mai
marcatã ºi mai clar exprimatã. Dl Iliescu a fost de curând ºi la Londra ºi a
putut vedea acolo pancarte de protest, conþinând acuzaþii la adresa primu-
lui-ministru Blair, postate vizavi de clãdirea Parlamentului, în locul unde
‘disidenþii’ locali primiserã permisiunea din partea poliþiei. Cã la Montreal
vor fi ºi unele manifestãri de proteste se ºtia dinainte, ziarele anunþând preo-
cuparea unor grupuri de emigranþi români pentru o astfel de atitudine. Ce
voiau aceste grupuri este mai puþin important, iar autoritãþile locale nu au
dorit sã împiedice acest lucru. Cã nu au reuºit sã împiedice o tentativã de
agresiune la adresa preºedintelui român este mai grav ºi asta spune ceva
despre competenþa poliþiei din Montreal. Ceva mai jos, în Statele Unite, aºa
ceva nu s-ar fi putut întâmpla, dar americanii au o experienþã superioarã în
materie de asigurare a liniºtii publice. Cert este cã unul dintre românii emi-
graþi ºi nemulþumiþi de actuala sa condiþie, a considerat cã dl Iliescu este
þapul ispãºitor pentru situaþia sa, care s-ar putea remedia dacã-i aplicã ‘vi-
novatului’ o loviturã de pancartã în cap. Dl Iliescu a primit manifestarea cu
îngãduinþa pe care o are, de ani de zile, faþã de cei care nu sunt de acord,
mai degrabã cu persoana sa, decât cu ideile sale ºi, în maniera proprie a
dorit sã stea de vorbã cu agresorul ºi sã-i înþeleagã gestul. N-a aflat mai
mult, decât cã acesta a trebuit sã emigreze din cauza sa! 

Rãzbate, în acest gest extrem, un sindrom: acela al frustrãrii
unui mare numãr de emigranþi români, nu neapãrat din cauza vreunor per-
secuþii de ordin politic, cât mai degrabã datoritã unor aspiraþii spre o viaþã
mai bunã. Puþini sunt, însã, cei care reuºesc sã se adapteze ºi sã-ºi
depãºeascã condiþia. Cei mai mulþi încearcã sã punã eºecul personal pe
seama situaþiei din þarã. Care nu este nici simplã ºi nici uºoarã. Dar nu cred
cã problemele lor pot fi rezolvate în felul acesta. Dreptul de a huidui este
un drept fundamental, dar el nu poate suplini dialogul.  
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Eternul ºi fascinantul Isãrescu

Este vreo asemãnare între Banca Naþionalã ºi Federaþia Românã
de Fotbal?

La prima vedere, nu. La a doua, da. În fruntea ambelor instituþii
se aflã românii cu cele mai lungi mandate din istoria post-decembristã a
þãrii. Cum s-a instalat Mircea Sandu la cârma unui fotbal pe care o generaþie
de excepþie l-a fãcut sã se bucure de o popularitate ieºitã din comun, se ºtie:
un artificiu administrativ a avut darul de a-l face sã fie ales democratic, nu
doar de fotbaliºti sau conducãtori de cluburi, dar mai ales de cãtre femeile
de serviciu ºi ºoferii federaþiei care au cãpãtat, la fel de democratic, drept
de vot.

Cu Banca Naþionalã lucrurile au stat niþel altfel. Noul guvern con-
dus de Petre Roman avea nevoie aici de o persoanã mai destupatã decât di-
nozaurii de finanþe anchilozaþi din ierarhia bancarã fost comunistã. Bãiat
frumuºel ºi dezgheþat, cercetãtorul de la celebrul Institut de Economie Mon-
dialã al lui Murgescu, Isãrescu pe nume, a avut ºansa sã se numere printre
primii specialiºti trimiºi la perfecþionare în þara finanþelor - America. Nu i-
au trebuit decât câteva luni ca sã devinã suficient de competent pentru a fi
promovat în funcþia de guvernator al unei instituþii despre care încã nu se
ºtia exact câtã putere poate sã aibã. Lipsa de experienþã bancarã n-a consti-
tuit un impediment ºi, cu o tenacitate ce avea sã atingã culmile rafinamen-
tului, olteanul de la Drãgãºani cu aer de lord englez s-a instalat cu autoritate
la comenzile bãrcii ce avea sã înfrunte agitatele ape ale inflaþiei ºi conver-
tibilitãþii. Finalul primului mandat, încununat de victoria asupra cursului
dublu, l-a prins la intersecþia dintre cele douã puteri, ºi cum unele dintre
mãsurile sale au fost interpretate ca un soi de rezistenþã faþã de guvernul
Vãcãroiu, schimbarea i-a oferit pe tavã un nou mandat, în anul cel mai negru
al leului românesc. Isãrescu a trecut ºi peste exerciþiul politic de premier
tehnocrat, reuºind sã împiedice corabia guvernãrii sã se scufunde lamenta-
bil, dupã douã mandate incompetente consecutive, dar neputând sã evite
participarea la o competiþie prezidenþialã în care n-avea nici o ºansã. Ale-
gerile din 2000 au constituit, practic, primul ºi ultimul eºec al Guvernatoru-
lui care a revenit la instrumentele sale favorite fãrã sã suporte prea multe
consecinþe. 

La finele celui de-al doilea mandat, Isãrescu candideazã cu succes
la un titlu în cartea recordurilor, de deþinãtor al celui mai lung mandat public
într-o democraþie post-totalitarã. Cu cei 5 ani care urmeazã el va strânge un
frumos pot de aproape douã decenii, care-l instaleazã autoritar într-un fo-
toliu de supravieþuitor de profesie la vârf. 
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“Curãþenia” lui Guºã
Declaraþia lui Cozmin Guºã, referitoare la ‘curãþenia’ care va tre-

bui fãcutã în presã dacã Alianþa din care face acum parte va veni la putere
a stârnit reacþii contradictorii. Unii s-au grãbit sã-l acuze de propensiuni
totalitare, botezându-l chiar ‘micul Goebels’ ºi interpretând avertismentul
sãu ca un atac direct la libertatea presei. Alþii - mai puþin  expansivi -
s-au gândit cã aºa ceva ar cam trebui fãcut, pentru a ecologiza niþel pei-
sajul pestriþ ºi contrastant pe care-l oferã zilnic mijloacele de informare
în masã.

Pentru un om cu experienþa lui Guºã, acuzaþia de totalitarism este
prematurã ºi exageratã. El însuºi un produs al ‘fenomenului media’, cã-
ruia-i datoreazã ascensiunea în zona politicului, nu poate fi partizanul
ideii cã acesta sã fie din nou supus cenzurii. Nici n-ar avea cum altfel
decât încãlcându-se prevederile Constituþiei care garanteazã libertatea de
exprimare. O libertate de care el însuºi, ca om politic, beneficiazã din
plin, ºi cãreia-i datoreazã actuala sa condiþie de politician.

Cred - nu cred, sunt sigur - cã altul este contextul pe care-l vizeazã
viitorul ideolog al Alianþei: este vorba despre cel economic, despre
mecanismele care fac ca, aproape inexplicabil, ziare proaste sã prospere,
în timp ce publicaþii de calitate se zbat în nevoi. Atâta timp cât economia
româneascã nu a atins parametrii unei pieþe funcþionale, nu existã o pre-
siune realã a publicitãþii, a nevoii de promovare a produselor, asupra
ziarelor ºi posturilorlor de televiziune. Cu excepþia unor mari companii
occidentale care îºi alocã bugetele de publicitate în funcþie de strategiile
de viitor ºi nu de vânzãrile prezente, restul ‘tortului’ pe care se bate mass-
media este compus din strategii de influenþã în vederea unor interese po-
litice sau economice. Marea majoritate a fondurilor vehiculate pe acest
traseu aparþin unor entitãþi guvernamentale sau unor societãþi subordonate.
Modul în care sunt împãrþite aceste sume nu þine cont nici de vreun interes
comercial, nici de ponderea pe piaþã a ‘vehiculului’. Funþioneazã aici un
algoritm secret, în care se amestecã recuoºtinþa pentru servicii deja fãcute
unor persoane sau grupuri de persoane cu responsabilitãþi în domeniu sau
se angajeazã viitoare schimbãri de ton ºi atitudine. Aceste manipulãri nici
mãcar nu pot fi puse pe seama unui anumit sistem, tendinþele din interiorul
acestuia fiind nu odatã opuse sau chiar ireconciliabile, lucruri care se re-
flectã, dealtfel, în tabloul cotidian al unei informaþii tot mai distorsionate
ºi mai dependente de bunãvoinþa ‘sponsorilor’. Acesta este aspectul pe
care-l vizeazã Guºã ºi o face pentru cã-l cunoaºte foarte bine, el însuºi
fiind implicat, pânã la un moment dat, în acest tip de jocuri.
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Tandemul ºchiop

Se poartã tandemurile. Unde-s doi puterea creºte... PSD a lansat
echipa Nãstase-Geoanã, dupã ce Alianþa o precedase prin cuplul celor
doi co-preºedinþi, într-o distribuþie nu foarte clarã, conform cãreia Sto-
lojan ar merge la preºedinþie în timp ce Bãsescu nu se ºtie dacã va merge
la Guvern. Succesul formulei a generat suprasolicitare: în cadrul noii
alianþe dintre social-democraþi ºi umaniºtii social-liberali a apãrut tan-
demul de comandã Nãstase-Voiculescu, secondat de tandemul operativ
Geoanã-Sereº. Aº vrea sã mã opresc puþin la acesta din urmã, pentru cã
apare ca unul schiop.Geoanã stim cine este. Sau credem cã ºtim. Dar
Sereº? Cine n-a prea citit ziarele în ultimile luni ºi nu s-a uitat la un post
de televiziune, se poate întreba pe bunã dreptate: Sereº ºi mai cum?
(Sereº who?) Codruþ - ar putea suna rãspunsul deloc lãmuritor. Ca sã-l
parafrazez pe dl Dorneanu, care a afirmat plastic cã Ponta a fost ‘nãsco-
cit’ de Nãstase, se poate spune, de asemenea, cã acest Sereº este o nãs-
cocire a lui Voiculescu. Trãdat de seniorii pe care i-a angajat în partidul
sãu ca sã ducã mai departe drapelul umanist, Voiculescu ºi-a întors pri-
virea, ca ºi colegul sãu Nãstase, spre tineri. ªi primul peste care a dat a
fost acest domn, pe care l-a promovat rapid ca purtãtor de cuvânt al par-
tidului. În aceastã posturã omul a fost inodor ºi incolor, debitând conºti-
incios  ce i se dãdea sã debiteze. Nu ºtiu prin ce mecanism de gândire a
ajuns patronul umanist sã-i punã în spinare bietului om o candidaturã la
preºedinþia þãrii, dar e clar cã n-a fost cu nimic mai inspirat decât atunci
când a împins în faþã, la locale, o cohortã de femei. Un candidat fãrã
nume, fãra carismã, fãrã ºansã, agãþat în coada unui tren care ºi aºa avea
probleme cu parlamentul, din lipsã de locomotivã. Noroc cu alianþa asta
de ultimã orã, care i-a mai redus statutul: în loc de preºedinte-vicepre-
mier. Din lac în puþ! 

Cu un astfel de vicepremier, bietul Geoanã se poate considera
dinainte un învins... L-am ascultat deunãzi, la un post de radio, pe ‘vi-
cepremier’, bâlbâindu-se penibil la întrebãrile realizatoarei, referitoare
la programul de guvernare al coaliþiei. Pe care nu-l cunoºtea. Fãcându-
se de baftã în direct ºi la o orã de vârf...
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Voiajul Liei

Puþin cunoscutã - sau aproape deloc - la începutul acestui an,
doamna Lia Roberts  a erupt pe scena politicã româneascã cu impetuo-
zitatea unui meteorit scãpat de gravitaþia altor planete. Distinsa doamnã
ºi-a motivat intervenþia prin dorinþa de a aduce ceva nou, de calitate, pe
piaþa româneascã, domnia sa beneficiind din plin de roadele vieþuirii,
aproape douã decenii, pe tãrâmul Lumii Noi. Indiferent care au fost cir-
cumstanþele în care a pãrãsit-o - s-au fãcut pe tema asta ºi aºa, excesiv
de multe speculaþii - doamna Roberts avea, la revenirea în þarã, douã atu-
uri majore: o avere de mai multe milioane de dolari, din care sau pe baza
cãreia era dispusã sã investeascã în programul ‘O femeie la Cotroceni’,
ºi calitatea de ºefã a republicanilor din Nevada, ceea ce implicã o fami-
liarizare bunã cu mecanismele politice ºi electorale.

Doamna Roberts n-a venit în România cu mâna goalã: ea l-a
adus pe meleagurile mioritice pe Dick Morris, fost ºef de campanie al
lui Clinton ºi al altor câþiva lideri politici pe care i-a împins la putere.
Chiar dacã aceste lucruri se întâmplaserã cu vreo zece ani în urmã - timp
în care tehnologia campaniilor electorale a evoluat considerabil - pre-
zenþa unui astfel de specialist a generat o mare tulburare în clasa politicã
româneascã. În timp ce PSD-iºtii au resimþit primul fior rece pe ºira spi-
nãrii (înaintea celui de la locale), umaniºtii au zis cã e momentul lor as-
tral ºi cã, punând mâna pe ‘magician’, îºi vor rezolva problema pragului
electoral fãrã sã mai apeleze la mila tovarãºilor de drum mai mari. At-
mosfera încinsã a reverberat în sondaje, dintre care unora, dacã era sã le
dai crezare, nimic nu mai putea sta în faþa marºului triumfal al Liei spre
Cotroceni.

Zilele au trecut, emoþia s-a rãcit, fenomenul s-a risipit ºi odatã
cu el ºi procentele Liei în sondaje. Cât despre Dick Morris, dupã câteva
sfaturi rãsuflate ºi cereri de bani vãdit exorbitante pentru punga ºi
obiºnuinþele clientului, s-a fãcut nevãzut spre alte zãri mai tulburi.

A rãmas, pânã acum, doamna Lia, ca sã ne explice - dacã mai
era nevoie - cã se retrage din cursã deoarece ‘clasa politicã româneascã
nu e pregãtitã pentru candidatura unui independent de anvergurã’.

Poate cã, cine ºtie, cea din America e mai pregãtitã... 
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Stress-ul umanist

În 2000, integrarea candidaþilor umaniºti pe listele social-de-
mocrate s-a fãcut, practic, fãrã nici un fel de emoþii ºi tulburãri. E drept
cã atunci pretenþiile lui Voiculescu au fost incomparabil mai mici, dar ºi
aºteptarea electoralã a PDSR-ului era alta, dupã dezastruoasa guvernare
a Convenþiei.

În 2004, lucrurile stau exact invers. Pretenþiile umaniste au
crescut considerabil - 32 de locuri elibigile înseamnã nici mai mult, nici
mai puþin decât 6,6% din numãrul total al locurilor din cele douã ca-
mere! Este o performanþã remarcabilã, obþinutã dintr-un foc (tratativele
la nivel înalt Nãstase-Voiculescu) ºi fãrã calvarul ºi emoþiile alegerilor
ºi ale pragului electoral. Practic, Partidul Umanist este primul mare câºti-
gãtor al scrutinului din aceastã toamnã, pentru care nu va mai fi nevoit
sã iroseascã nici bani ºi nici idei, simplul marº în siajul ‘fratelui mai
mare’ fiindu-i suficient pentru a-ºi consolida poziþia de partid parlamen-
tar care n-a înfruntat niciodatã rigorile scrutinului direct.

Prezenþa PUR în aceastã ecuaþie ridicã însã o problemã destul
de gravã pentru PSD, transformându-se într-un adevãrat stress, la vârf
ºi în teritoriu. Dupã alegerile locale, când cele douã pãrþi s-au concurat
ºi s-au ciocnit adeseori violent, acum trebuie sã-ºi strângã mâinile. Lucru
destul de dificil, mai ales cã doritorii de mandate din teritoriu vor trebui
acum sã se retragã în favoarea reprezentanþilor umaniºti. Este nu doar o
chestiune de orgoliu, ci ºi de tonus electoral, ce nu va rãmâne fãrã ur-
mãri, mai ales cã infuzia de umaniºti coroboratã cu cei ‘10%’ la dispo-
ziþia Centrului, vor scoate de pe liste tot atâþia candidaþi care s-au
considerat deja câºtigãtori dupã alegerile interne. Apoi, regrupãrile ge-
nerate de acordul PSD-PUR, concretizate în treceri masive de membri
ºi organizaþii la Opoziþie, va pune sub semnul întrebãrii legitimitatea ce-
rerilor umaniste, putându-se considera ca logicã o scãdere semnificativã
a numãrului de locuri acordate - ceea ce ar duce spre o nouã crizã.

Una peste alta, umaniºtii au reuºit sã tulbure grav echilibrul in-
tern al partidului de guvernãmânt, confruntat ºi aºa cu numeroasele pro-
bleme pe care le implicã noul ciclu electoral. 
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Politica frustrãrii

Un mare savant - dacã nu mã înºel, chiar Henri Coandã - spu-
nea cã omenirea înainteazã spre viitor cu spatele, privind înapoi. Cam
ca un vâslaº, care doar din când în când aruncã o privire peste umãr sã
vadã dacã direcþia este bunã. Savanþii sunt acei vizionari care întorc spa-
tele trecutului ºi cuteazã sã scruteze viitorul, zãrind acolo ceea ce celor-
lalþi nu le este la îndemânã.

Nu diferit stau lucrurile în politicã ºi în ceea ce graviteazã în
jurul ei. Ciclul electoral pune în evidenþã la superlativ aceastã
manevrã.De luni bune de zile, vocile autorizate, atât ale Puterii, cât ºi
ale Opoziþiei, se fac auzite cu trimiteri directe la fapte ºi evenimente care
au avut loc ieri, alaltãieri sau rãsalaltãieri. Pentru ele noþiunea de ‘mâine’
nu existã decât sub forma poziþiei pe care o vor ocupa dupã alegeri: în-
vingãtori sau învinºi. Sunt scoase, ciclic, din dosare ºi sertare, aceleaºi
subiecte rãsuflate îmbrãcate în hãinuþele noi ale unor argumente care nu
reuºesc sã convingã, pentru simplul fapt cã, de cele mai multe ori, ceea
ce se imputã altora este imputabil celor care fac reproºuri. ªi cum nimeni
nu este Albã ca Zãpada, într-o þarã de pitici puºi pe rele, în oala dezbaterii
se amestecã aceeaºi ciorbã acrã a ceea ce au fãcut unii ºi alþii. Nimeni
nu pare capabil sã se desprindã de aceastã tentaþie facilã ºi sã întoarcã
spatele unei realitãþi de la care nu se mai poate aºtepta nimic, pentru a
vedea cum se poate alcãtui una nouã.

Este o politicã a frustrãrii profunde, care alimenteazã ºi este
alimentatã de sindromul ratãrii. Al ratãrii ºanselor individuale ºi colec-
tive. Al nerealizãrii în general. Psihologic, acest tip de frustrare are ne-
voie de vinovaþi. Cel mai la îndemânã sunt liderii politici. Urmãriþi-i cu
atenþie pe cei care reclamã ceva: vor ajunge, invariabil, la vinovãþia totalã
a lui Iliescu sau Constantinescu, sau a oricãruia dintre ceilalþi. La Mont-
real sau la Þebea, la Bucureºti sau la New York, eºecul personal - care,
fãrã îndoialã, derivã de cele mai multe ori ºi din condiþiile unui anumit
moment istoric - cere imperativ capete. Frustrarea politicienilor înºiºi
cere capete ºi de aceea auzim atât de puþine discursuri politice centrate
pe efortul individual ºi colectiv necesar unei schimbãri reale, autentice.
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Milicã & Miluþ

Dupã ruperea negocierilor cu PNÞCD-ul lui Ciuhandu, Alianþa Popularã
a lui Emil Constantinescu a decis sã ia lucrurile pe cont propriu ºi ºi-a
lansat candidatul la preºedinþie.

Acesta este un om de afaceri, apropiat al ex-preºedintelui, care
nu s-a remarcat nici prin credite neperformante, nici prin tunuri date
APAPS-ului ºi nici prin gesturi cu prizã la marele public. ªef al uneia
dintre numerosele organizaþii patronale, dl Miluþ este una dintre acele
‘fecioare’ politice pe care partidele de buzunar le sacrificã pe altarul ale-
gerilor, în nãdejdea cã le vor scoate din anonimat. Cã le vor bãga în Par-
lament, este deja prea mult ºi nimeni nu-ºi face iluzia cã dl Miluþ ar putea
fi un continuator al stilului pe care Emil Constantinescu l-a impus odatã
cu trecerea sa prin Palatul Cotroceni.

Ce urmãreºte, totuºi, Constantinescu, prin aceastã încrâncenare
cu care doreºte sã se afle la comanda unei maºini, indiferent cât de lipsitã
de performanþe ar fi aceasta?

Puterea este un drog, poate cel mai perfid dintre toate. Pentru cel
care i-a încercat efectele, se poate transforma în dependenþã. Emil
Constantinescu a ajuns în vârful piramidei politice aproape fãrã voia lui. 
L-au purtat spre ea ambiþiile unor formaþiuni civice, lipsa de coerenþã ºi
consecvenþã a unor formaþiuni politice ºi marea dorinþã de schimbare a
electoratului. Devenit preºedinte, profesorul universitar a dat la o parte
abecedarul, considerând cã ºtie tot ºi nu mai are de învãþat nimic. Dealt-
fel, nici nu a învãþat mare lucru în cei patru ani pe care i-a irosit în Deal.
S-a imaginat ‘lider regional’, s-a îmbãtat cu apa rece a telefoanelor de
la bãrbat la bãrbat, cu Bill, cu Jacques, cu Gerhardt, s-a declarat bãtut
de securiºti ºi scârbit de politicieni ºi, ca un ºcolar mofturos, ºi-a lãsat
baltã companionii politici în prag de alegeri.

Intrat în anonimatul post-prezidenþial, a încercat sã revinã în a-
tenþie printr-o operã cu prea multe pagini ºi volume ºi printr-o formaþi-
une politicã încropitã din resturi.Atunci când ce a mai rãmas din þãrãniºti
i-a refuzat rolul de Den Xiao Ping pe care ºi-l rezervase în alianþa zdren-
þãroºilor, s-a supãrat.

ªi l-a lansat pe Miluþ!
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“Cãmãtarii SHOW”

Mãrturisesc cã m-a lãsat buimac, vreme de câteva zile, ceea ce
s-a întâmplat sãptãmâna trecutã la Senatul României. Atât de buimac
încât nu am reuºit sã aºtern pe hârtie aceste rânduri dupã vizionarea sec-
venþelor difuzate de mass media, având nevoie de un rãgaz pentru a-mi
reveni.

Lãsând gluma la o parte, trebuie spus cã ceea ce s-a întâmplat
a fost un spectacol rar. Douã ‘vedete’ au pogorât - chiar dacã cu cãtuºe
la mâini - printre muritori, explicându-le acestora cum e cu lumea inter-
lopã ºi cu integrarea ei în societate. Am aflat în direct cã Sile ºi Nuþu
sunt douã personaje onorabile ºi înzestrate ºi cu o mare dozã de patriot-
ism, care dupã ce au fãcut un milion de parai prin strãinãtate ‘vânzând
seminþe’ s-au întors cu el acasã investindu-l în economia naþionalã. Din
noianul de acuze al Parchetului ei nu recunosc decât faptul cã au dat bani
cu camãtã, nefãcând, la urma-urmelor, nimic deosebit de ceea ce fac
bãncile. În rest - afaceri onorabile: hotelãrie, servicii de “excortã”, ser-
vicii de pazã! Au avut relaþii cu lumea bunã pe teme de hobby: cai, lei,
pãuni, maimuþe, papagali, ei fiind mari iubitori ai naturii. Toatã povestea
lor este un abuz cusut cu aþã albã ºi o rãzbunare a ‘serviciilor’ pentru cã
n-au vrut sã devinã informatori.

Când aceste lucruri sunt spuse cu voce tare, curaj ºi, mai ales,
în prezenþa reprezentanþilor autorizaþi ai naþiei, tu, simplu telespectator
începi sã te întrebi care e adevãrul. Nu cumva Cãmãtarii sunt nevino-
vaþi? Altfel de ce s-ar fi deranjat ditamai Comisia de Abuzuri a Senatului
sã-i aducã acolo ºi sã le dea cuvântul în faþa presei? N-aº vrea sã se în-
þeleagã cã ar fi de regretat metodele dure, deseori abuzive, ale miliþiei ºi
procuraturii comuniste. Dar, de acolo pânã la aceastã etalare indecentã
este o distanþã lungã. Ajungi sã te întrebi de ce nu-ºi ia Senatul - sau
anumiþi membri ai sãi - rolul de anchetator ºi de judecãtor ºi de ce nu
pot toþi infractorii sã beneficieze de un asemenea tratament?

Show-ul Cãmãtarilor rãmâne ca unul dintre episoadele pentru
care nu existã scuze de nici un fel ºi ridicã problema gravã a limitelor
imixtiunii forului legislativ în treburile interne ale justiþiei.  
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Presa liberã din Insula ªerpilor

Cred cã cel mai logic lucru pe care ar fi trebuit sã-l facã deja am-
basadorul nostru la Kiev ar fi fost acela de a solicita o audienþã la Mi-
nisterul de Externe ucrainean ºi sã înmâneze o notã de protest legatã de
atacurile tot mai dese ºi mai dure din presa localã la adresa României.
Nu doar ca o replicã la ce-au fãcut vecinii de peste braþul Chilia nu de
mult, ci ca o justificare ce vine din diferenþele reale dintre cele douã sis-
teme mass-media. Opiniile critice apãrute în presa româneascã legate de
abuzul comis de autoritãþile ucrainiene prin tãierea unui canal prin mij-
loculul Deltei, acþiune ce va avea drept consecinþã punerea în pericol a
echilibrului natural al acestei rezervaþii, nu pot fi puse pe seama vreunei
presiuni a autoritãþilor. Nici chiar cel mai acerb critic al Guvernului nu
poate afirma cã articolele apãrute au un suport oficial ºi cã ele ar fi putut
fi scrise la comandã sau la instigarea unor reprezentanþi ai statului. Chiar
dacã suferã încã puternice influenþe economice, în România nu se mai
poate pune pumnul în gura presei. Se poate vorbi, cel mult, în anumite
cazuri, de o asumare, din varii interese, a unor puncte de vedere guver-
namentale, dar nu de dirijism .

Nu acelaºi lucru se poate spune despre presa din Ucraina. Dru-
mul pe care trebuie sã-l parcurgã aceastã þarã ex-sovieticã pe cãrarea ce
duce spre democraþie e încã lung ºi anevoios. Sunt de notorietate repre-
saliile declanºate faþã de unii ziariºti sau publicaþii care îndrãznesc sã
critice puterea. Au existat chiar suspiciuni cã un jurnalist a fost ucis din
cauza scrisului sãu, suspiciunile mergând – justificat sau nu – pânã la
vârful piramidei puterii actuale… Corul care ‘cântã’ în mass-media din
Kiev aria acuzaþiilor este în mod evident dirijat ºi atent coordonat. Cu o
tacticã strãveche, Ucraina s-a transformat din acuzat în acuzator,
neþinând seamã de subþirimea sau de inexistenþa argumentelor. Tipicã
pentru maniera neo-imperialã a ucrainienilor este gãselniþa cu Insula
ªerpilor: deºi aceasta e nelocuitã, ei au deschis acolo o bancã! Mâine-
poimâine vor scoate tot acolo ºi un ziar în care vor veºteji pretenþiile ne-
justificate ale românilor faþã de acest strãvechi pãmânt ucrainian, unde
înfloreºte activitatea financiar-bancarã ºi unde ziarele nu se sfiiesc sã
spunã adevãrul. 
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Trãdarea lui Stelicã

Dl Stelicã Barna, consilier municipal, a ieºit din anonimat în
momentul în care a devenit singurul reprezentant al PSD-ului care a votat
controversatul proiect al lui Bãsescu de realizare a unei parcãri ºi a unui
pasaj în zona Gãrii de Nord, pe bani europeni. Proiectul treneazã de vreo
doi ani ºi el a constituit, practic, intrumentul de ºantaj al nãbãdãiosului
primar, pentru imprudenþa acestuia de a fi cheltuit în avans banii pentru
studiul de fezabilitate, fãrã a avea acordul Consiliului General. Nici chiar
în noua structurã rezultatã dupã alegerile locale Bãsescu nu a dispus de
majoritatea necesarã pentru demararea proiectului, care nici mãcar n-a
intrat în discuþie în decursul negocierilor cu guvernul. Un singur vot, de
aur, îl despãrþea pe primar de realizarea acestui obiectiv ridicat la rang
de emblemã democratã în care pusese nu doar interes, ci ºi ambiþie, iar
acest vot era - din nefericire - unul social-democrat. ªi, iatã cã, minunea
s-a întâmplat: cum-necum (zâmbetul piºicher al primarului dãdea de
înþeles cã el cam ºtie cum) dl Stelian Barna a votat cu... Opoziþia, ºi
nimic nu mai pare sã stea în calea lui Bãsescu.

Revoltatã, conducerea social-democratã a decretat pe loc: trã-
dãtorul trebuie dat afarã! Reacþie umoralã, insuficient de bine gânditã,
pe care noul lider al organizaþiei municipale, Mircea Ursache, n-a îm-
brãþiºat-o. ‘De ce sã-l dãm afarã ºi sã le oferim pe tavã majoritatea pe
care nu o au?’ - a raþionat cumpãnitul preºedinte al AVAS, devenit una
dintre stelele în ascensiune ale partidului. Mai întâi sã vedem de ce-a
fãcut-o. Într-adevãr. A te grãbi sã cataloghezi drept trãdare o atitudine
nu e un lucru înþelept. De ce sã nu-i acordãm dlui Barna girul unei
judecãþi: poate cã domnia sa a considerat cã între disciplina oarbã de
partid ºi bunul simþ, cel din urmã ar trebui sã aibã câºtig de cauzã. Poate
cã n-a avut nici o înþelegere secretã cu Bãsescu (oare chiar totul e de
vânzare în politica asta dâmboviþeanã?) ºi este un simplu gest de conºti-
inþã: crede cã pasajul ºi pasarela sunt mai folositoare bucureºtenilor decât
ºicanarea sau demolarea primarului ales democratic.

De aceea, vreau sã spun cã în acest episod s-ar putea sã gãsim
sãmânþa de logicã ºi rezonabilitate de care are tot atâta nevoie politica
româneascã. 
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Stolojan provoacã 
prima crizã electoralã!

Democraþia româneascã îºi completeazã ‘petele albe’ de pe harta
strategiilor electorale cu o nouã situaþie: retragerea unui candidat la
preºedinþie în plinã campanie, cu mai puþin de douã luni înainte de scrutin.
‘’Defecþiunea’’ lui Constantinescu, din 2000, nu poate fi consideratã un
precedent. În primul rând pentru cã acesta nu-ºi anunþase, formal, candi-
datura. În al doilea, pentru cã nu dispunea de suportul pe care-l avea Sto-
lojan: la ‘degajarea’ liberalã el deja nu mai miza pe susþinerea democratã
- Roman considerând cã i-a venit momentul prielnic - rãmânându-i doar
suportul þãrãnist - adicã al acelui partid care, deºi nu fusese singur la gu-
vernare, îºi asumase cu stoicism toate bilele negre ale acesteia. În atare
condiþii, înscrierea în competiþie împotriva unui Iliescu, care venea cu toate
pânzele sus, friza donquijotte-ismul. Numele lui Stolojan, ca posibil
preºedinte, se vehiculeazã deja de vreo trei ani, practic de la preluarea
preºedinþiei liberale de la Valeriu Stoica. Într-un fel, aceasta a ºi fost raþi-
unea schimbãrii la vârf din partid: de a oferi o soluþie mai credibilã decât
toate celelalte variante compromise sau ‘accidentate’ în defunctele faze
premergãtoare. Neînregimentat politic, Stolojan rãmãsese în memoria
electoratului ca un tip hotãrât, inflexibil la presiuni sindicale sau de altã
naturã, neînregimentat în vreo facþiune de interese economico-politice. De
aceea, la constituirea Alianþei liberalo-democrate, s-a convenit practic cã
era candidatul ideal care sã înfrunte propunerea social-democratã pentru
preºedinþie. Stolojan s-a strãduit din rãsputeri sã se integreze în aces rol,
încercând sã-ºi modifice atitudinea ºi limbajul într-o variantã ce nu-i era
proprie. Devenise, deja, clar, cã nu este omul potrivit pentru o bãtãlie de
asemenea duritate ºi dusã cu asemenea lipsã de menajamente. Atacurilor
sale directe le lipsea ceva pentru a convinge. Cred cã el însuºi a resimþit
aceste handicapuri ce l-au condus, în cele din urmã, spre decizia anunþatã
duminicã. O decizie care a venit ca o loviturã de mãciucã, atât în capul
suporterilor, cât ºi cel al adversarilor. Pentru Alianþã situaþia devine nu
delicatã, ci de-a dreptul disperatã, în condiþiile în care nu mai are, practic,
pe cine sã arunce în luptã, pãstrându-ºi ºansele din sondaje. Ultima soluþie
- ºi probabil nu cea mai fericitã - va fi ca Bãsescu sã preia ºi acest rol, într-
un meci în care joacã pe toate posturile. De partea cealaltã lucrurile nu
stau mai strãlucit. Departe de a fi o rezolvare, retragerea lui Stolojan com-
plicã lucrurile presupunând modificarea întregii strategii electorale. 
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Cuplul “Iliescu-Roman”
Se vorbeºte în ultima vreme despre o posibilã refacere a cuplului

‘originar’ al Revoluþiei: Iliescu - Roman! 
Duetul acesta politic a fost primul dintre cele care aveau sã mar-

cheze, pentru perioade mai scurte sau mai lungi, politica post-decembristã la
vârf. Dupã familia care ocupase aproape douã decenii cabinetele 1 ºi 2, publicul
românesc nu mai era dispus sã accepte formule mixte de genul celei de care
nu crezuse cã avea sã scape. Iliescu ºi Roman au fãcut echipã din primul mo-
ment. Primul venea cu autoritatea de om politic experimentat, care ºtiuse sã-ºi
pãstreze demnitatea în corul slugãrniciei totalitare. Cel de-al doilea aducea
aerul nou al politicianului ºcolit, înzestrat cu uºurinþa de a se exprima  nu doar
în limba maternã ºi cu idei care, chiar dacã nu erau validate de practicã, puteau
sã inducã speranþa de progres. Îngemãnate, calitãþile celor doi lideri au fost
motorul succesului electoral din primul scrutin. Treptat însã, diferenþele aveau
sã iasã la ivealã ºi, odatã cu ele, deosebirile de abordare a unui moment com-
plex ºi contradictoriu. Alimentate de anturaje dornice de supremaþie, deosebi-
rile de vederi aveau sã devinã practic ireconciliabile, într-un moment
istoric-limitã, cel care l-a scos din scenã, cu violenþã, pe primul premier al unui
guvern democratic. Divorþul a fost acut ºi l-au alimentat din plin orgolii fami-
liale ºi frustrãri de echipã. Aveau sã treacã ani mulþi, fãrã ca viaþa celor doi sã
se mai intersecteze, destinele politice evoluând diferit.Succesul electoral al fa-
cþiunii rãmasã fidelã lui Roman ºi cãderea de la guvernare a partidului format
în jurul preºedintelui pãreau sã fi parafat o revanºã istoricã a celui tânãr în faþa
celui vârstnic. Istoria are însã meandrele ei ºi viitorul ciclu avea sã-l punã pe
Roman în faþa unui usturãtor de modest procentaj - ce avea sã-i provoace, în
cele din urmã, ºi pierderea ºefiei partidului - în timp ce Iliescu revenea în forþã
pe culmi, dupã asumarea cu modestie a condiþiei de opoziþionist.

Relaþiile dintre preºedinte ºi fostul sãu premier aveau sã se reia, cu
timiditate, în 2001 când, cãlcându-ºi pe orgoliu, Roman a solicitat - dupã un
deceniu - o întrevedere, acordatã cu cunoscuta civilitate. Solicita atunci spriji-
nul pentru o eventualã nominalizare a sa la funcþia de secretar general al Fran-
cofoniei, post din care urma sã se retragã Boutros Ghali. Din nefericire pentru
el, evenimentele de la 11 septembrie 2001 aveau sã anuleze reuniunea la care
s-ar fi discutat aceastã candidaturã. La realuarea ei, în anul urmãtor, competiþia
avea sã fie tranºatã de Chirac în favoarea unui prieten african. Dar, din mo-
mentul mai sus evocat, întâlnirile dintre cele douã persoane politice aveau sã
devinã mai dese ºi dialogul mai consistent. Pentru unii a fost o surprizã numirea
lui Petre Roman, de cãtre Iliescu, în fruntea unei comisii care sã analizeze si-
tuaþia revoluþionarilor.

Se pomeneºte chiar despre o posibilã raliere a Forþei Democratice
la PSD. Este însã prematur de vorbit despre aºa ceva. 
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Omul-orchestrã
Fãrã voie, aproape, dl Bãsescu îmi evocã omul-orchestrã care, la

colþ de stradã, încântã trecãtorii cu melodii iterpretate la muzicuþã, tobã ºi
trompetã în acelaºi timp, folosindu-ºi aproape toate membrele din dotare.
O atare performanþã presupune îndemânare, atenþie distributivã ºi, în plus,
ceva ureche muzicalã. Deºi rezultatul nu este cel pe care-l poate oferi o ade-
vãratã orchestrã, într-o salã clasicã de concerte, el poate fi admis ca un soi
de surogat pentru mai puþinii cunoscãtori ai armoniilor.

N-aº vrea sã spun cã preºedintele democrat se exercitã dintr-o se-
cretã pasiune pentru muzicã. Este, mai degrabã, meritul nevoii ºi al con-
juncturii de a se expune într-un asemenea rol, pentru care încasãrile pot
rãmâne cel mult la nivelul capacitãþii pãlãriei aruncate  pe trotuar.

Nu cred cã dl Bãsescu a râvnit candidatura la funcþia de
preºedinte. Cred cã ºi dânsul intuieºte cã e o hainã prea strâmtã ºi prea rigidã
pentru gesticulaþia sa vioaie ºi imprevizibilã. Cu toate acestea, la momentul
defecþiunii amicului sãu liberal, n-a ezitat sã ia asupra-ºi sarcina de a-l în-
frunta pe mult mai stilatul pretendent social-democrat. A fãcut-o dându-ºi
seama cã lunga convieþuire cu ideea cã Palatul Cotroceni îi este hãrãzit lui
Stolojan a fãcut vid, în jurul numelui acestuia nemaicrescând nimic. Cã
PNL, partid ce prin tradiþie a avut mai mulþi lideri decât avea nevoie, se aflã
într -o situaþie de crizã a personalitãþilor, nu e vina lui Stolojan. Este, însã,
vina lui Bãsescu, cã în dorinþa de a-ºi relansa formaþiunea, a aruncat în bã-
tãlia de la locale cam tot ce avea. Astfel încât pentru marele rãzboi nu prea
i-au mai rãmas comandanþi. Partidul Democrat a devenit partidul-om, mai
mult decât au fost altele de-a lungul timpului, el fiind perceput acum dupã
chipul ºi asemãnarea liderului ce a ajuns sã cumuleze aproape toate autori-
tãþile ºi sarcinile posibile.

Ce mã nedumereºte, însã, e faptul cã marea mizã a acestei toamne
nu o reprezintã viitoarea echidistanþã prezidenþialã, ci monopolul partizan
al guvernãrii. Ca ºi celelalte partide care conteazã în competiþie, democraþii
viseazã sã aibã un preºedinte, pe care-l vor pierde în cazul în care acesta
câºtigã, mai degrabã decât un prim-ministru ce ar deriva din suma de vic-
torii mai puþin spectaculoase în registrul legislativ. Cu ochii ºi cu mintea la
onorurile prezidenþiale, ºi cu resursele alocate în special acestora, partidele
combatante viseazã la victorii din care nu vor câºtiga mare lucru. Pentru
un om ca Bãsescu, pentru cã de la el am plecat, schimbul cu Primãria poate
fi mai mult decât dezavantajos, iar pentru partidul sãu ar putea însemna un
veritabil cântec de lebãdã, înaintea ‘înghiþirii’ sale de cãtre tovarãºul liberal,
mult mai bine structurat pe palierele intermediare.
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“Modelul Ciorbea” ºi 
“Standardul Bãsescu”

Odatã cu retragerea - nefericitã, poate - a lui Teodor Stolojan
în faþa trenului care cupleazã vagoanele liberale cu cele democrate ºi-a
fãcut apariþia adevãrata locomotivã a Alianþei: Bãsescu.

Stolojan dãdea, de câteva luni bune, semne de obosealã. Se
observa, apoi, tot mai mult, cã structura sa interioarã diferã de cea de care
avea nevoie Alianþa. Stolojan pierdea, constant, puncte în sondaje ºi nu
mai era mult - dacã în realitate acest lucru nu se întâmplase deja - pânã
când procentele sale sã se situeze sub cele ale Coaliþiei. Lunga sa expu-
nere - prea lungã - l-au uzat mai mult ºi mai devreme decât pe oricare
altul. Retragerea sa - indiferent de motivele invocate ºi de stãrile
emoþionale ale protagoniºtilor - era pânã la urmã fireascã. La fel de
fireascã precum a fost preluarea, fãrã menajamente ºi tatonãri, a acestui
rol de cãtre primarul general al Capitalei.

Într-un fel istoria se repetã. În 1996, un alt primar al Capitalei
îºi aºtepta rândul în marea politicã. ªi, chiar dacã numele lui Ciorbea
n-a prea fost pronunþat în legãturã cu viitoarea sa misiune - pe care se bã-
teau veleitari þãrãniºti de genul Vasile, Spineanu sau Ciumara - el de-
venise, prin succesul obþinut la locale, cea mai proeminentã figurã a
momentului din tabãra Opoziþiei. Într-un fel, decizia lui Constantinescu
de a-l promova prim-ministru a fost ºi o reacþie instinctivã de apãrare a
acestuia împotriva unui rival care ameninþa sã-l detroneze în topul popu-
laritãþii.

Existã, însã, ºi diferenþe majore între fostul premier ºi fostul
sãu ministru. În primul rând, Ciorbea era lipsit de experienþa publicã pe
care o are Bãsescu. Cãlit în douã tururi electorale pentru Primãria Capi-
talei ºi în cele trei sau patru guverne din care a fãcut parte, este clar cã
Bãsescu va reprezenta pentru Adrian Nãstase un adversar incomparabil
mai incomod decât ar fi fost Stolojan. Dar, în aceste calitãþi rezidã ºi limi-
tele preºedintelui democrat: politician abil în zona medianã, acestuia îi
lipsesc principalele calitãþi care, în mintea românilor, întruchipeazã noþi-
unea de preºedinte. Pentru mulþi dintre ei va fi greu sã accepte ideea unui
titular la Cotroceni slobod la gurã, pe care costumele nu cad chiar cum ar
trebui ºi al cãrui potenþial de agresivitate nu se înscrie în standardele obiº-
nuite. Excesiv partizan în programul sãu de acþiune, el apare ca mai puþin
potrivit pentru statutul de diplomaþie, neutralitate ºi echidistanþã necesar
unui preºedinte al tuturor alegãtorilor.
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Statutul  democraþiei funcþionale

Nu întâmplãtor, poate cel mai delicat capitol de negociere pentru
aderarea la Uniunea Europeanã este cel al Justiþiei ºi Afacerilor Interne.
Sunt domeniile fundamentale care pot - sau nu - sã ne acorde statutul de
democraþie funcþionalã. Justiþia ºi administraþia sunt doi dintre pilonii de
rezistenþã ai societãþii democratice. Fragilitatea sau defecþiunile lor interne
riscã sã prãbuºeascã întregul edificiu. Pentru cã, într-o astfel de societate,
neîncrederea în sistemul juridic sau în corectitudinea ºi eficienþa adminis-
traþiei, pun sub semnul întrebãrii întregul eºafodaj la care se lucreazã într-
un ‘hei-rup’ fãrã precedent, sub ochiul vigilent al monitorizãrii europene.

Problema de fond vine nu doar din lipsa de exactitate sau de con-
secvenþã a procesului, ci mai ales din inerþia ºi rezistenþa la schimbare.
Este o realitate durã, care nu se poate modifica prin decizii administrative
sau prin apeluri romantice. Nu pot sã nu-mi amintesc modul dezastruos
în care a tratat justiþia Revoluþia, care n-a avut nici o legãturã nici cu de-
mocraþia ºi nici cu libertatea.

Aceiaºi procurori ºi judecãtori care-i anchetaserã ºi îi trimiseserã
la puºcãrie pe disidenþi sau pe ‘sabotorii economiei naþionale’, au intrat
în funcþiune dupã 22 decembrie. Cu aceleaºi metode, cu aceeaºi intole-
ranþã. cu acelaºi tratament abuziv. Practic, împotriva celor care þinuserã
democraþia realã sub obroc, sau care au fost suspectaþi de a fi fãcut acest
lucru, s-a acþionat dupã principiile ºi metodele totalitare.

Schimbãrile de mentalitate au nevoie de schimbãri de materie
primã umanã. Acestea sunt, în general, cele mai lente. Deºi sistemul juridic
s-a mai primenit, vechile obiºnuinþe au continuat sã funcþioneze. Adãu-
gându-ºi o nouã caracteristicã a ‘pieþei’: abuzul ºi corupþia. Nu puþine in-
stanþe au devenit, în aceastã tranziþie buimacã, veritabile tarabe la care
nedreptatea se împãrþea dupã tarife bine reglementate. Faþã de amploarea
fenomenului, care a generat un procent de neîncredere record în rândul
opiniei publice, magistraþii dovediþi ºi condamnaþi reprezintã un procent
firav ºi nesemnificativ. Cazurile cunoscute contureazã însã un tablou cât
se poate de puþin european: preºedinþi de tribunale care dau lucrãri pe
ºpagã, care-ºi fac vile din ‘taxele’ aplicate petenþilor, care-ºi pun în posturi
cheie neamurile, care fac trafic de influenþã ºi pânã la magistraþi care po-
zeazã sau joacã în filme porno, tabloul justiþiei ºi al celor care o reprezintã
rãmâne unul dintre cele mai descurajante. Pentru cã este puþin probabil ca
în cele câteva luni care ne-au mai rãmas la dispoziþie sã se poatã crea
premisele unei schimbãri de esenþã. 
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Libertatea de expresie, 
la bani mãrunþi

În opinia mea, în Raportul de þarã elaborat recent la Bruxelles,
problematica legatã de libertatea de expresie ocupã un loc excesiv.

Românii ºi-au câºtigat dreptul de a se exprima liber încã din
ziua de 22 decembrie 1989. Dupã decenii de eradicare sau de limitare a
acestui drept, printr-un control excesiv ºi abuziv, oamenii au avut, de-
odatã, ºansa sã spunã ceea ce cred ºi doresc. A fost un veritabil ºoc care
s-a reverberat rapid în toate straturile sociale, libertatea de expresie con-
stituind, practic, ºi prima libertate efectivã dintre cele care aveau sã fie
formulate în declaraþia Frontului din acea zi istoricã.

Presa a preluat acest stindard ºi l-a dus mai departe, nefiind
însã scutitã, la rândul sãu, de erori ºi excese. Se poate spune cã, dupã
aproape 15 ani, ea tot îºi mai cautã drumul drept spre adevãr ºi respon-
sabilitate, prin hârtoapele tranziþiei. Ceea ce este absolut evident este
faptul cã, practic, nimeni ºi nimic nu se poate opune exprimãrii libere
de opinii, convingeri sau rezerve, indiferent de nivelul instituþiilor sau
persoanelor vizate. Nu mai existã persoane ºi instituþii tabu, care sã-ºi
poatã exersa procedee incorecte la adãpostul vreunei imunitãþi. Presa
profitã din plin de acest climat ºi, chiar dacã mai sunt necesare regle-
mentãri sau aplicãri ale acestor reglementãri, pentru a nu se depãºi nici
cadrul legal ºi nici cel al bunului simþ ºi al civilizaþiei, îºi exercitã astfel
rolul important de ‘câine de pazã’ al democraþiei.

Spuneam cã observaþiile din Raport mi se par excesive faþã de
realitatea din domeniu. Eu unul n-aº pune chiar atâta preþ pe categoria
‘agresiunilor’ - fiind clar cã acestea nu sunt dirijate instituþional ºi, mai
ales cã existã o zonã de ‘presã interlopã’ ale cãrei interese intrã adesea
în contradicþie cu alte zone ale lumii interlope - dar aº fi încercat sã disec
mai atent ceea ce Raportul defineºte drept constrângeri economice care
limiteazã munca ºi independenþa ziariºtilor. Las la o parte conflictele de
la ‘Evenimentul Zilei’ ºi ‘România Liberã’, care sunt în cea mai mare
parte o expresie a modului tipic de acþiune al capitalismului de piaþã ºi
mai puþin o diferenþã de ideologie ºi deontologie, ºi aº zãbovi puþin asu-
pra principalului subiect. Acesta este modul de repartizare a publicitãþii
de stat. Lipsa unor reglementãri de ordin procedural ºi a transparenþei,
fac ca acest proces în care se împletesc interese personale ºi de grup, re-
laþii mai mult sau mai puþin principiale, sã devinã un mãr al discordiei
în interiorul breslei. 
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CNSAS: 
instanþã moralã sau legalã?

Dacã domnii Pleºu ºi Dinescu ºi-ar fi dat demisia din CNSAS
când ar fi avut în faþã încã doi-trei ani de mandat, gestul lor ar fi avut o
semnificaþie incomparabil mai mare decât aceea pe care o are când nu
le-au mai rãmas decât zile. ªi motivul pentru care ar fi fãcut-o ar fi cãpãtat
o altã greutate. Aºa, rãmâne un simplu gest de frondã, practic fãrã urmãri.

Distinsul fost ministru al Culturii ºi Externelor, ºi vioiul direc-
tor al ‘Plaiului cu boi’ ºi al ‘Aspirinei sãracului’ sunt doi dintre contestatarii
de marcã ai senatorului Corneliu Vadim Tudor. Dincolo de atribuþiile care
le revin pe linie profesionalã - ca sã spun aºa (deºi nici unul nici altul nu
au dorit sã-ºi facã o profesie sau un titlu de glorie din demascarea foºtilor
securiºti practicanþi de poliþie politicã) atât Pleºu, cât ºi Dinescu ºi-au con-
centrat, în timp, tirul publicistic înspre preºedintele PRM ºi este clar cã
între ei ºi el nu existã punþi de conciliere. De la aceastã atitudine publicã
ºi pânã la votul din Consiliul CNSAS nu a fost decât un pas pe care cei
doi, alãturi de colegul lor de tabãrã opoziþionistã, Horia Roman Patapie-
vici, l-au fãcut cu naturaleþe. Demersul lor de scoatere în afara câmpului
electoral a lui Vadim s-a izbit însã de opoziþia celeilalte pãrþi a CNSAS-
ului, decizia fiind tranºatã de votul cu valoare dublã a preºedintelui
Oniºoru.

De aici, supãrarea celor doi ºi demisia aferentã.
Cât este de justificatã aceasta?
Din punct de vedere moral, poate cã da. Moralitatea nu nece-

sitã probe. Este suficientã o impresie, chiar dacã nu foarte bine fundamen-
tatã. CNSAS nu este, însã, o instanþã moralã. Este una care necesitã probe
pentru a da verdicte. Or, din acest punct de vedere preºedintele Oniºoru
este acoperit. Din documentele pe care le au la îndemânã membrii CNSAS
nu rezultã vreun angajament formal - eventual chiar remunerat - al lui
Corneliu Vadim Tudor - faþã de defuncta Securitate. În acest caz, o altã
decizie ar fi expus instituþia unei inevitabile acþionãri în judecatã, pe care
ar fi pierdut-o cu siguranþã. Din acest punct de vedere, oricât ar pãrea de
comic, dl Oniºoru i-a salvat pe domnii Pleºu ºi Dinescu de la urmãrile pe
care le-ar fi avut  evoluþia  evenimentelor.

Oricât de ciudat ar pãrea, dar chiar ºi cauzele nobile au nevoie
de un suport legal în democraþie. Altfel, ele riscã sã nu difere cu nimic de
cele practicate de sistemul pe care dorim sã-l stigmatizãm prin acþiunea
unor instituþii de genul CNSAS.
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Un neamþ la Cotroceni?

Americanii au o prevedere în Constituþie care spune cã un
candidat la preºedinþie este musai sã se fi nãscut în Statele Unite. Dupã
toate semnele, este aproape inevitabil un amendament care va înlãtura
aceastã piedicã legalã din partea unor doritori, între care se înscrie pe
un loc fruntaº actualul guvernator al Californiei, actorul Schwarzene-
gger, nãscut în Austria.

Constituþia românã este, din acest punct de vedere mult mai
permisivã ºi specificã doar faptul cã un candidat la cea mai înaltã ma-
gistraturã în stat (aceasta continuã sã fie percepþia funcþiei prezidenþiale)
trebuie doar sã fie cetãþean român. Existã însã, ºi în America ºi în
România, niºte prejudecãþi bine înrãdãcinate în mentalul colectiv care
fac improbabil succesul într-un asemenea demers al unui etnic rom, ca
sã dãm exemplul cel mai elocvent, sau cel al unui etnic maghiar.

Un preºedinte ungur la Bucureºti pare o enormitate cel puþin
egalã cu aceea a unui preºedinte român la Budapesta. În pofida acestor
prejudecãþi, domnul Marko Bela nu ezitã sã concureze la aceastã funcþie,
chiar dacã în fundul sufletului nu prea sperã nici domnia sa cã va obþine
mai mult decât niºte procente pe care le va putea negocia în turul 2, cu
cine oferã mai mult pentru prosperitatea etniei pe care o reprezintã.

Mult mai realistã mi se pare varianta unui candidat neamþ la
preºedinþia României. Pentru cã existã un cu totul alt tip de percepþie al
acestor etnici a cãror rãrire de rânduri este regretatã ºi la nivelul superior,
de decizie, ºi la cel inferior, al populaþiei obiºnuite.

Îl urmãresc cu interes, încã de la surprinzãtorul sãu triumf la
alegerile locale din 2000, pe Klaus Johannis, primarul Sibiului. Este un
om serios, organizat, temperat, care ºtie ce vrea - o viaþã mai bunã pentru
con-orãºenii sãi - ºi care lucreazã consecvent în aceastã direcþie, ferindu-
se de demonstraþii politicianiste ºi populiste. Calitãþile sale - confirmate
la recentele alegeri locale, pe care le-a câºtigat lejer - îl fac deosebit de
atractiv mai tuturor forþelor politice cãrora în general le lipseºte un lider
de acest tip.

ªi cred cã în urmãtorii cinci ani, dacã Dumnezeu îl va þine
sãnãtos ºi departe de tentaþii facile, nu va mai putea sta deoparte ºi de
marea politicã. Condiþie în care n-ar fi exclus ca România, intratã în Eu-
ropa, sã aibã la cârmã un neamþ! 
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“Baltazaurul”
A apãrut, de nu se ºtie unde (ceva mai târziu am aflat cã fusese

extras de la ‘Danubiana’, unde executa o ‘condamnare’ la locul de muncã,
pentru vina de a nu fi demonstrat suficient ataºament faþã de sistem pe
când lucra în diplomaþie...), dupã decapitarea lui Sârbu, cel care-ºi permi-
sese sã fie prea sincer cu unii dintre partenerii sãi din presã. A preluat
abrupt funcþia de purtãtor de cuvânt al lui Roman, dându-i o dimensiune
aparte prin stilul rãmas inconfundabil: agresiv când era nevoie, defensiv
când nu mai avea încotro, constructiv când interesul imediat o cerea. Bal-
tazar a devenit cu rapiditate un soi de alter-ego, pentru situaþiile critice, al
premierului, preluând, ca un paratrãznet, toate fulgerele din media adresate
acestuia. Ca purtãtor de cuvânt, Bogdan Baltazar avea sã rãmânã în galeria
de specialitate de la Victoria ca un reper niciodatã egalat - pentru cã nici
vremurile n-au mai fost egale. Spre finalul mandatului lui Roman, dacã
nu mã înºel, ºi pe fondul scindãrii FSN-ului, dupã mineriada din septem-
brie ‘91, Baltazar a pãrãsit þara, precedându-l pe Stolojan în galeria
funcþionarilor bancari internaþionali. A poposit la BERD, la Londra, unde
s-a ‘ºcolit’ vreo patru ani, pãtrunzând în mãruntaiele marilor afaceri in-
ternaþionale, câºtigând niºte bani adevãraþi, pe care nu avea cum sã-i facã
în þarã ºi asigurându-ºi un lustru personal de facturã anglo-saxonã. A
revenit în þarã cu puþin înainte de alegerile din ‘96, manifestând un
ataºament faþã de vechiul sãu patron pe care puþini îl înþelegeau. S-a arun-
cat cu capul înainte în campania electoralã, ca ºef al staff-ului democrat,
implicându-se în stilul cunoscut ºi contribuind substanþial la noua imagine
a prezidenþiabilului Roman, care avea sã obþinã atunci cel mai bun scor
din carierã. Un scor care l-a propulsat în alianþa câºtigãtoare, oferindu-i
pe tavã, preºedinþia Senatului ºi apoi portofoliul Externelor. Baltazar s-a
mulþumit cu un ‘loc 2’ la FPS, de unde a trecut la BRD, când aceasta a
fost scoasã la vânzare. A negociat la sânge cu francezii, care în loc sã-l
arunce peste bord, i-au apreciat înverºunarea, considerând-o folositoare
intereselor proprii. L-au instalat în funcþia de preºedinte, cu mai multe
atribuþii decât putuse sã spere, lãsându-i pe mânã reprezentarea ºi relaþiile
cu autoritãþile - sarcini de care s-a achitat cu brio. Ba, în virtutea vechilor
reflexe de luptãtor ºi-a transformat poziþia într-o instanþã din care n-a ezi-
tat, oridecâteori a fost cazul, sã-i amendeze pe guvernanþi sau sã le dea
mici lecþii. Asta nu l-a fãcut prea popular la Palatul Victoria ºi la Finanþe,
dar i-a întãrit considerabil autoritatea în rândurile breslei.

Dupã ºase ani de cooperare, Baltazar îºi recâºtigã acum liberta-
tea, apreciind cu luciditate situaþia ºi perspectivele. 
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Doctorul Bãsescu ºi 
pacientul Stolojan

Rãspicat ºi repetat - ca sã se audã pânã-n fundul clasei în care
juniorii presei iau conºtiincios notiþe - doctorul Bãsescu stabileºte durata
tratamentului pacientului Stolojan: între treizeci ºi ºaizeci de zile
(parcã?). Adicã sã se facã bine taman dupã rezultatul votului legislati-
velor. Pânã atunci, repaus total: fãrã vizite, fãrã declaraþii de presã, fãrã
solicitãri de astfel de declaraþii, fãrã intervenþii din interior sau din ex-
terior. Evident cã în aceste condiþii nu trebuie deranjatã nici candidatura
dlui Stolojan, care în perspectiva însãnãtoºirii, rãmâne pe locul 1 la
Senat. Asta ca sã se liniºteascã spiritele celor care începuserã sã nu-
treascã niscai speranþe legate de o eventualã eliberare a acestei poziþii.

Cu ultimele sale precizãri, co-preºedintele Alianþei PNL-PD,
rãmas de unul singur, demonstreazã cã þine cu autoritate, în mâinile sale,
soarta ºi poziþia colegului temporar indisponibil. Este, în termeni prac-
tici, un veritabil puci democrat, pentru cã Bãsescu, instalat cu aplomb
în toate funcþiile de conducere - inclusiv candidatura prezidenþialã - nu
mai negociazã cu nimeni. Nici nu ar avea cu cine, curãþenia fãcutã în
jurul lui Stolojan îndepãrtând de la eventuala luare de decizii pe oricare
dintre tradiþional-veleitarii lideri liberali. Cãlin Popescu-Tãriceanu?
Dincolo de charisma sa de ocazie, nu dovedeºte prin nimic cã ar fi de-
venit mai bun decât a fost ca vremelnic ministru al Industriei, scuturat
din cabinetul Ciorbea la prima dintre remanieri. Patriciu? Deocamdatã
stã liniºtit: ºi-a pus oamenii pe poziþii ºi are, în afaceri, probleme mai
urgente de rezolvat. Stoica? Dupã ce a tatonat terenul cu unificarea par-
tidelor, aºteaptã rãbdãtor ca ideea sã dea roade, sub presiunea evenimen-
telor.

Cine mai rãmâne? Evident cã Bãsescu. Cel care, asumându-ºi
întreaga responsabilitate a operaþiunilor, ºi-o asumã, împlinit ºi pe cea a
succesului. Dar dacã? Dacã succesul nu va fi cel scontat? Ei bine, abia
atunci se vor ridica cei care tac acum mâlc, ºi vor acuza rãul tratament
aplicat de doctorul Bãsescu nu doar pacientului Stolojan, ci întregului
‘spital’ al Alianþei!

ªi, uite-aºa, se mai explicã niºte tãceri ºi niºte vorbiri rãspi-
cate.
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Un nou început, 
cu acelaºi sfârºit?

Existã la oamenii noºtri politici un obicei pãgubos: acela de
a nu ºti când sã se opreascã. Unul dintre aceºtia - cu regret o spun - este
Petre Roman.

Pentru dl Roman, o carierã fulgurantã, începutã la vârf într-
un moment istoric de excepþie, s-a terminat, aproape ireversibil, dupã
congresul post-electoral al PD, din 2001, când mult mai pragmaticul ºi
mai hotãrâtul Traian Bãsescu l-a rãsturnat paºnic de la putere. A fost
greºeala lui Roman, exploatatã aproape cinic de fostul sãu prieten ºi co-
laborator apropiat. ‘Liderul naþional’ a aºteptat sã se întâmple o minune
- care nu s-a produs - în locul demisiei de onoare care ar fi trebuit sã
vinã imediat dupã anunþul rezultatelor de la prezidenþialele din 2000!
Atunci, locomotiva din ‘96 a devenit, brusc, vagonul de marfã atârnat
în coada trenului partidului! Cu cei doar vreo 3% obþinuþi în bãtãlia
preºedinþiei, Roman s-a instalat ferm în categoria ‘ºi alþii’, de unde nu a
mai reuºit sã iasã. Nici cu noul partid - ‘Forþa democraticã’ - nu a dovedit
cã are resurse pentru a reveni în politica mare. ªi nici cu aceastã candi-
daturã ‘de culoare’, prin care spera sã revigoreze drapelul lui ‘sãrac dar
cinstit’ - dicton pe care economia de piaþã îl aruncã în desuetudine.

Petre Roman a însemnat, în politica româneascã, prima zvâc-
nire spectaculoasã a noului. Arãta altfel decât arãtau politicienii în ge-
neral, zâmbea altfel, se îmbrãca altfel ºi - mai ales - vorbea ºi alte limbi
decât cea maternã. În el, o bunã parte a societãþii româneºti a vãzut ºansa
prinderii din urmã a terenului european. Cât a fost premier, a comis ges-
turi îndrãzneþe, nu întotdeauna suficient gândite, a încercat sã urneascã
din loc obiºnuinþe ºi mentalitãþi anchilozate - fãrã a avea el însuºi o per-
spectivã foarte clarã ºi fãrã a-ºi organiza suportul politic de care nu se
putea lipsi. La revenirea din ‘96 a demonstrat cã a învãþat câte ceva din
lecþiile trecutului, dar nu suficient pentru a nu se lãsa târât de dezastrul
unei coaliþii de conjuncturã, ce avea sã piardã, dupã patru ani, tot ceea
ce câºtigase în zece. ªi ceva pe deasupra.

Petre Roman îºi mai încearcã odatã norocul, dupã 15 ani de
carierã politicã începutã la vârf. Prea sus pentru a mai putea fi egalatã...
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Generaþie europeanã

Pentru cei care au încã prezentã în minte prestaþia majoritãþii
demnitarilor ºi funcþionarilor superiori de dinainte de ‘90, mari maeºtri ai
limbii de lemn, cunoscãtori aproximativi ai limbii române ºi având nevoie
sã fie asistaþi pentru orice limbã strãinã, dimensiunea pe care o cere calitatea
de politician sau de expert pe probleme internaþionale pare încã de neatins.
Chiar dacã Petre Roman este primul român care a ºocat politica europeanã
prin cunoºtinþele sale lingvistice ºi prin detaºarea cu care putea sã poarte o
discuþie cu mai marii noii lumi europene, el a rãmas în mentalul colectiv
ca o floare destul de rarã, copleºitã de culturile de personaje noi cu obiceiuri
vechi sau de cele vechi cu insuficiente apucãturi noi.

Oricât ar pãrea de surprinzãtor la prima vedere ºi, mai ales, într-
un mediu jurnalistic cu tentã primordial criticã la adresa oricãrui tip de pres-
taþie guvernamentalã, o generaþie europeanã de funcþionari publici cu rang
înalt ºi mediu, existã. Cel mai sugestiv exemplu mi-a fost oferit de ministrul
Justiþiei. Dl Cristian Diaconescu, persoanã în general discretã, nu foarte
doritoare de a se afiºa sub reflectoarele scenei politice, a fost invitat, la fi-
nele sãptãmânii trecute, la o conferinþã internaþionalã ce a avut loc la Viena,
conferinþã în cadrul cãreia urma sã fie dezbãtutã situaþia României, ca viitor
membru al UE ºi, în special, stadiul în care se aflã capitolele de negociere
neînchise încã - între acestea ‘Justiþia ºi Afacerile Interne’ fiind considerat
cel mai delicat. În faþa unor covorbitori de calibru - foºti sau actuali repre-
zentanþi ai organismelor comunitare de la Bruxelles, demnitari ai guvernului
austriac, ziariºti ºi comentatori politici - dl Diaconescu a desfãºurat un dis-
curs echilibrat, cu puternice susþineri documentare, cu interpretãri logice ºi
de bun simþ, prin care a convins asistenþa de faptul cã demersurile României
sunt seriose ºi constante, cã existã probleme de rezolvat speicifice, deseori
fãrã echivalent în practica europeanã ºi, mai ales, cã la Bucureºti se depun
toate eforturile pentru ca reforma justiþiei sã capete o dimensiune euro-
peanã, deplin integratã în organizaþia din care dorim sã facem parte.
Aplauzele asistenþei ºi puternica impresie produsã de ministrul român
m-au dus cu gândul la faptul cã dl Diaconescu nu este, totuºi, o excepþie,
cã între colegii sãi de Executiv se aflã alþi câþiva reprezentanþi ai valului eu-
ropean, capabili sã facã faþã exigenþelor viitoare, cã efortul premierului
Nãstase, de a înnoi ºi întineri structura Executivului cu oameni noi, cu
pregãtire superioarã ºi cu capacitãþi multiple, oameni care vor fi nu doar
utili, ci absolut necesari viitoarelor structuri de administrare naþionalã ºi in-
tegrare europeanã nu este în van. 
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Creºterea ºi descreºterea 
DIP-ului

PSD Bucureºti este una dintre cele mai fascinante ºi mereu sur-
prizãtoare structuri politice româneºti. Aici înlocuirile, venirile, revenir-
ile, exclu- derile se petrec cu viteza luminiþei de la capãtul tunelului,
într-o succesiune care dovedeºte cel puþin faptul cã pãmântul e rotund. 

Argument: de câteva zile, Dan Ioan Popescu, liderul istoric al
organizaþiei, a preluat din nou ºefia, smulgând-o din mâinile unuia dintre
starurile în ascensiune ale partidului: recuperatorul Mircea Ursache.

Pentru amatorii de telenovele politice, sã enumerãm câteva din
etapele acestei piese: organizaþia a intrat în alegerile locale schimbânu-
ºi, pe ultima sutã, candidatul. L-au aruncat peste bord pe Duvãz ºi l-au
adoptat pe ministrul de Externe. Decizia s-a luat la vârf, preºedintele or-
ganizaþiei - aflat de mai multã vreme într-un con de rãcealã dinspre vâr-
ful partidului - menþinându-se în abstinenþã. Festivitatea de lansare a
pãrut cã se desfãºoarã chiar fãrã el. Dezastrul de la locale i-a fost pus,
însã, în cârcã ºi dupã o suitã de poziþionãri ºi declaraþii contradictorii
(mai întâi organizaþia i-a declarat dragoste veºnicã, pentru ca apoi sã se
despartã de el cu inima uºoarã) DIP-ul a trecut pe linie moartã, nu înainte
de a-l exclude din organizaþie pe Geoanã. Retras în sihãstria marii in-
dustrii scoasã la mezat (pardon, la privatizare) DIP-ul a intrat, ca ºi alþi
‘vici’, între parantezele organizatorice, dupã puciul paºnic declanºat de
preºedintele - premier. A stat acolo liniºtit pânã când situaþia din orga-
nizaþie s-a copt, în sensul în care vigurosul Mircea Ursache s-a trezit -
în special dupã refacerea listelor - cã nu-i funcþioneazã butoanele pe care
apasã. Butoane al cãror cod pãrea doar de unul ºtiut. ªi acela nu era altul
decât DIP. Aºa cã, la fel de brusc precum a ieºit din peisaj, acesta s-a
reîntors, fiind primit cu braþele deschise, în special de cãtre cei care au
suportat cu dificultate tirania ursachianã.

Revenind la uneltele sale, DIP-ul are sarcina istoricã de a desface
baierile pungii de partid care va alimenta campania, ºtiut fiind cã nimeni
altul nu are accesul ºi succesul pe care-l are el printre donatori.

DIP-ul (ºi-)a revenit. Cu mai mult succes - sperã ºi prietenii ºi
neprietenii - decât la locale...
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Paradoxul prezidenþial

Dl Iliescu a declarat, în ultima emisiune ‘Starea Naþiunii’, cã nu
s-a simþit incomodat de haina, uneori cam strâmtã, de preºedinte, croitã
cu ochii ºi cu gândul la cel care fãcuse din cea mai înaltã poziþie în stat un
simbol al absolutismului comunist. Domnia sa nu pledeazã pentru modi-
ficarea Constituþiei, în sensul lãrgirii atribuþiilor prezidenþiale, considerând
cã în acest fel urmaºii sãi îºi pot îndeplini misiunea, feriþi fiind de tentaþiile
abuzului de putere.

În mod evident, modelul ales de ‘pãrinþii’ mai mult sau mai
puþini legitimi ai Constituþiei României este unul la jumãtatea drumului
între puterile depline ale unui preºedinte american, de exemplu, care este
ºi ºef al Guvernului, ºi unul german sau italian, care este aproape decorativ.
Mulþumirea - relativã - a dlui Iliescu vine din faptul cã prin personalitatea
sa ºi prin autoritatea moralã pe care a deþinut-o a putut sã exercite o in-
fluenþã realã asupra celorlalte puteri ale statului, fãrã sã depãºeascã limitele
formale impuse de Constituþie, ceea ce dl Constantinescu n-a reuºit, prac-
tic din acelaºi motiv. În mod la fel de evident, românii aºteaptã, în general,
ceva mai mult de la preºedinte pe care, în virtutea unui exerciþiu istoric, îl
considerã rãspunzãtor pentru orice mãsurã ce ar trebui luatã pentru îndrep-
tarea unor stãri de lucruri ºi, din acest punct de vedere, rezidã o contra-
dicþie evidentã cu prerogativele din Constituþia votatã recent.

Aceste dificultãþi vor ieºi, cu siguranþã, în evidenþã mai mult
decât pânã acum, indiferent cine va fi viitorul locatar al Cotrocenilor, pen-
tru cã nici unul dintre cei trei posibili ocupanþi principali nu corespunde,
caracterial ºi afectiv, tipului ‘Iliescu’. De aceea, cred cã competiþia acerbã
declanºatã pentru ocuparea acestui post este disproporþionatã faþã de im-
portanþa realã pe care o are acesta. Nu existã îndoialã cã miza principalã
o reprezintã votul legislativ. Cu toate acestea privirile publicului ºi ale
politicienilor par sã ignore aceastã zonã aþintindu-se, aproape nefiresc,
cãtre fotoliul pe care urmeazã sã-l pãrãseascã dl Iliescu. Este primul pa-
radox. Al doilea vine din faptul cã, deºi par angajaþi cu toate forþele ºi am-
biþiile în acest proces, nici Nãstase, nici Bãsescu ºi nici chiar Vadim nu
sunt, de fapt, prea interesaþi de acest post care nu se prea potriveºte nici
cu stilul, nici cu ambiþiile ºi nici cu imaginea lor publicã. Este foarte po-
sibil ca, la jumãtatea lui decembrie sã asistãm la instalarea unui preºedinte
care nu va fi foarte mulþumit de victoria obþinutã. O victorie care îl va
scoate, practic, în afara jocului, pentru urmãtorii cinci ani.  
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Resursele umane ale Alianþei

Ultimele sondaje de opinie ar da - dacã e sã le dãm crezare -
un avantaj Alianþei, al cãrei trend ascendent se datoreazã intrãrii în luptã
a lui Traian Bãsescu. Primarul general al Capitalei este una dintre vede-
tele favorite ale canalelor media, ºi asta nu de azi de ieri. Invitat la un
talk-show sau prezent la ºtiri, (co)liderul Alianþei, rãmas deocamdatã
cam de unul singur, ºtie sã exploateze la maxim toate oportunitãþile pe
care i le oferã aceastã campanie electoralã pentru care nu trebuie sã plã-
teascã. Pentru cine ar fi curios sã evalueze prezenþele lui Bãsescu în rate
- cardurile departamentelor de publicitate, sumele pe care acesta le eco-
nomiseºte din bugetul de campanie al Alianþei sunt de ordinul a multor
milioane de dolari. Discursul bãsescian corespunde tiparului de sensi-
bilitate al unor zone sociale situate în mediul urban, în partea de jos spre
mijloc a societãþii, partea confruntatã cel mai des cu consecinþele unor
tranziþii inegale ºi prelungite. Stilul sãu direct, lipsit de metafore ºi
abundând în formulãri a cãror duritate nu deranjeazã prea tare percepþia
publicului, se bucurã de interes ºi de audienþã.

Acest succes va avea însã de fãcut faþã unor situaþii pe care
Alianþa, nesigurã pe ea ºi pe electorat înaintea localelor, ºi-a creat-o cu
bunã ºtiinþã: irosirea unora dintre cele mai bune resurse umane ale sale
în campania localã. Considerând cã va avea nevoie sã ºocheze electoratul
prin calibrul candidaþilor trimiºi sã cucereascã primãriile, ºi PD ºi PNL
au fãcut uz de nume la vârf: începând chiar cu Traian Bãsescu, ºi conti-
nuând cu Emil Boc, Sorin Frunzãverde, Liviu Negoiþã, PD-ul ºi-a des-
completat cel mai tare garnitura de lideri, spre deosebire de PNL, care a
fost ceva mai circumspect, aruncând în standurile locale oameni de ca-
tegoria a doua, precum primarul Chiliman de la sectorul 1. Aºa se face
cã la provocarea celeilalte Alianþe (PSD+PUR) opoziþia nu prea gãseºte
numele necesare pe care sã le aducã în faþã pentru a combate eficient ar-
gumentele social-democrate. Totul - sau aproape totul - se concentreazã
deocamdatã pe Traian Bãsescu, cel care riscã sã îºi uzeze ºi discursul ºi
resursele de-a lungul, poate, a celei mai dure confruntãri, care urmeazã
în luna de campanie electoralã.  
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Votul încruciºat

Existã patru variante, clare, în care poate fi tranºatã disputa
electoralã din noiembrie. Douã dintre acestea intrã sub incidenþa lui ‘câº-
tigãtorul ia totul: ori PSD+PUR câºtigã ºi majoritatea legislativã ºi fo-
toliul de la Cotroceni, ori Alianþa PNL-PD. Celelalte douã variante
decurg dintr-un vot încruciºat: Alianþa PSD+PUR câºtigã majoritatea la
legislative, dar pierde preºedinþia sau, alianþa PNL-PD merge la gu-
vernare, cu Nãstase la Cotroceni.

De regulã, de-a lungul celor patru cicluri electorale prece-
dente, votul principal a fost cel ‘la pachet’. Cine a votat un anume partid,
a votat ºi candidatul acestuia la preºedinþie. Asta a fãcut ca România sã
nu exerseze, pânã în prezent, situaþia democraticã a coabitãrii unui gu-
vern de o culoare, cu un preºedinte de altã culoare. Pentru prima datã
aceastã cale pare sã fie deschisã de evoluþiile prezente. ªi acesta poate
fi rezultatul ‘votului încruciºat’. Cea mai plauzibilã variantã pare aceea
în care PSD poate pierde majoritatea legislativã - consecinþã a unui lanþ
de erori, în special de ordin psihologic ºi afectiv - reuºind, totuºi, sã
câºtige Cotrocenii, graþie suportului declarat pe care actualul preºedinte
îl acordã lui Adrian Nãstase, acesta din urmã fiind dependent de eºalonul
important de susþinãtori fideli ai dlui Iliescu, care nu vor putea sã voteze
împotriva deciziei acestuia. 

Cealaltã variantã, aproape la fel de plauzibilã, este cã
Bãsescu, menþinându-ºi trendul ascendent, va încheia primul tur pe o
poziþie apropiatã de cea a lui Nãstase, preluând în turul al doilea voturile
negative la adresa acestuia. Pe acest fond - caracterizat printr-un decalaj
sensibil între procentele liderului ºi cele ale Alianþei pe care o reprezintã
- PNL-PD nu va reuºi sã întruneascã majoritatea necesarã guvernãrii,
neavând cum sã conteze pe voturile PRM-ului, ºi nici pe ale UDMR-
ului, mult prea legat de PSD prin colaborarea fructuoasã din ultimii patru
ani. Ambele variante pot fi consecinþa votului încruciºat al eºalonului
flotant de alegãtori nehotãrâþi între cei doi poli, între care ar dori totuºi
sã creeze o punte.

Sunt, evident, speculaþii. Ca deobicei, varianta corectã va fi
datã doar de rezultatul scrutinului din noiembrie ºi, mai mult ca sigur,
de prelungirea sa din decembrie.  

25 octombrie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    251

Migraþia programelor

Dupã deja celebrul sãu atac la adresa premierului francez, Tra-
ian Bãsescu a pus tunurile pe întreaga Europã, în încercarea de a demon-
stra cã actualul guvern oferã contracte occidentalilor în scopul câºtigãrii
bunãvoinþei acestora. Cu alte cuvinte, pentru a-ºi îndeplini obiectivele -
recte intrarea în NATO ºi UE - România oferã mitã la nivel înalt!

Dacã aceastã afirmaþie ar fi fost fãcutã de un alt candidat la
preºedinþie - prietenii ºtiu care - lucrurile ar fi pãrut aproape normale,
dacã se poate spune aºa. Ea a fost fãcutã, însã, de candidatul la preºe-
dinþie al principalei forþe politice de opoziþie - Alianþa D.A. - cea care,
teoretic cel puþin, ar putea sã preia hãþurile statului începând de anul vii-
tor. Prin declaraþia candidatului sãu, Alianþa nu face altceva decât sã pro-
mitã Europei o opoziþie puternicã faþã de orice idee de cooperare
economicã ce ar putea intra sub incidenþa ‘mitei’ politice.

La fel ca dl Bãsescu, cu vreo 13 ani în urmã, la alegerile din
‘92, candidatul altei (sau aproape aceleiaºi) opoziþii venise cu o idee ase-
mãnãtoare. În disputa televizatã cu ceilalþi candidaþi, dl Constantinescu
a fãcut o propunere-ºoc: ca România sã rupã relaþiile cu China comunistã
ºi sã stabileascã relaþii cu Taiwanul, care, în schimbul acestui gest, ar
veni rapid cu investiþii de douã miliarde de dolari! În loc sã cadã pe
spate de uimire, preopinenþii dlui Constantinescu s-au privit jenaþi unii
pe alþii, dl Iliescu cutezând doar sã observe cã aºa ceva nu se poate. Evi-
dent, dl Constantinescu a pus acest scepticism pe seama unor nostalgii
comuniste ale ºefului statului ºi mi-e teamã cã nu a înþeles nici pânã în
ziua de azi de ce o propunere atât de generoasã nu a gãsit ecou.

Dl Bãsescu, la rândul sãu, vine cu ideea de a stopa ‘mita’ in-
terguvernamentalã. Cred cã domnia sa, nepreavând acces în aceastã
zonã, nu prea ºtie cum se pun problemele la nivel înalt ºi cred cã dacã
ar ºti cum îºi promoveazã feluriþi ºefi de state interesele economice ale
þãrilor lor, i-ar da pe loc pe mâna Parchetului Anticorupþie.

Deocamdatã, dl Bãsescu se înscrie, prin demersul sãu, într-o
zonã de program politic la care, probabil, nici dânsul nu se aºtepta, pânã
când i-a venit ideea.
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Hoþie multilateral dezvoltatã

Nu ºtiu alþii cum sunt, dar noi, românii, convieþuim de secole cu
hoþia, care s-a adaptat permanent condiþiilor istorice.

De regulã, ea a îmbrãcat forme ºi s-a manifestat în formule bine
determinate. Prin Evul Mediu, existau hoþi pe care caracterul de clasã al
demersului lor - jefuirea celor bogaþi, concomitent cu împãrþirea prãzii
cãtre cei fãrã resurse sau posibilitãþi de completare - i-a fãcut sã fie
botezaþi ca ‘haiduci’. Deºi furt-sadea, aceastã formã a beneficiat de o
binecuvântare istoricã, idealizantã, în regimul totalitar, care pornea de
la premisa cã toþi oamenii trebuie sã fie egali, în primul rând pentru cã
nu se mai putea  - sau pentru a nu mai fi nevoie - sã se fure unii pe alþii.
Înlocuirea proprietarilor individuali de bunuri cu ‘proprietarul unic’ -
statul - a fãcut ca în ciuda educaþiei marxist-leniniste, acesta sã devinã
ºi el victima tentativelor ºi a acþiunilor de furt. Spre a-l feri, pe cât e posi-
bil, diriguitorii de pe atunci i-au conferit un caracter sacrosanct, propri-
etatea ‘obºteascã’, avutul obºtesc, cum era numit, fiind ridicatã deasupra
tuturor celorlalte forme de proprietate. Cu alte cuvinte, sã furi de la
vecini sau de la un necunoscut, din agoniseala acestuia, mai mergea. Sã
furi însã de la stat a devenit o veritabilã crimã a cãrei pedepsire a mers,
uneori, pânã la condamnãri la moarte.

Cu toate acestea fenomenul n-a dispãrut, delapidãrile rãmânând
în topul furtiºagurilor ºi fãcând, practic din orice mandatar cu oarecare
responsabilitãþi patrimoniale, un permanent candidat la puºcãrie.

Dupã Revoluþie, o datã cu dizolvarea noþiunii de avut obºtesc ºi
cu mai buna organizare a apãrãrii avutului privat, furtul a înflorit ºi s-a
generalizat. Se furã, de 15 ani încoace, tot ce-þi poate trece prin cap ºi
tot ceea ce nu poate fi, practic protejat. Se furã temeinic, organizat ºi cu
fantezie, fãrã ca mãrimea sau complexitatea obiectului furtului sã mai
intimideze. 

Niºte hoþi, mai deunãzi, au furat cu atâta avânt fier vechi dintr-o
fabricã dezafectatã încât aceasta a cãzut peste ei. Are ºi furtul ãsta
riscurile lui - nu vorbesc de cele legale - ºi nu ºtiu dacã cineva a fãcut
vreo socotealã a victimelor - înecaþi în cisterne de benzinã, curentaþi de
cablurile de înaltã tensiune, aruncaþi în aer de substanþele explozive
folosite. Nimic nu pare, însã, apt sã descurajeze acest avânt bazat pe dic-
tonul ad-hoc ca ceea ce nu aparþine în mod direct cuiva, poate aparþine
celui mai iute de mânã, sau mai îndemânatic. 
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Listele societãþii civile

Într-o lume idealã în care democraþia de tip clasic n-ar mai fi
doar cel mai bun sistem dintre cele rele, probabil cã formulele de repre-
zentare se vor realiza într-o manierã pe care Coaliþia Românã pentru un
Parlament Curat a sugerat-o în recenta sa intervenþie. Atunci vor fi sufi-
cienþi câþiva oameni de tipul doamnei Mungiu-Pippidi, adunaþi într-un
conclav al înþelepþilor-iubitori-de-curãþenie, care sã decidã cine sã facã
parte ºi cine nu din forul legiuitor.

Pânã atunci, însã, CRPC-ul va fi nevoit sã se rezume la ceea
ce face în prezent: sã ia la puricat listele alcãtuite de partide ºi sã spunã:
ãsta da, ãsta nu! Evident, într-un soi de vot consultativ, de care nu cred
cã cineva se aºteaptã ca partidele sã þinã cont. Astfel, demonstraþia rã-
mâne una teoreticã, ea se adreseazã în primul rând electoratului care are
deprinderea sã audã ºi altceva decât crede el, ºi nu rãmâne decât satis-
facþia - platonicã - legatã de faptul cã formaþiunea cu cei mai mulþi can-
didaþi pãtaþi ar putea sã suporte sancþiunea cuvenitã, prin pierderea
alegerilor.

Cât timp, însã, va dãinui formula listelor, va fi greu de ºtiut
cât i-au tras în jos cei rãi pe cei buni ºi viceversa.

Listele de partid sunt - o demonstreazã excepþionalul interes
care se manifestã în jurul lor, acum, mai mult ca niciodatã - subiectul
central al dezbaterii electorale. Astãzi, conform legii, partidele trebuie
sã depunã formele finale ale listelor ce vor fi prezentate alegãtorilor peste
o lunã. De mâine încolo, orice discuþie pe aceastã temã va fi de prisos,
viitorul parlament urmând sã-i includã - în caz de atingere a pragului
electoral, ºi pe agreaþi ºi pe contestaþi. Abia viitorul ciclu va putea sã
arate, mai clar, dacã demersul CRPC a fost justificat ºi dacã decizia elec-
toratului a fost una corectã. Un singur ‘obstacol’ mai rãmâne în calea
listelor ºi acesta este votul din noiembrie, cel prin care românii îºi vor
aºterne cum sã ‘doarmã’ în liniºte (sau în neliniºte!) în urmãtorii patru
ani!  
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Cronica 
unui cutremur anunþat

Simbolic sau nu, campania electoralã care a început ieri a
fost ‘prefaþatã’ de un cutremur de gradul 6 pe celebra scarã Richter, mier-
curi searã. 

Acest ‘semnal de sus’ are darul sã ne reaminteascã nu doar
faptul cã suntem trecãtori pe aceastã lume, dar ºi cã viaþa politicã, plinã
de pãcatele minciunii ºi trufiei, ale lãcomiei ºi lipsei de bun simþ, poate
atrage sancþiuni divine.

Ce urmeazã, de acum într-o lunã, va fi o adevãratã cascadã
de demagogie, populism ºi promisiuni neonorabile. Spectacolul acesta,
adesea grotesc, se desfãºoarã cu aceeaºi frenezie din patru în patru ani
ºi dacã actorii îºi debiteazã partiturile cu zelul obiºnuit, este pur ºi simplu
de neînþeles cum spectatorii se lasã prinºi de aceastã ‘vrajã’ de fiecare
datã, mahmureala postelectoralã nevindecându-i de aceastã pasiune.

Stau uneori ºi mã întreb cum ar arãta o campanie electoralã
corectã, adevãratã, civilizatã. ªi ajung la concluzia cã n-ar reuºi sã stâr-
neascã interesul a prea multor votanþi. Ar fi, probabil, ceva de genul unui
film fãrã bulinã, în care dacã nu este sã întâlneºti nici scene de violenþã,
nici nuditate, nici vocabular plin de vulgaritãþi ºi nici n-ai nevoie de acor-
dul pãrinþilor, atunci la ce bun sã mai pierzi vremea în faþa televizoru-
lui.

Concluzia care s-ar putea trage dintr-un astfel de comporta-
ment este cã în aceastã campanie s-ar putea obþine ratinguri superioare
dacã CNA-ul, care þine morþiº sã se bage în seamã cu orice prilej, ar lua
decizia de a ‘bulina’ emisiunile electorale. Sã ºtim mai bine cui se adre-
seazã acestea, ce ce riscuri ºi cu ce fel de grad de atractivitate.

Cât despre cutremure, sã le lãsãm în plata lor. Oricum, ur-
mãtorul seism major este deja programat pentru seara zilei de 28 noiem-
brie... 
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“România liberã” - 
finele unui sistem

Odatã cu evenimentele din redacþia ziarului ‘România Liberã’,
soldate cu demiterea conducerii, în frunte cu Petre Mihai Bãcanu, se con-
sumã episodul celui mai lung mandat deþinut de un ziarist român postde-
cembrist, în cadrul aceleiaºi redacþii.

Eliberat din puºcãrie, unde fusese internat dupã un simulacru de
proces, în urma protestelor exprimate ‘ilegal’ la adresa sistemului totalitar,
în chiar ziua Revoluþiei, Bãcanu s-a întors la vechiul sãu loc de muncã
unde, alãturi de ceilalþi ‘conspiratori’, pedepsiþi în diverse moduri, a fost
primit cu braþele deschise. A fost unul dintre primii redactori ºefi aleºi, ºi
nu numiþi, din presa româneascã, iar România Liberã a devenit rapid un
simbol al independenþei presei, dupã ce ºi-a dublat discursul ºi de o for-
mulã de independenþã patrimonialã, consideratã multã vreme, de cãtre au-
toritãþi, ca fiind cam alãturi de lege. Oricum, acest episod tulbure, din
vremuri tulburi, când privatizarea era o noþiune cãreia i se puteau acorda
interpretãri extrem de variate, nu mai are astãzi nici o semnificaþie. Pentru
cã, iatã, România Liberã ºi spiritul ei cad victime, dacã este sã spunem
aºa, tocmai efectelor acestui fenomen - privatizarea. Vândut cu mai bine
de doi ani în urmã, pachetul majoritar de acþiuni a revenit unei companii
germane care - indiferent de motivele invocate de pãrþi - nu face altceva
decât sã-ºi exercite prerogativele legale de proprietar, schimbând condu-
cerea gazetei. Revolta lui Bãcanu ºi a oamenilor sãi, de înþeles din punct
de vedere psihologic, n-are nici un fel de temei legal. Ba devine chiar un
abuz, sau un afront la adresa principiilor pe care le-a promovat constant
prin demersurile sale publicistice. Nici chiar transferul subtil de semnifi-
caþii - cauza schimbãrilor fiind consideratã a fi atitudinea criticã a ziarului
faþã de Putere - nu poate eluda o realitate care, dealtfel, se manifestã con-
stant ºi care a afectat ºi alte publicaþii - începând cu ‘Libertatea’ ºi conti-
nuând cu ‘PRO SPORT’ sau ‘Evenimentul zilei’. Cântatul pe coarda
independenþei ºi a libertãþii de expresie are rostul sãu când vizeazã realitãþi
indubitabile - ºi acestea existã, dupã cum bine ºtim. Fie-mi permis sã cred
cã la ‘România Liberã’, acum, este vorba despre cu totul altceva: despre
un banal conflict de interese în interiorul unei societãþi comerciale! Cã
acest conflict pune capãt unei performanþe istorice (longevitatea manda-
tului lui Bãcanu) ºi consfinþeºte o nouã orientare patrimonialã în întreaga
presã (refuzul star-system-ului, în favoarea comoditãþii manageriale) este
o realitate pe care istoria branºei o va consemna cu siguranþã. 
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Iliescu-premier?

Ca deobicei, sursele unei asemenea informaþii sunt ‘confi-
denþiale ºi de maximã încredere’. Faptul cã preºedintele în exerciþiu nu
le confirmã poate fi pus, ca deobicei, pe seama ‘secretului’ ºi a lipsei de
încredere în presã.

Dacã e sã ne aplecãm asupra problemei considerându-l pe dl
Iliescu un colecþionar de funcþii ºi demnitãþi, atunci este sigur cã aceea
de prim-ministru este una dintre cele care îi lipsesc din panoplia de
deasupra ºemineului de acasã (dacã are aºa ceva în Primãverii). A fost
preºedinte, mai tot timpul, iar în rãgazul petrecut în Opoziþie, îndatoririle
de preºedinte al partidului l-au fãcut sã nu tânjeascã dupã o funcþie ºi în
Parlament, instituþie pe care, dealtfel, a frecventat-o cu decenþã. Care ar
fi motivul pentru care dl Iliescu ar dori sau ar fi nevoit sã devinã premier,
în cazul în care PSD (plus PUR) va câºtiga legislativele?

Nici unul, dupã pãrerea mea. Deºi într-o formã fizicã ºi psi-
hicã excelentã, preºedintele actual nu are nici un chef sã intre în mala-
xorul executiv al unei guvernãri care promite de pe acum sã fie una de
sacrificiu. Indiferent cine va câºtiga, este extrem de puþin probabil cã va
mai rãmâne la putere dupã intervalul ‘de foc’ 2004-2007, care va însuma
cele mai dure mãsuri ºi cele mai variate restricþii determinate de apli-
carea condiþiilor de intrare în Uniunea Europeanã. Din acest punct de
vedere, competiþia din noiembrie este, practic, una sinucigaºã, iar dl
Iliescu nu are nimic dintr-un kamikadze, mai ales acum, la încheierea
celor 10 ani petrecuþi la Cotroceni, de unde a putut vedea mai bine ºi
mai clar limitele ºi dificultãþile funcþiei executive. Domnia sa va prefera
- a ºi acceptat public, dealtfel, acest lucru - sã se reinstaleze în fotoliul
de preºedinte al partidului, împreunã cu o echipã mai adecvatã stilului
sãu de a face politicã, pentru a încerca sã-ºi punã în aplicare principiile
enunþate pe când se afla în afarã, sau pe lângã partidul lãsat în custodia
actualilor sãi pãstori.

1 noiembrie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    257

Efecte colaterale

Unii comentatori dau drept sigur faptul cã rezultatul votului
din America va avea o influenþã decisivã asupra celui din România. În
presã, sãptãmâna trecutã, a fãcut valuri intervenþia directã a lui Putin în
favoarea candidatului pro-rus de la Kiev. Ce efecte pot avea astfel de
evenimente asupra altora în curs de desfãºurare? A fost determinantã
poziþia lui Putin pentru plasarea candidatului sãu pe prima poziþie în pri-
mul tur? Va fi ea decisivã în cel de-al doilea?

Existã, deasemenea, pãreri - mai mult sau mai puþin autorizate
- cã dacã Bush va câºtiga, unul dintre efectele colaterale ale acestei vic-
torii va fi ºi întãrirea poziþiei lui Nãstase în cursa pentru Cotroceni. Sau,
dacã Bush va pierde în faþa lui Kerry, acesta va constitui un semnal de
schimbare, favorabil lui Bãsescu. 

Un analist de peste Ocean, implicat în actuala campanie elec-
toralã din România, nu este însã de acord cu aceste evalurãri. ªi are su-
ficientã experienþã (a fost activ în câteva campanii importante, din
Bolivia pânã în Israel) pentru ca punctul sãu de vedere sã fie luat în con-
sideraþie. Americanul crede cã, dincolo de globalizarea politicã, existã
un soi de orgoliu local al electoratului care refuzã atât sugestiile discrete,
cât ºi îndemnurile directe, acesta preferând sã voteze aºa cum cred el ºi
în funcþie de semnalele directe pe care le primeºte de la candidaþi ºi le
prelucreazã în laboratorul intelectual propriu. Mergând direct pe filiera
efectelor colaterale ale politicii americane, omul nostru nu crede deloc
cã ceea ce se întâmplã zilele acestea în State va avea un efect direct, con-
semnabil asupra a ceea ce se va întâmpla la noi pe 28 noiembrie ºi douã
sãptãmâni dupã aceea. Dupã pãrerea aceluiaºi, cei doi competitori prin-
cipali la funcþia de preºedinte vor face o cursã ‘cap la cap‘, câºtigãtorul
urmând sã se detaºeze doar în urma cumulului de mici victorii în con-
fruntãri intermediare, indirecte, din timpul campaniei.

Dacã lucrurile vor sta aºa cum spune el, vom avea cea mai
echilibratã - ºi mai incertã, în acelaºi timp - rundã prezidenþialã din toate
cele cinci parcurse pânã acum. 
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Candidaþii

Recordul de doar trei candidaþi la preºedinþie, din 1990, n-a
mai fost niciodatã egalat sau bãtut. În 1992 au fost 6, în 1996 vreo 16,
în 2000 au trecut de 10, pentru ca acum, în 2004 sã avem - cel puþin pânã
la luarea la puricat a dosarelor - 12. E mult, e puþin?

Dacã avem în vedere cã pragul de 200.000 de semnãturi s-a
dovedit, în 1990, unul greu de trecut, pânã ºi Ion Raþiu având emoþii ºi
îndeplinind baremul în ultimul moment, s-ar putea spune cã e mult. Între
timp au progresat, însã, considerabil, nu doar metodele organizatorice
prin care partidele sau staff-urile candidaþilor strâng semnãturile, dar ºi
iniþiativele private specializate - ca sã nu mai vorbim de tehnicile one-
roase de umplere a paginilor cu semnãturi. Din pãcate pentru corectitu-
dinea alegerilor nu vom ºti niciodatã cât de reale sunt aceste liste, atâta
timp cât verificarea lor ar necesita forþe ºi timp pe care, acum, nimeni
nu ºi le poate permite. BEC-ul poate, doar, acolo unde existã suspiciuni
puternice, sã solicite organelor competente - ºi aºa aglomerate pânã peste
cap cu chestiunile curente - sã verifice prin sondaj listele.

Runda prezidenþialã 2004 pleacã, deci, la drum, cu 12 nume.
Douã s-ar putea sã se piradã pe drum din motivele mai sus arãtate, ºi
acestea ar putea fi cel al preotului Aurel Rãdulescu, de la Alianþa Popular
Creºtin-Democratã ºi cea a lui Raj Tunaru, de la Partidul Tineretului De-
mocrat.

Figuraþie clarã, din raþiuni de exotism ºi cu performanþe sim-
bolice vor face independentul Dinu, acþionarul Popular Miluþ ºi recons-
tructivistul Tudorici, pe care nu-i ºtiu decât familiile Ciuhandu ºi Petre
Roman, cu toatã istoria din spatele lor, nu pot spera la mai mult de 1-2
la sutã, ºi chiar asta ar fi o performanþã, prin care l-ar putea egala pe zgo-
motosul Gigi Becali. ªanse din linia a doua, cu scoruri importante pentru
negocierea turului 2, au cei doi ‘poli’ ai naþionalismului: Vadim ºi Bela.
La mare distanþã de restul plutonului, Nãstase ºi Bãsescu rãmân vedetele
incontestabile ale unei curse în care purtãtorul ‘tricolorului galben’ -
preºedintele în exerciþiu al PSD - va trebui sã facã faþã atacurilor per-
manente ale outsiderului democrato-liberal.

3 noiembrie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    259

Secretele seducþiei, 
scoase la luminã...

Sincer sã fiu, prefer un judecãtor care-ºi încearcã - în afara orelor
de serviciu - talentele în cea de-a ºaptea artã, unuia care ia ºpagã ca sã
dea o sentinþã strâmbã sau care negociazã dreptatea ca la tarabã. Din
acest punct de vedere doamna Simona Lungu este chiar simpaticã, pen-
tru dãruirea cu care s-a strãduit sã împãrtãºescã blazaþilor danezi, se-
cretele seducþiei, fãcând din sine însãºi instrumentul acestui demers. Cu
alte cuvinte, doamna judecãtoare Lungu s-a dezbrãcat de robã, dovedind
spectatorilor cã nu mai purta nimic pe dedesubt ºi cã este dotatã cu reale
calitãþi pentru a transmite mesajele pe care organizaþia cãreia i se alã-
turase (MISA) dorea sã le împãrtãºeascã amatorilor de absolut.

Ce mã deranjeazã este cã, dupã un prim impuls de sinceritate,
doamna judecãtoare încearcã acum sã-ºi nege nu doar contribuþia, dar
ºi talentul artistic. Sunã cât se poate de puþin convingãtor cererile sale
în legãturã cu o expertizã care ar trebui sã demonstreze cã între corpul
domniei sale ºi cel prezentat pe ecrane ar exista niscai diferenþe, cã lu-
mina cãzutã sub un anumit unghi pe faþã denatureazã trãsãturile ºi cã, în
general, ce-au vãzut ºi analizat magistraþii din Comisie ar fi ceva despre
care dânsa nici nu are habar. Sã fie reflexele unei modestii ieºite din
comun? Sã fie vorba despre opþiunea anonimatului, în numele unei
cauze nobile? Nu ºtiu despre ce este vorba, dar ºtiu cã prin intervenþiile
sale în mass-media, doamna Lungu îºi construieºte, tenace ºi cu rãbdare,
o carierã de star. Sunt lucruri care, în ciuda unor diferenþe specifice, de
culturã ºi de intelect, mi-o reamintesc pe ‚ziarista’ Laura Andreºan ºi as-
censiunea sa fulminantã în show-bizz-ul de categoria ‚X’. Pãi dacã Laura
Andreºan a ajuns unde-a ajuns, drumul Simonei Lungu spre glorie e
pavat cu paragrafe de lege ºi cu interpretãri juridice. Cât despre Comisia
delegatã de cãtre Consiliul Suprem al Magistraturii sã stabileascã iden-
titatea actriþei din ‚Secretele seducþiei’, cred cã ar trebui sã fie folositã
mai bine, eventual ca juriu de specialitate într-un concurs dedicat celor
mai valoroase producþii porno. Justiþia românã nu ar ieºi doar mai întãritã
din acest caz, dar în mod evident ºi mai competentã, ca sã nu vorbim de
câºtigul de rafinament artistic dobândit în urma istovitoarelor ºedinþe de
analizã cinematograficã.
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Sondaje ºi locomotive

Despre virtuþile potenþial-manipulatoare ale sondajelor s-a
vorbit pânã la saturaþie. Dar, cu toate acestea, nimeni n-a putut demonstra
convingãtor cât anume din rezultatul unui vot se datoreazã acestui tip
de manipulare. Aºa încât sondajele rãmân, în continuare, sarea ºi piperul
oricãrei campanii electorale, fãrã ca publicul ºi criticii sã se poatã lipsi
de ele.

Cum era de aºteptat, ultimul sondaj DATA MEDIA a stârnit,
la rândul sãu, pe lângã satisfacþia sau insatisfacþia pãrþilor, suspiciunile
de rigoare. Prima suspiciune þine de faptul cã pe fondul unui succes me-
diatic sensibil, din ultima vreme, candidatul Alianþei D.A. nu este cuan-
tificat corespunzãtor în procentele de sondaj. Conform acestora, Bãsescu
nu numai cã nu a crescut în intervalul sondat (16 - 22 octombrie), ba
distanþa dintre el ºi Nãstase a crescut, de la cele 5 procente din sondajele
precedente, la 9 în cel de faþã. Deasemenea, distanþa dintre cele douã
alianþe este acum  de 7 procente, faþã de cele 5 anterioare, în timp ce
cel de-al treilea actor din scenã - cel care, în ultimã instanþã, s-ar putea
sã încline balanþa viitoarei guvernãri - se menþine într-un tandem candi-
dat-partid, de 14 procente. Dupã pãrerea mea aici se regãseºte cel mai
interesant aspect al acestei campanii. La trecutele alegeri, Vadim a fost,
într-adevãr, locomotiva PRM-ului, scorul sãu surclasându-l net pe cel al
partidului. Acum Vadim merge în pas cu partidul ºi - dupã o campanie
modestã - riscã sã se instaleze la remorca acestuia. 

Cu toate acestea, odatã cu retragerea lui Stolojan, se aliniazã
ºi relaþia candidat la preºedinþie-partid: candidaþii rãmân motoarele for-
maþiunilor ºi aºa se ºi explicã interesul excesiv de care se bucurã o com-
petiþie care nu aduce câºtigãtorului nici destulã putere ºi nici suficientã
notorietate, în comparaþie cu oferta executivã. Avem trei locomotive ºi
trei partide care vor mãrºãlui pe traseul rãmas pânã la 28 noiembrie
printre sondaje ºi simpatii, configurând structura de putere care va con-
duce România în urmãtorii 4-5 ani spre ceea ce programele politice nu
contenesc sã clameze fãrã a convinge: o viaþã mai bunã pentru români.
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“De la Karl Marx la Coca Cola”
- filiera greceascã -

În urmã cu vreo 7 ani - prin 1997, dacã þin bine minte - ple-
cam spre Salonic, unde fusesem invitat la o conferinþã internaþionalã ce
avea ca subiect democraþia în Balcani. La scara avionului - un AN 24
vechi, din flota TAROMULUI, m-am întâlnit cu Adrian Nãstase, atunci
vicepreºedinte al Camerei Deputaþilor ºi reprezentant al Opoziþiei. Mer-
gea ºi el la Salonic, la o altã conferinþã, nu mai ºtiu exact cu ce temã.
Bunãvoinþa comandantului aeronavei ne-a plasat pe amândoi în com-
partimentul ‘business’, gol la acel zbor, unde am întors pe toate feþele
situaþia politicã a momentului, pe durata orei care despãrþea Bucureºtiul
de metropola greacã. Dupã doi ani de ‘Externe’ ºi patru de preºedinþie
la Camerã, Adrian Nãstase, care între timp reuºise sã încãrunþeascã ºi
sã-ºi mai rãreascã podoaba capilarã sub presiunea evenimentelor, îmi
apãrea pentru prima datã cu adevãrat relaxat ºi nu foarte nemulþumit de
faptul cã votul de din urmã cu un an îl aruncase în opoziþie. ‘Abia acum
îmi dau seama cât de confortabil este sã stai de cealaltã parte a baricadei
ºi sã nu trebuiascã sã faci altceva decât sã-þi urmãreºti adversarul ºi sã-
l sancþionezi oridecâteori greºeºte. ªi când guvernezi, ai, Slavã Domnu-
lui, nenumãrate prilejuri sã greºeºti.’ Atunci, dl Nãstase mi-a dat sã citesc
textul comunicãrii pe care urma sã o prezinte la Salonic. Aceasta se
numea ‘De la Karl Marx la Coca Cola’ ºi era o analizã subtilã ºi plinã
de umor a aspectelor formale pe care le îmbrãca tranziþia de la comunism
la altceva - o situaþie pe care þãrile din fostul Est nu reuºeau sã o defi-
neascã cu exactitate, dar pentru care emblema bãuturii condamnate cu
atâta tãrie pe vremea proletcultismului, se potrivea ca o mãnuºã. Mi-a
oferit o copie pe care, la întoarcerea din Salonic am ºi publicat-o în
‘Libertatea’. Mi-am amintit acest episod la lansarea volumului de dia-
loguri pe care premierul-candidat la preºedinþie le-a avut cu ºeful can-
celariei sale, întru schiþarea unui portret adecvat momentului electoral.
N-am reuºit sã-mi dau seama cum a ajuns în titlul cãrþii mesajul comu-
nicãrii de acum ºapte ani - în volum neexistând astfel de referinþe - ºi,
de aceea, cred cã rândurile de faþã pot constitui o restituire ºi o clarifi-
care, utilã ºi sugestivã. Printre multe altele...
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“Bãiatul cel rãu” - cel mai iubit
dintre americani!

Zumzetul electoral pe care America l-a împrãºtiat peste întreaga
lume s-a potolit. Calmul de dupã furtunã permite o vedere mai la rece a
ceea ce a însemnat competiþia pentru putere în cea mai puternicã naþiune
a lumii.

Bãtãlia dintre orgoliul democraþiei ºi orgoliul puterii a dat câºtig
de cauzã celui din urmã. Americanii par mai preocupaþi, acum, de când
reprezintã unica superputere de pe mapamond, de forþa lor, de capacitatea
de a regla procesele globale ºi de a le influenþa în sensul intereselor pro-
prii.

George Bush - fiul este, poate, cel mai blamat preºedinte ameri-
can din ultima jumãtate de secol. În special de cãtre ai sãi. Au americanii
aceastã calitate, de a fi mai critici faþã de ei înºiºi decât oricine altcineva.
De-a lungul primului sãu mandat Bush a pãrut sã þinã tot mai puþin seamã
de principiile tradiþionale ale politicii americane, cele care în ultimele de-
cenii fãcuserã din þara sa un captiv al tuturor zurbagiilor lumii. Fiul lui
Bush-senior a venit la Casa Albã cu un program clar ºi s-a servit de orice
amãnunt, de orice oportunitate, pentru a ºi-l pune în aplicare. A determinat
serviciile secrete sã-i ofere pe tavã motivele de a ataca Afganistanul ºi Ira-
kul. A fãcut din Saddam inamicul numãrul 1 al planetei, deºi acesta renun-
þase la armele de distrugere în masã ºi nici legãturi cu Al Qaeda nu prea
avea. A ignorat Organizaþia Naþiunilor Unite ºi Societatea Civilã. I-a tratat
pe talibani cum nu i-ar fi plãcut sã procedeze alþii cu ai sãi. A deschis cutia
Pandorei într-un Irak în care pacea pare cã nu se va mai instala niciodatã.
ªi-a favorizat pe faþã oamenii de afaceri în atribuirea contractelor de re-
construire a ceea ce armata sa distrusese fãrã prea multe motive.

S-a certat cu aliaþii europeni care nu-i împãrtãºeau ideile ºi acþi-
unile ºi i-a catalogat drept ‘învechiþi’. A transformat America într-un bun-
cãr aflat permanent sub stare de asediu, a luat amprentele tuturor
vizitatorilor strãini, a bãgat în faliment companiile aviatice ºi le-a fãcut sã
înfloreascã pe cele producãtoare de echipamente de securitate....

...ªi a câºtigat alegerile! ªi-a asigurat condiþiile pentru ca, în ur-
mãtorii patru ani, sã-ºi continue ºi sã-ºi definitiveze proiectele. A câºtigat,
pentru cã americanii sunt astãzi mai preocupaþi de imaginea lor de lideri
mondiali, decât de aceea de campioni ai unei democraþii tot mai ineficiente
în faþa ameninþãrilor de tot felul.
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Confruntarea televizatã

Marea gãselniþã a campaniilor electorale de dupã ‘89 o re-
prezintã confruntãrile dintre candidaþii la funcþia supremã în stat.

În 1990, au valsat în faþa camerelor de luat vederi, politicos
ºi elegant, cei trei candidaþi - Iliescu, Câmpeanu ºi Raþiu. A fost o dez-
batere potolitã, fãrã stridenþe, dar ºi fãrã momente de strãlucire. Atunci
Iliescu a câºtigat din primul tur ºi prima dezbatere a fost ºi ultima. 

În 1992, la aceeaºi unicã televiziune de stat, s-au aliniat, tot
înaintea primului tur, 6 candidaþi. Confruntarea n-a mai fost la fel de ele-
gantã (era acolo Funar) ºi Ion Iliescu, cu experienþa celor doi ani de
preºedinþie a dominat clar disputa, în faþa unui Constantinescu prematur
scos în scenã. Anul 1996, primul în care piaþa TV se diversificã
(funcþionau deja patru canale) a fost ºi prima în care au avut loc primele
confruntãri reale. ªi acest lucru s-a întâmplat chiar la locale când, înain-
tea turului 2, Ciorbea ºi Nãstase (Ilie) au oferit primul show naþional de
gen. Am avut atunci ºansa sã organizez ºi sã moderez aceastã întâlnire
difuzatã de Antena 1 ºi preluatã (caz unic!) de Televiziunea Naþionalã,
ºi specialiºtii sunt de acord - deºi încã nu începuserã mãsurãtorile de au-
dienþã - cã, dupã Revoluþie a fost primul mare vârf de interes din rândul
telespectatorilor. Aceastã confruntare presãratã cu ironii ºi invective, de-
venitã la un moment vulcanicã, a deschis cu adevãrat apetitul pentru ast-
fel de confruntãri. La alegerile prezidenþiale din toamnã au fost trei astfel
de confruntãri ale candidaþilor calificaþi în turul 2 (Iliescu ºi Constanti-
nescu) ºi am avut din nou ºansa ca pe prima, cea de la Antena 1, sã o
moderez tot eu. Aceste întâlniri au subliniat o datã în plus impactul major
al televiziunii asupra procesului electoral, dar a ºi tras, în acelaºi timp,
un semnal de alarmã asupra riscurilor. Astfel încât, patru ani mai târziu,
în 2000, nu a mai avt loc nici un dialog faþã în faþã, Iliescu refuzând
sã-l întâlneascã pe un Vadim dezlãnþuit de neaºteptatul sãu succes din
primul tur.

Vom avea, în 2004, o confruntare directã? Da. Dar nu înain-
tea primului tur, cum ar vrea Bãsescu ºi cum nu vrea echipa Nãstase (in-
vocând argumentul discriminãrii celorlalþi candidaþi). Cred însã cã
înaintea celui de-al doilea tur, în care doar o minune ar putea aduce alþi
candidaþi, liderul PSD ºi cel al PD vor produce cea mai durã ºi mai fãrã
menajamente disputã publicã din câte s-au înregistrat pânã acum. 

9 noiembrie



264 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

“Acest top e o prostie!”

‘Acest top e o prostie! - spunea, anul trecut, unul dintre cei
plasati în primii zece cei mai bogaþi oameni ai României. Ca ºi demo-
craþia, un top al bogãtaºilor nu e un lucru prea grozav, dar în lipsã de
altceva, este unicul mod de a crea necesarele ierarhii -  valorice sau ca-
litative - de care are nevoie o societate în curs de aºezare, dupã rãstur-
nãrile istorice pe care le-a produs Revoluþia. 

Mai degrabã întrebarea care poate fi pusã este: cui foloseºte un
astfel de top? Românului simplu, care nici mãcar nu poate vizualiza
imaginea milionului de dolari, în nici un caz. Pentru el coeficienþii de
valoare variazã între apartamentul dichisit al vecinului care s-a privatizat
mai din timp ºi adãpostul insalubru din subsol al amãrâtului care, nepu-
tându-ºi plãti întreþinerea, a fost evacuat. Privind lucrurile de la acest
nivel, vecinul privatizat este un fel de George Pãunescu (dacã are fraþi)
sau un Þiriac (dar cã n-are rude), în timp ce cel de la subsol împãrtãºeºte
soarta tristã a unui Culiþã Tãrâþã, scos din nivelurile superioare ale top-
ului ºi aruncat în dependinþele edificiului bogãþiei.

Cu totul alta este situaþia în rândurile titularilor. În absenþa unor
criterii de mai mare rigurozitate - ºi cel mai riguros ar trebui sã fie acela
al impozitelor plãtite - personajele incluse în acest clasament manifestã
clar poziþii diferite: cei luaþi cam fãrã voia lor ºi cãrora popularizarea
aceasta nu le foloseºte, ba din contrã, îi expune; ºi cei dornici sã fie vã-
zuþi în compania a ceea ce ei cred cã sunt ‘puternicii’ zilei, ºi care sunt
dispuºi sã facã aproape orice pentru a-ºi vedea numele în acest clasa-
ment. Douã subdiviziuni decurg firesc din primele: cea a celor - dacã
împãrtãºim punctul de vedere cã despre primul milion nu se pun întrebãri
- care pot justifica cum le-au fãcut pe celelalte ºi aceea a celor care
mizeazã pe nebãgarea de seamã sau pe dezinteresul celor care ar trebui
sã îi întrebe cum au ajuns unde au ajuns.

De acord, un astfel de top e o prostie. În spatele lui se ascund
toate tarele ºi avatarele unei societãþi buimace, pornitã pe cãrarea întor-
tocheatã a unei economii care încearcã sã-ºi desluºeascã noþiunea de
piaþã.
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Bãtãlia pentru Victoria!

A început, surdã ºi cu viraje neaºteptate cursa pentru Palatul
Victoria. Afirmaþia poate sã aparã hazardatã ºtiut fiind faptul cã atât par-
tidul de guvernãmânt cât ºi alianþa din Opoziþie ºi-au desemnat, cu luni
în urmã titularii. Au fãcut acest lucru în încercarea de a da o greutate mai
mare candidaþilor la preºedinþie, vehiculând, întru convingerea electora-
tului, noþiunea de ‘echipã’.  

Anul 2004 este primul în care s-a fãcut o astfel de opþiune.
Aruncând o privire în urmã vom vedea cã, doar cu excepþia trecerii de la
guvernul provizoriu la primul rezultat din alegeri, când desemnarea lui
Petre Roman apãrea ca un fapt normal ºi a scrutinului din 2000, când
Adrian Nãstase era considerat cel mai îndreptãþit - fãrã a fi normalizat ca
atare - premierilor nu li s-a fãcut campanie electoralã. Numirea lui
Vãcãroiu a constituit o mare surprizã, una post-electoralã, despre Stolojan
nu este cazul sã discutãm, pentru cã a provenit din alt context, iar Ciorbea
a fost cartea din mâneca lui Constantinescu, prin care l-a contracarat nu
doar pe Radu Vasile, ci ºi pe ceilalþi veleitari þãrãniºti, de genul lui
Spineanu sau Ciumara.

E drept cã Geoanã a fost lansat festiv, dar chiar ºi la data lan-
sãrii mulþi s-au indoit de viabilitatea candidaturii, consideratã a fi mai de-
grabã o diversiune menitã sã þinã la adãpost de tirul presei adevãratele
opþiuni. Teoria pare sã se confirme: deja, de un numãr de zile, Mircea
Geoanã se aflã într-un ‘low profile’ suspect. Nici el nu se îndeamnã sã
iasã în faþã, nici alþii nu-l scot. Motivul pluteºte în necunoscut ºi chiar în
primul cerc al puterii se fac simþite întrebãri fãrã rãspuns.

Dar dacã nu Mircea Geoanã, atunci cine? Ministrul de Ex-
terne n-a fost suficient de convingãtor în campania de pânã acum, el pur-
tând încã sechelele eºecului de la locale. Însãºi ideea de a arunca în
competiþie pentru poziþia supremã a unui perdant la eºalonul inferior nu
pare sã fi fost suficient de bine gânditã. 

În caz cã este realã, abandonarea candidaturii pentru scaunul
de la Palatul Victoria (unde o rãmânere a lui Adrian Nãstase pare exclusã
din orice calcule) ar trebui sã fie urmatã de o înlocuire, suficient de
promptã pentru a nu permite un avans, pe acest culoar, al Opoziþiei.
Bãnuielile merg spre douã personaje ‘cheie’, ale cãror nume au mai fost
vehiculate: Ioan Talpeº, cel venit de la Cotroceni, pentru a-i deschide  pâr-
tie ºefului sau, ºi Miron Mitrea, unul dintre cei mai solizi (la propriu ºi la
figurat) miniºtri ai actualului cabinet, om care a ºtiut sã-ºi consolideze
poziþia ºi în teritoriu. 
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Curãþãtoria civicã
Trebuie sã fii de rea credinþã ca sã nu consideri cã forul legis-

lativ ar trebui sã fie locul unde cetãþenii au datoria moralã sã-i trimitã pe
ai mai buni dintre ei, pe cei mai apþi sã le reprezinte interesele ºi sã gã-
seascã soluþiile legislative pentru atingerea acestora.

De asemenea, trebuie sã fii fariseu ca sã nu recunoºti faptul
cã doar o parte - nu ºtiu exact cât de micã sau de mare - dintre cei care au
ajuns acolo îºi meritã calitatea ºi mandatele care le-au fost încredinþate,
cã nu puþini ºi-au folosit atribuþiile pentru a se cãpãtui sau cã au ajuns
acolo folosind mijloace incorecte sau ascunzând lucruri care nu i-ar fi în-
dreptãþit sã devinã ceea ce au devenit.

Aºa încât iniþiativa Coaliþiei pentru Un Parlament Curat apare,
la prima vedere, ca un demers normal. Civic în primul rând - pentru cã
aceasta este zona din care se reclamã a proveni persoanele ºi asociaþiile
care s-au constituit ca atare.

Numai cã modul în care a acþionat aceastã alianþã s-a nimerit
ca nuca în perete faþã de scopul propus. Pentru cã CUPC ºi-a atribuit sie
însãºi rolul de instanþã supremã, care poate sã decidã cu de la sine putere
cine e curat ºi cine nu. Având la bazã criteriile mai mult decât discutabile
ale unor articole apãrute în presã. Dacã doamna Mungiu ºi compania ar
fi niºte civici sadea, rupþi de realitatea concretã a presei contemporane,
poate cã le-am putea acorda niºte circumstanþe. Dar doamna Mungiu a
fost ea însãºi, o perioadã, ziarist de televiziune. A avut chiar o funcþie im-
portantã care a pus-o în legãturã nemijlocitã cu pârghiile puterii. Nimeni
nu poate sã ºtie mai bine ca dânsa - o recunoaºte, într-o carte, chiar fostul
sãu coleg, Rasvan Popescu - cum fãcea domnul preºedinte Constanti-
nescu, la Cotroceni, sumarul ºtirilor din jurnalul de searã, ºi cum se ma-
nipulau informaþiile transmise pe postul naþional în funcþie de interesele
celor aflaþi la putere. ªi cum se influenþau anumite publicaþii, sau erau
ºantajate altele, pentru a publica anumite puncte de vedere sau relatãri.
ªi cred cã asta spune multe despre credibilitatea care ar trebui acordatã
în general, articolelor apãrute în presã, puse pe rol ca probe de instanþã.

Demersul civic n-a reuºit, din pãcate, decât sã irite sau sã ne-
mulþumeascã pe aproape toatã lumea - indiferent de culoarea politicã - ºi
sã punã sub semnul întrebãrii sinceritatea ºi independenþa realã a prota-
goniºtilor sãi faþã de alte interese de culise. 

‘Curãþãtoria civicã’, condusã de doamna Mungiu, n-a reuºit
decât sã ‘pãteze’ o idee valoroasã în sine, dar complet neproductivã în
maniera propusã. 
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Arafat - deconectat!

Scoaterea din prizã a liderului palestinian Yasser Arafat este
o premierã în politica mondialã. Dacã moartea unor importanþi lideri a
fost þinutã ascunsã zile în ºir, pânã s-a considerat cã au fost luate toate
mãsurile pentru ca succesiunea sã nu se transforme într-un haos, de data
aceasta iminenþa decesului n-a mai putut fi ascunsã. Singura problemã
care a agitat cabinetele lumii a fost dacã ºi când va fi deconectat liderul
palestinian de la aparatele care îl mai þineau în viaþã.

Cu Arafat se încheie, probabil, o epocã. Aceea a facþiunilor
teroriste legitimate politic. Ca ºi alþi câþiva lideri evrei, ca ºi Mandela,
Arafat ºi-a început cariera pe frontul luptei împotriva evreilor, luptã în
care au fost folosite absolut orice mijloace. Atunci când problema pa-
lestinianã a ajuns sã aibã o gravitate excepþionalã, lumea s-a mai
dezmeticit ºi a început sã vadã cã acolo, în Orientul Mijlociu e o pro-
blemã ce nu poate fi tratatã exclusiv cu instrumentele represiunii.
Aceastã nouã viziune a dus la legitimarea OEP ºi odatã cu el, a lui Yasser
Arafat, devenit din inamic public, un partener politic autorizat. Vârful
carierei sale îl constituie, fãrã îndoialã, acordul de pace cu Israelul sem-
nat la Oslo, într-o încercare aproape disperatã de reconciliere istoricã.
Apariþia unui stat palestinian a fost consecinþa directã a unor demersuri
intense desfãºurate pe parcursul a câtorva decenii ºi cu toate imperfec-
þiunile, relaþiile celor douã pãrþi, ajunse din nou la o cotã criticã, nu ex-
clud definitiv ideea unei posibile pãci în Orient. În ultimii ani, Arafat a
fost, practic, prizonierul israelienilor. Repudiat de americani, detestat de
evrei, el nu a putut fi însã înlãturat de la putere, privilegiul sãu istoric fi-
indu-i suficient pentru a rezista tuturor asalturilor. Politica israelianã
ºi-a concentrat în ultimii ani atenþia asupra lui Arafat, considerând cã
acesta este responsabil de toate relele din zonã. Acum Arafat iese din
scenã. Vor ieºi odatã cu el ºi motivele care fac din Palestina butoiul cu
pulbere al secolului XXI? Se scot, odatã cu deconectarea sa, din prizã
toate crizele care inflameazã zona? Vor fi cei care-l vor înlocui, mai ca-
pabili sã ia decizii raþionale?
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Senatorii de drept
Este o întreagã discuþie publicã, cu acuze dintre cele mai

necruþãtoare la adresa imparþialitãþii prezidenþiale în mijlocul campaniei
electorale. Dl Iliescu este acuzat cã face campanie pentru partidul de gu-
vernãmânt, pe ale cãrui liste, dealtfel, ºi candideazã pentru Senatul
României. Este foarte greu de imaginat cum, în perspectiva actualelor
prevederi ale legii electorale, s-ar putea face o departajare limpede, necon-
testabilã, între atribuþiile prezidenþiale, rãmase în vigoare pânã la finele
mandatului, ºi dreptul de a alege ºi a fi ales pe care-l exercitã candidatul
Iliescu. Cã zgomotul este mai mare decât efectele sale este clar. Chiar
dacã dl Iliescu n-ar fi candidat în aceastã manierã, este limpede cã supor-
tul implicit al domniei sale n-ar fi mers nici spre Alianþa DA, nici spre
PRM ºi cu atât mai puþin spre UDMR, PSD rãmânând nu doar partidul
pe care l-a fondat ºi l-a structurat, dar ºi cel la a cãrui cârmã se va întoarce,
dupã încheierea mandatului, conform declaraþiilor repetate ale liderulor
partidului ºi a acceptului deja formulat de cãtre preºedinte. Unii spun cã
dl Iliescu ar fi trebuit sã-ºi dea demisia din funcþie înainte de campania
electoralã ºi sã meargã înainte ca simplu cetãþean. Existã însã o întreagã
serie de impedimente – între care ºi importante angajamente inter-
naþionale – care n-au permis acest lucru. Cea mai bunã – ºi cea mai in-
teligentã - soluþie ar fi fost însã tocmai aceea la care ‚intelighenþia’
partidului, care a propus modificãrile din Legea Electoralã, nu a avut-o
în vedere: care a fost ºi care este rostul angrenãrii preºedintelui într-o
campanie electoralã, de pe urma cãreia opoziþia nu ezitã sã tragã orice
folos, când situaþia ar fi putut fi evitatã, simplu, prin instituirea unei ca-
tegorii de ‚senatori de drept’, printre care s-ar fi putut numãra foºtii con-
ducãtori ai þãrii ºi alþi câþiva reprezentanþi ai ‚aristrocaþiei’ de merit?
Aceºtia ar fi putut sã fie desemnaþi direct – aºa cum s-a mai întâmplat în
practica istoricã constituþionalã ºi electoralã a României, dar cum se în-
tâmplã ºi în prezent în þãri europene cu tradiþie democraticã. O astfel de
mãsurã l-ar fi scutit pe preºedinte de travaliul uneori penibil, al unei com-
panii pline de riscuri. Cred cã în mod normal, alãturi de domnia sa ar fi
trebuit sã se afle ºi fostul preºedinte Constantinescu (tot mai demonetizat
de avatarurilor unui partid nesemnificativ) sau regele Mihai. Prezenþa lor,
alãturi de un preºedinte al Curþii Constituþionale, un preºedinte al Aca-
demiei Române ºi de alte câteva personalitãþi cu autoritate recunoscutã
ar fi dat altã greutate acestui for legislativ, constituind în cadrul sãu un
grup independent ºi autoritar, ºi contrabalansând lipsa de personalitate
prezentã a instituþiei. 
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Tunsoarea neconstituþionalã

Dumincã, domnul Iliescu a dat o raitã prin Piaþa Unirii ºi s-a oprit
la o frizerie unde a decis sã se tundã. De ce? Nu ºtiu. Bãnuiesc cã are la
Cotroceni un frizer autorizat, sau dacã nu-l are, SPP-iºtii sãi îi pot aduce
oricând unul. Cred cã, mai degrabã, dincolo de orice calcul politic, elec-
toral, domnia sa a dorit sã se afle în pielea omului simplu, care poate sã
intre în orice prãvãlie fãrã a-ºi face probleme cã gestul sãu va fi inter-
pretat într-un fel sau altul. Cu atât mai mult cu cât frizeria este, prin tra-
diþie, un loc de socializare, perimetrul în care poporul schimbã impresii
despre conducãtori ºi despre viaþa pe care o duce, ºi unde îºi dezvoltã
fiecare, în voie teoriile manageriale care ar putea schimba lucrurile în
mod radical.

Cã dl Iliescu n-a avut parte de acest moment de socializare a fost
evident, cel puþin prin faptul cã pe parcursul operaþiunii puhoiul de pa-
parazzi oficiali sau neoficiali nu l-a slãbit o clipã, filmându-i prin fereas-
trã în direct fiecare moment al acestei împrospãtãri de imagine. 

Ei bine nimeni nu s-a gândit atunci ce furtunã va declanºa acest
gest. Cât de mult se vor înfierbânta taberele politice în încercarea de a
demonstra neconstituþionalitatea sau normalitatea gestului. Ce asalt de
cereri va suporta CNA-ul în a stabili cu certitudine dacã tunsoarea face
parte din programul oficial al preºedintelui sau nu. Ce probleme insur-
montabile va da Biroului Electoral Central, intrat ºi el în hora datului cu
pãrerea pe orice temã. 

În seara respectivã ºi a doua zi, tunsoarea ºi semnificaþia acesteia
au fost subiectul numãrul unu în mass media ºi de aici, prin reflex, în
public. Din tot ce s-a întâmplat în acea zi a fost singurul eveniment care
a reþinut atenþia în mãsura în care s-a transformat de-a dreptul într-un
‘breaking news’ ºi e de mirare cã televiziunile au avut rãbdare pânã la
ºtiri ºi nu au dat vestea în direct. 

Din douã una: ori dl Iliescu este, rãmâne, atât de important ºi de
reprezentativ încât orice gest al sãu naºte automat evenimentul, ori restul
evenimentelor, care ar trebui sã domine scena, sunt atât de nesimnifica-
tive încât cu greu reuºesc sã-ºi facã loc în atenþia publicului. 
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Un jamaican 
la curtea regelui George

Unul dintre marile tabu-uri americane consta în faptul cã
un negru nu poate deveni preºedinte al Statelor Unite. Asta nu înseamnã
însã cã un om de culoare nu poate ajunge pe unele dintre cele mai înalte
trepte ale administraþiei. Regula a fost întãritã, de douã ori chiar, în cur-
sul primului mandat al lui G.W.B. când a lucrat cot la cot cu doi politi-
cieni de culoare - ministrul de Externe, Colin Powell, ºi consilierul pe
probleme de securitate naþionalã, Condoleezza Rice.

Powell este un personaj emblematic pentru visul ameri-
can. Jamaican de origine, el a intrat în armatã unde a urcat treaptã dupã
treaptã (în aceeaºi armatã care în al doilea rãzboi mondial îi folosea pe
negri doar la servicii ºi nu în calitate de combatanþi) pânã la funcþia de
ºef de Stat Major al Armelor Reunite, în timpul primului rãzboi din Golf,
purtat de tatãl actualului preºedinte. Adoptat de fiu, Powell a desãvârºit
(pânã la un punct) opera primului, în calitate, de data aceasta, de diplo-
mat - profesie pentru care a dovedit reale calitãþi.

Douã sunt ipostazele în care mi s-a fixat în memorie
imaginea actualului demisionar de la Casa Albã.

Prima dateazã din toamna lui 2002, la Summit-ul Pãmân-
tului, organizat în Africa de Sud, la Johannessburg. Powell a fost atunci
emisarul preºedintelui Bush, care nu a dorit sã se numere printre ºefii
de state prezenþi la o discuþie delicatã, pe tema împãrþirii resurselor pã-
mântului între bogaþii ºi sãracii Planetei. Un emisar cum nu se putea mai
potrivit, culoarea sa corespunzând celei care caracterizeazã sãrãcia.
Sãracii, însã, nu l-au acceptat. L-au huiduit de la începutul pânã la ca-
pãtul discursului susþinut cu dificultate ºi cu demnitate. A tãcut minute
în ºir, ascultând fãrã sã i se clinteascã o trãsãturã a feþei, corul invec-
tivelor pe care nu le merita.

Cea de-a doua dateazã din timpul pregãtirilor pentru in-
vadarea Irakului. Mai bine de o orã, Powell a citit în faþa Adunãrii Ge-
nerale a ONU tot felul de tabele ºi a comentat neconvingãtor imagini în
care nu reuºea nici el sã vadã mare lucru.Era o caznã cumplitã, cãreia-i
fãcea faþã doar din acelaºi sentiment al datoriei, prezentã în militarul din
el, deghizat în diplomat. Nu a fost o prestaþie lamentabilã. A fost, cel
mult, una de care cred cã s-a jenat întotdeauna. 
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Partidul Bunei Guvernări

Există, în ţările dezvoltate, o tendinţă. Aceea de a înlocui
ideologia - de dreapta, stânga, centru - cu practica ‘bunei guvernări’.
Aceasta ar putea fi sintetizată ca o combinaţie cât mai armonică între ne-
voile cetăţeanului şi interesele statului. Ea depinde însă de experienţa acu-
mulată în timp şi de existenţa unui eşalon important de administratori
publici calificaţi.

Este România aptă de a trece, de la guvernările pesediste
sau cederiste la ‘buna guvernare’? După părerea mea, nu. N-au trecut
decât aproape 15 ani de când ţara noastră a păşit pe drumul accidentat al
economiei de piaţă şi al democraţiei. Cu toate progresele înregistrate, cu
tot statutul de economie funcţională şi de democraţie fiabilă, lucrurile nu
au ajuns încă în punctul în care să se poată desprinde din corsetele ideo-
logice de partid. Buna guvernare este potrivită acolo unde inegalităţile
sociale flagrante au fost eliminate şi unde se pune problema calităţii vieţii,
nu a supravieţuirii. Societatea românească abia a făcut pasul cel mare spre
inegalitate, despărţindu-se de egalitarismul comunist, şi încercând să-şi
constituie o clasă medie care să mai echilibreze discrepanţa dintre ‘ cei
300’ sau câţi vor fi fiind la vârf, şi cele vreo ‘5 milioane’ care trăiesc la
limita sau sub nivelul venitului minim. În aceste condiţii, ideologia ră-
mâne încă o necesitate, clasele sociale dorind să se regăsească în progra-
mele acestora: cei săraci - în social-democraţie; cei bogaţi - în liberalism.
Că lucrurile se amestecă adeseori şi că guverne de dreapta adoptă politici
stângiste şi viceversa nu este nici măcar o surpriză, la câte merg la noi
de-a-ndoaselea. Ceva, însă, din doctrină se face simţit. Numai că, atunci
când se produce chiar cu bună intenţie, este suspectat de a fi altceva. Valul
de măsuri luate de guvern în ideea sprijinirii celor cu venituri reduse poate
fi privit ca un lucru normal. În fond, ce altceva ar trebui să facă un guvern,
decât să îmbunătăţească viaţa cetăţeanului? Numai că începe povestea
contestărilor şi a acuzelor. Populism, mită electorală, etcetera. Există însă
un soi de populism care n-ar avea de ce să fie rejectat. Acela sincer. În
care contează oamenii.

Există chiar şi un demers de această natură, de înţeles: ce
guvern nu-şi doreşte să fie reales? Şi ce guvern nu ar face ceea ce e în
stare să facă, dacă poate şi are resursele necesare? Ar fi procedat oare
Alianţa D.A., altfel, dacă se afla la guvernare în locul PSD-ului? Mă în-
doiesc. Ar fi făcut aproape acelaşi lucru (dacă ar fi reuşit să creeze şi re-
sursele) şi ar fi întâmpinat aceleaşi reproşuri şi acuze din partea unui PSD
în Opoziţie.
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Demonizarea generalului 
armatei moarte

Este uimitor cum în momente de stres emoþional, oamenii
pierd simþul realitãþii în proporþie de masã. Este suficient sã iei la rînd titlurile
apãrute în presa de dupã  meciul de fotbal de la Erevan ca sã constaþi cã nici
dacã ne-ar fi invadat gãgãuzii lui Smirnov, nu am fi reacþionat atât de violent
ºi de categoric. Meciul egal realizat de selecþionata generalului Puiu a devenit
brusc cea mai mare catastrofã naþionalã care s-a abãtut asupra României din
toate timpurile ºi n-au lipsit decât niºte decrete sau hotãrâri de guvern pentru
a o legitima. Din fericire, de data aceasta Guvernul a manifestat mai mult bun
simþ decât presa ºi a lãsat lucrurile în voia lor. ‘Voia lor’ însemnând cã, pânã
una-alta, fotbalul rãmâne un joc ºi, ca orice joc este supus hazardului. La fel
de mult cum este supus, ca om, ºi Puiu Iordãnescu, cel care, dacã nu ºi-ar fi
dat demisia, ar fi fost, probabil, linºat în Piaþa Universitãþii de cãtre cohortele
de fani nemulþumiþi, conduºi de cãtre intransigenþii cronicari de fotbal. Culmea
este cã între glorie ºi dezastru n-a fost decât un gol, pentru cã, dacã pe acelaºi
fond al unui joc onest, în gheata vreunui român ar fi stat ºansa unui ºut norocos,
concertul ar fi fost cu totul altul, interpretat, binenþeles, de aceaºi instrumentiºti
ai condeiului. Demonizarea lui Puiu Iordãnescu a reprezentat în acest caz so-
luþia cea mai la îndemânã pentru manifestarea spiritului justiþiar al presei fot-
balistice (ºi nu numai). Trebuia - vorba lui Brucan - sã cadã un cap ºi acesta a
fost cel ameninþat de calviþie al cucernicului nostru selecþioner, la fel de vino-
vat, poate, astãzi, de insucces, cum a fost vinovat cu ani în urmã, de triumful
naþionalei. Pentru cã refuz sã cred cã Iordãnescu este astãzi mai puþin deºtept
decât era ieri. El este poate acelaºi, dar vremurile ºi lucrurile s-au schimbat.
Dacã este cineva de vinã de dezastrul din fotbal, apoi pentru asta ar trebui sã
rãspundã solidar, în faþa unei legi care deocamdatã nu existã, conducãtorii hrã-
pãreþi de cluburi ºi de federaþie, milionarii ºi miliardarii de carton care zboarã
ca muºtele în jurul grãmezii de bãlegar pe lângã fotbaliºti, proprietarii lipsiþi
de scrupule care au transformat acest sport într-o tarabã, jucãtori cu minte
puþinã copleºiþi de banii abãtuþi din senin asupra lor, jurnaliºtii care s-au
obiºnuit sã nu vadã decât aparenþele fenomenului fãrã a încerca sã-l judece în
profunzime ºi - de ce nu - politicienii care au încercat sã se foloseascã de po-
pularitatea acestui sport pentru a-ºi face jocurile proprii. Toþi sunt de vinã cã
fotbalul a decãzut atât de mult, sub ochii lor, pânã la a nu mai însemna decât
un pretext pentru feluritele negoþuri care se fac pe spinarea lui. Toþi sunt de
vinã cã n-au sesizat la timp incompetenþa ºi sistemul mafiot de organizare a
structurilor care-l guverneazã ºi cã au tolerat - ºi chiar  aplaudat - spectacolele
jalnice oferite de reprezentanþii formaþiunilor ºi asociaþiilor scãpate de sub con-
trol.  
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Ghiveciul de candidaþi
Cât þi-ar fi Vadim de antipatic pentru unele dintre excesele

sale nu poþi sã nu-i dai dreptate când acuzã infantilismul (textual: ‘imbe-
cilitatea’) probelor la care un post de televiziune a dorit sã-i supunã pe
principalii candidaþi la preºedinþie. Domnii Nãstase, Bãsescu, Vadim ºi
Bela ar fi trebuit sã spunã naþiunii ce-ar face dacã ar da peste un om cãzut
pe stradã sau dacã ar asista la agresarea unei persoane. Testul - normal
pentru un concurs de responsabilitate civicã pentru elevi - ar fi fost total
contraproductiv în cazul unor persoane care nu umblã brambura pe strãzi
în cãutare de evenimente care sã le sublinieze calitãþile civice. Aproape
toþi (cel puþin aºa cred) au bodyguarzi în ale cãror sarcini de serviciu intrã
ºi rezolvarea unor probleme de acest soi, ca sã nu mai vorbim de antemer-
gãtorii cu girofar care le deschid calea.

Nici celelalte subiecte propuse n-au fost mai breze, ele în-
cercând sã-i transforme pe aspiranþii la funcþia de preºedinte al þãrii într-
un soi de ºcolari prinºi cu lecþia neînvãþatã. Exerciþiul, la fel de stupid, a
fost practic refuzat de competitori, ei ajungând rapid la ceea ce îi durea:
replici ºi contrareplici, acuze ºi dezvinovãþiri pe temele incendiare ale
zilei, teme pe care realizatorii TV pãruserã a nu le fi aflat.

Cu ambiþii prea mari faþã de posibilitãþi, aceste emisiuni
de false confruntãri pe care le practicã posturi al cãror obiectiv pare a fi
doar acela de a se împãuna în faþa audienþei cu trofeele adunate în studio,
reuºesc performanþa de a diminua interesul electoratului faþã de exerciþiul
civic din 28 noiembrie prin proiectarea unei viziuni în registru minor
asupra responsabilitãþii pe care o implicã asumarea acestei magistraturi
care pentru români continuã sã fie cea mai importantã. Obligaþi sã rãmânã
la buchisirea Constituþiei sau la recitarea unor texte din documente ofi-
ciale, contracandidaþii intrã în formula procustianã a unor reglementãri
absurde care nu rezolvã absolut nimic din ceea ce aºteaptã publicul de la
candidaþi. În locul unor dezbateri vii, directe, cu argumente ºi contraargu-
mente, în care moderator sã fie bunul simþ ºi mãsura prin care candidaþii
au datoria sã-ºi convingã alegãtorii, asistãm la aflarea în treabã a unor per-
sonaje care nu au nici cultura ºi nici autoritatea necesare de a modera în
adevãratul sens al cuvântului acest proces. O bunã parte din vinã revine ºi
candidaþiilor, staff-urilor lor electorale, care acceptã asemenea formule ºi
care nu reuºesc sã impunã o metodologie ºi o tehnicã pe mãsura aºteptã-
rilor electoratului. Când nu asistãm la lecþii anoste de teorie constituþio-
nalã, avem parte de circul prin care ‘zecimalii’ pitoreºti îºi suplinesc
absenþa evidentã a unor calitãþi elementare. 
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Obiectiv: primãria Capitalei!

În plinã ofensivã pentru preºedinþie, Traian Bãsescu nu
uitã de gospodãria sa - Primãria Capitalei - ºi se aratã preocupat de cine
îi va putea lua eventual locul, dupã ce el se va instala la Cotroceni. ªi
afirmã: ‘Nici unul dintre viceprimarii Capitalei nu are dimensiunea unui
primar!’ Care ar fi dimensiunea asta, Bãsescu nu ne spune, putem doar
sã imaginãm cã viitorul primar ar trebui sã fie un soi de copie la indigo
a sa. ‘Nu mai putem sã nu avem drept candidat un politician de vârf!’ -
adaugã el, într-un mod destul de neelegant faþã de oamenii alãturi de
care a condus - ºi poate va mai conduce - corabia Primãriei. Candidatul
ADA adaugã la deja bogatul sãu palmares de gafe încã una: sentimentul
pe care-l vor încerca viceprimarii sãi va fi, poate, împãrtãºit ºi de alte
categorii de luptãtori de pe frontul localelor, dintre cei care i-au adus
succesul din iunie, ºi care se vãd acum daþi deoparte într-o întreagã per-
spectivã pentru care nu sunt consideraþi a fi corespunzãtori etapei. Din-
colo de asta, afirmaþia lui Traian Bãsescu conþine ºi o altã trimitere
neelegantã: pe cine dintre ‘politicienii de anvergurã’ va cãdea mãgãreaþa
primãriei, când ºi aºa oamenii de calibru nu vor ajunge pentru încropirea
unui guvern ºi a altor instituþii ale prezumtivei puteri D.A.-iste? Este
deja cronicã situaþia în care Alianþa s-a pus - în special Partidul Democrat
- prin aruncarea în bãtãlia localelor a unora dintre figurile proeminente
ale sale (Boc, Negoiþã, Frunzãverde) într-o încercare aproape disperatã
de a prinde acest tren, pentru cã la atmosfera creatã atunci de sondaje,
legislativele pãreau a fi ‘un pod prea îndepãrtat’. Cine sunt cei care vor
merge sã candideze din nou la Primãrie? De la democraþi n-a mai rãmas
decât Anca Boagiu, ºi ea marcatã de unicul insucces pe linia localelor.
Poate vreun liberal? Patriciu? Tãriceanu nu, cã e ocupat cu guvernul.
Mona Muscã? Sunt întrebãri retorice, cel puþin atâta vreme cât sondajele
de opinie nu mai confirmã trendul ascendent al Alianþei. Dupã un mo-
ment de ºoc ºi de euforie, declanºat de evenimentele în serie la care a
participat Bãsescu dupã retragerea lui Stolojan, începe sã se instaleze în
tabãra Opoziþiei o liniºte neprevestitoare de lucruri bune. De cealaltã
parte, PSD-ul, confruntat ºi el cu numeroase incertitudini, nu îndrãzneºte
sã se bucure înainte de vreme. Aºa cã, pentru atmosferã, discutãm despre
Primãria Capitalei.... 
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Foºgãiala zecimalilor

În aceste ultime zile de campanie, cel mai tare se agitã liderii
micilor partide. Ei s-au înscris în aceastã cursã inegalã pentru preºe-
dinþie, doar-doar ºi-ar trage mai în faþã formaþiunile, spre visul de aur al
oricãrui politician - intrarea în parlament! 

Nici ereditatea ºi nici posibilitãþile nu sunt egale. Fiecare cu
ale lui. Cel mai interesat mi se pare a fi cazul PNCÞD-ului care ºi-a des-
coperit, aproape post-mortem, liderul potrivit. Anonim politician local,
dl Ciuhandu n-a prea avut posibilitatea , pe vremea ‘talibanilor’ sã se
exprime ºi sã arate de ce l-au preferat timiºorenii de atâta ori ca primar.
Multã lume îl vede acum pentru prima datã ºi impresia este una pozitivã.
Omul are har, dar nu mai are timp ºi ºansele de a atinge pragul de 5%
sunt practic de nerealizat. Ca, dealtfel, pentru fiecare partid de la UDMR
în jos. Spre deosebire de ‘sãrac dar cinstitul’ PNCÞD (de azi!), Partidul
Noua Generaþie al lui Gigi Becali are pretenþii mari. În el, oierul - student
la filosofie a bãgat o grãmadã de bani, dupã ce l-a cumpãrat de la Lis. A
investit în sedii dar mai ales în oameni! La propriu: ºi Dan Pavel ºi Paul
Ghiþiu ºi alþi câþiva domni onorabili care au acceptat sã fie umiliþi pe
bani buni. Iar dacã nu vor atinge pragul - ºi nu-l vor atinge - îi aºteaptã
o dare afarã în masã. Posibil chiar cu ºuturi în fund, dupã binecunoscu-
tele maniere elegante ale liderului.

Despre partidul dlui Constantinescu ce sã mai vorbim: e un
partid pe mãsura sa. Fostul preºedinte n-a avut niciodatã anvergura de
care l-au suspectat Ana Blandiana ºi civicii care l-au împins în politicã.
N-o are nici acum. Este ºi el în situaþia ca dupã ce a cãzut din prima di-
vizie, sã umble cu sãrumâna pe la porþile celei de-a treia. Cu Miluþ de
mânã.

Mai este ºi dl Roman, poate politicianul român cu cea mai
spectaculoasã prãbuºire. De la vârful Revoluþiei, când a avut totul la pi-
cioare, ºi pânã la mezalianþa cu CDR, care l-a mai fãcut o datã ministru,
pentru ca apoi sã se descotoroseascã definitiv de el, Petre Roman este
un pribeag pe drumul politicii, pe care nu-ºi gãseºte încã reper ºi nici
procente. Partidul sãu va mai trãi vreo lunã-douã dupã alegeri, iar apoi
va dispare în neantul uitãrii. 

Foºgãiala zecimalilor asigurã zgomotul de fond pe care se
proiecteazã bubuielile celor mari...
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Alternanþã sau continuitate?

Întrebarea care stãruie în mintea observatorilor fenome-
nului politic românesc, cu 48 de ore înainte de scrutinul care va oferi
rãspunsul, este: alternanþã sau continuitate? Pentru care din aceste va-
riante vor opta românii pentru viitorii patru ani?

Cine încearcã sã descifreze un mecanism al fenomenului
electoral, rãspunsul cel mai la îndemânã ar fi: alternanþã! ªi în 1996, ºi
în 2000, alegerile au fost pierdute - sau câºtigate - pe baza votului negativ
care a sancþionat incapacitatea de administrare a crizelor multiple aduse
cu sine de o tranziþie prelungitã spre ceea ce ar trebui sã fie economia
de piaþã funcþionalã ºi democraþia autenticã. Votul negativ indicã senti-
mentul sporit de neîncredere al electoratului faþã de soluþiile alese de
guvernanþi, soluþii care nu reuºesc sã facã evident progresul care apare
doar în statistici. 

Momentul 2004 nu este, însã, identic, nici cu 1996 ºi nici
cu 2000. În 1996, partidul majoritar se afla, practic, dupã ºase ani de
monopol al puterii, lipsit de lecþia de viaþã a traiului în Opoziþie. Se cre-
dea - vorba defunctului Vãcaru - etern. Aºa încât a refuzat cu obstinaþie
sã tragã vreo concluzie din propriile sale erori, considerându-ºi adver-
sarii prea slabi ºi neexperimentaþi pentru a-l putea înlocui. Electoratul
n-a fost însã de aceeaºi pãrere ºi, plin de speranþa unei schimbãri, a man-
datat Opoziþia sã treacã la fapte. Cum a trecut, s-a vãzut dupã patru ani
când acelaºi electorat, dezamãgit, i-a aruncat de la putere pe cei care se
dovediserã incapabili de a depãºi faza împãrþirii beneficiilor guvernãrii
dupã algoritm. Succesul PDSR-ului din 2000 a însemnat o reinvestire a
acestuia cu un capital de încredere pe care exerciþiul Opoziþiei pãrea
sã-l justifice. ªi l-a ºi justificat pânã la un punct. Pentru prestaþia sa în
aceºti patru ani - concretizatã în creºtere economicã, deschiderea inter-
naþionalã (vizele ºi NATO) ºi avansul în procesul de integrare europeanã
- PSD ar merita sã obþinã cadoul continuitãþii.

Nu poate fi sigur pe el din  motive marginale, cel puþin
în aparenþã. Iar aceste motive sunt cele care au condus la semi-eºecul de
la locale: suspiciunile de corupþie, monopolizarea deciziilor economice,
clientelismul ºi o anumitã distanþare de esenþa socialã a programului.
Practic, scorul de duminicã nu va fi decis atât de forþa de convingere a
Alianþei D.A. cât de ponderea pe care o vor  avea în talerele balanþei
cele douã componente ale profilului PSD. 
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Sindromul “Belgrad - Tbilisi”
valabil ºi la Kiev?

La Kiev pare sã se petreacã, în linii mari, ceea ce s-a întâm-
plat mai întâi la Belgrad iar apoi la Tbilisi: transferul puterii dinspre ta-
bãra ‘conservatoare’ înspre cea ‘progresistã’ uzându-se de pretextul
alegerilor fraudate.

Nu ºtiu - ºi încã nu vãd cine ar putea ºti cu exactitate - care
a fost realitatea scripticã a urnelor. Cel puþin prin prisma metodologiei,
ºi la Belgrad, ºi la Tbilisi, ºi acum, la Kiev, alegerile au fost democratice,
sau s-au desfãºurat în aceºti parametri. Nici la Belgrad, nici la Tbilisi ºi
nici la Kiev nu pot fi excluse cu totul fraudele - acestea putând sã fie
operate de ambele tabere, dar cu un avantaj de partea celei aflatã la pu-
tere.

În toate trei capitalele s-au confruntat entitãþile conserva-
toare, mai reticente, cu cele reformatoare, mult mai active, chiar dacã
nu suficient de solide. În toate trei cazurile, alegerile au fost precedate
de avertismente occidentale - în special americane - referitoare la nece-
sitatea ca acestea sã fi corecte, chiar dacã nu s-au putut invoca manevre
incorecte de influenþare a acestora.

În toate trei capitalele candidaþii conservatori au fost declaraþi
câºtigãtori, adversarii lor contestând violent rezultatele ºi antrenându-ºi
susþinãtorii în evenimente ample de stradã. În toate trei cazurile  - cu ex-
cepþia (încã) a ultimului - câºtigãtorul a fost desemnat nu de renumãrarea
voturilor sau de reorganizarea scrutinului, ci de decizii controversabile
a unor organisme constituite pe picior. Miloºevici, ªevardnadze ºi Ianu-
kovici au reprezentat în ochii opiniei publice ‘partida ruseascã’, în timp
ce Kostunica, Saakaºvili ºi Iuºkenko au fost abilitaþi ca reprezentând
‘partida americanã’, toþi trei având legãturi strânse cu Occidentul. Pare
a fi vorba despre un nou rãzboi, nu rece, ci fierbinte, care se desfãºoarã
între cele douã blocuri tradiþionale, fãcându-se uz de forþã pe fondul pre-
textului democratic al alegerilor. Este o nouã formã de exprimare a ra-
porturilor globale, echivalentã cu cea care, uzând de acestã datã de forþa
armatã, modificã structura geostrategicã prin ceea ce s-a întâmplat în
Afganistan ºi în Irak. Deocamdatã. Iatã un interesant subiect de analizã
pentru politologii care vor putea descifra în acest fel viitoarele evoluþii
ale mapamondului.
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Tragerea specialã “2 din 12”

Scrutinul de duminicã nu a adus cu sine rãspunsuri exacte la
cele douã mari întrebãri: cine va guverna þara în urmãtorii patru ani ºi
cine se va instala la Cotroceni pentru urmãtorii 5?

Dacã la prima întrebare rãspunsul se poate intui - fiind destul
de puþin probabil ca Alianþa D.A. sã poatã recupera handicapul pe care-l
are faþã de PSD+PUR, chiar dacã numãrãtoarea voturilor a mai redus
din diferenþã - la cea de-a doua rezultatul rãmâne deschis. În ‘ereditatea’
noastrã electoralã nu este o regulã, ºi anume cã învingãtorul din primul
tur are asigurat ºi succesul în cel de-al doilea. În 1996, dl Iliescu a pierdut
în turul 2, deºi în primul se aflase în frunte, în condiþiile în care CDR-ul
obþinuse majoritatea la parlamentare. Practic, în turul 2 startul se reia de
la ‘zero’ pentru ambii candidaþi, rezultatul final urmând a fi decis, prac-
tic, de redistribuirea voturilor candidaþilor ieºiþi din cursã. Voturile a doi
dintre aceºtia rãmân semnificative: cele ale lui CV Tudor ºi cele ale lui
Marko Bela. Antagonismul dintre cele douã formaþiuni politice se re-
gãseºte ºi pe planul opþiunilor prezidenþiale, fãrã a se putea constitui o
regulã. Practic, susþinãtorii lui Marko Bela se vor împãrþi între cei doi
candidaþi, în proporþii dificil de estimat. Mai puþin împãrþite vor fi votu-
rile peremiºtilor, chiar dacã discursul politic al lui CV Tudor a fost în
ultima vreme violent anti PSD. Este puþin probabil ca voturile acestora
sã se îndrepte spre Bãsescu, electoratul PRM împãrþind, practic, acelaºi
bazin cu cel al PSD. Rezultã, pânã aici, un avantaj pentru Nãstase. Ce
se întâmplã cu voturile celorlalþi candidaþi? Ele rãmân nesemnificative
ºi, chiar dacã voturile lui Ciuhandu, Tudorici ºi Miluþ vor merge spre
Bãsescu, iar cele ale lui Roman, Tunaru, Dinu, Becali vor migra, natural,
spre Nãstase, ele nu vor putea influenþa rezultatul final.

Competiþia nu va fi, însã, uºoarã. Pentru prima datã, foarte
probabil, câºtigãtorul va fi decis de o majoritate ‘subþire’ care va evi-
denþia, mai pregnant decât în cazul parlamentarelor, relativul echilibru
politic instaurat prin polarizarea tot mai pronunþatã a spectrului. 
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Câteva concluzii

Privitã mai la rece, dupã tensiunea ºi emoþionalitatea din
seara anunþului rezultatelor estimate de exit-poll, situaþia politicã pre-
zentã conduce cãtre câteva observaþii interesante. 

Prima dintre acestea este polarizarea pronunþatã a scenei po-
litice. Apropierea intre scorurile celor douã alianþe adusã de numãrãtoa-
rea voturilor, face pentru prima datã incertã culoarea viitoarei puteri. ªi
Uniunea PSD+PUR, ºi Alianþa PNL+PD, ar putea forma viitorul guvern
în condiþiile în care ceea ce ele pot sã ofere va fi considerat acceptabil
de cãtre principalul arbitru, care rãmâne UDMR. Cu mai multe procente
decât la estimare, maghiarii au ºanse sã creascã semnificativ la redistri-
buire, scorul lor putând sã fie suficient ºi pentru una ºi pentru cealaltã
dintre candidatele la guvernare. Asta, în cazul în care PRM va continua
sã rãmânã afarã din joc, formaþiunea lui Vadim aflându-se într-o situaþie
de neacceptare programaticã. Un aliat la guvernare precum PRM va crea,
cu siguranþã mari probleme - în special de ordin extern, oricui va cuteza
sã facã acest pas.

A doua concluzie þine de creºterea spectaculoasã a rezulta-
tului obþinut împreunã de cele douã supravieþuitoare ale trecutei guver-
nãri. PNL ºi PD abia au adunat vreo 15 procente în 2000. Acum au mai
mult decât dublu, fãrã ca starea lor - organizatoricã sau programaticã -
sã fi cunoscut îmbunãtãþiri notabile. Practic, ele datoreazã acest succes
deciziei de a merge în aceste alegeri împreunã ºi renunþãrii la orgolii
personale sau de partid.

A treia concluzie þine de reculul - previzibil - al PRM. Faþã
de 2000, Vadim a obþinut mai puþin cu 10 procente, instalându-se practic
la remorca partidului. Din cea de-a doua formaþiune parlamentarã, PRM
se plaseazã acum în plutonul partidelor ‘mici ºi mijlocii’ pãstrându-ºi
însã capacitatea de a înclina balanþa într-o parte sau în alta, în funcþie de
conjuncturã.

O a patra concluzie posibilã este calea ireversibilã spre uitare
pe care s-a angajat PNÞCD-ul, partid pe care candidatul bãnãþean n-a
reuºit sã-l resuscite nici mãcar în fief-ul sãu. Surclasat de Gigi Becali,
nou venit neavenit pe scena politicã, partidul lui Corneliu Coposu se în-
scrie deja în galeria marilor plãtitori de oale sparte în politicã.
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Alegeri sau numiri de premieri?

Numirea formaþiunii politice care urmeazã sã facã viito-
rul Guvern este una dintre capcanele în care a ‘cãzut’ (nu cu totul dezin-
teresat) Traian Bãsescu. El purcede la o interpretare originalã a
Constituþiei, favorizatã ºi de superficialitatea cu care a fost formulat ar-
ticolul respectiv. Bãsescu spune cã, dupã ce va câºtiga turul 2, el îl va
numi pe cel ce urmeazã sã formeze noul guvern. Se înþelege de aici cã,
neexistând nici o formaþiune care sã câºtige de drept aceastã poziþie, prin
înregistrarea unei majoritãþi de 51% din voturile de la legislative, che-
stiunea rãmâne la latitudinea preºedintelui. Dacã vrea, dl Bãsescu îl
poate nominaliza chiar ºi pe Corneliu Vadim Tudor. Bineînþeles, însã,
cã nu o va face. Dânsul îl va numi pe colegul sãu Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, premierul Alianþei ºi nu va mai avea, apoi, decât sã investeascã
formula propusã de acesta.

Este, desigur, o viziune simplistã ºi corectã doar în mã-
sura în care, anterior desemnãrii, dl Tãriceanu va avea suficiente argu-
mente sã demonstreze cã poate dispune de majoritatea necesarã, prin
acorduri post-electorale cu alte formaþiuni. Eroarea liderului Alianþei
este, însã, una pur electoralã. El sperã, în acest fel, sã agite spiritele ºi
sã provoace o disputã de fond între pãrþile implicate, obþinând ceva be-
neficii pentru turul 2. Deoarece, chiar dacã aceastã Constituþie neglijent
revizuitã, nu o spune cu claritate, indiferent cine va fi viitorul preºedinte,
acesta nu va putea desemna pentru formarea noului guvern, decât pe acel
lider politic care se aflã - teoretic, cel puþin - în posesia majoritãþii ne-
cesare. Altfel, povestea se transformã într-un soi de loterie, noul
preºedinte urmând sã-i punã la încercare pe toþi ºi sã se opreascã în final
la cel cu scorul cel mai bun. Mai mult, este posibilã ºi funcþionarea unui
sistem în care un partid sau o alianþã nu este decât sprijinitã, fãrã impli-
carea directã a formaþiunii sprijinitoare, lucru care se realizeazã dease-
menea, prin acorduri ºi înþelegeri între partide.

Regula democraticã a guvernãrii este simplã ºi nu im-
plicã nici un fel de experimente: guverneazã cel (sau cei) care deþin(e)
majoritatea! Iar preºedintele nu are altceva de fãcut decât sã-i valideze
acest statut. Restul sunt poveºti de adormit alegãtorii. 

P.S. În 1996 nu a fost investit cu formarea noului guvern
reprezentantul formaþiunii câºtigãtoare (PDSR), ci cel al Coaliþiei care
grupa partidele componente ale CDR, care fãcuserã pact electoral cu
PD. Quod erat...
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Reînvierea presei militante

Îmi vine greu sã cred cã dupã 15 ani de practicã demo-
craticã ne vom întoarce de unde am plecat. Peisajul mass-media îmi
evocã azi, cu surprinzãtoare similitudini, pe cel din ‘90, când, imperfect
desprinsã de obiºnuinþele totalitare, ansamblul presei continua sã prac-
tice aceeaºi  politicã militantã, schimbând doar termenii. În locul PCR-
ului, erau noile partide, în locul luptei de clasã era democraþia, în locul
cultului personalitãþii era cultul personalitãþilor rãsãrite peste noapte. Un
exerciþiu recent de rescriere a cronicii acestei perioade pe baza mãrtu-
riilor din presa vremii m-a pus în situaþia cel puþin delicatã de a nu reuºi
sã reconstitui evenimente, fapte, întâmplãri. Singurul lucru care se lãsa
reconstituit era starea de spirit a celor care priveau faptele, emoþionali-
tatea lor proprie ºi crezul neclintit în adevãrul propriilor lor opinii despre
evenimente.

Cum spuneam, fenomenul se repetã astãzi, cu o îngrijo-
rãtoare tãrie. Presa militantã atinge culmi pe care pânã ºi politrucii lui
Ceauºescu le-ar invidia. În paginile de astãzi negrul e negru, iar rozul-
roz, cei rãi sunt grupaþi omogen în tabãra adversã, cei buni sunt alãturi
de noi. Ceea ce nu ne place, nu ne convine, nu existã. Existã doar ceea
ce serveºte demonstraþia pe care vrem sã o facem. Culmea este cã acest
exerciþiu major vine din partea unor publicaþii care pânã  ieri-alaltãieri
se erijaserã în dascãli de gazetãrie, dând note ºi punând pe douã coloane
exemplarele ‘aºa da’ ºi ‘aºa nu’. Propria lor prestaþie devine demnã de
toatã mila atunci când fãrã nici cea mai micã urmã de jenã deontologicã,
se transformã din ziariºti aserviþi, în slujbaºi ai unor cauze a cãror subþi-
rime se vede de la o poºtã. Citesc ziarele cu interes sau cu jenã, în funcþie
de doza de gazetãrie care a mai rãmas în faþa asaltului militantismului
de ocazie. Atâta timp cât o fac eu, nu e nici o problemã. Problema apare
abia atunci când cititorul de bunã credinþã va înþelege cã este considerat
sãrac cu duhul ºi cã trebuie purtat cu de-a sila pe un drum al cunoaºterii
pe care el n-are chef sã meargã. Protestul sãu tãcut, de a refuza lectura,
poate face sã se clatine din temelii edificiul presei neeliberate de pro-
priile sale defecte.  
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Marele maestru al combinaţiilor

Dacã mai trebuie sã se dovedeascã faptul cã între politicã ºi
afaceri este o strânsã legãturã, cel mai potrivit pentru a face aceastã do-
cumentaþie este preºedintele PUR, Dan Voiculescu.

El poate fi considerat, pe bunã dreptate, marele câºtigãtor al
acestor alegeri. În sensul cã, faþã de alternativa de a nu fi atins pragul
electoral ºi aceea de a se face frate cu partidul de guvernãmânt (din par-
tea cãruia avusese de îndurat nu puþine afronturi în cursul precedentei
colaborãri) a ales varianta câºtigãtoare. Partidul sãu ocupã un loc de pe
care au dispãrut formaþiuni cu pedigree ºi cu pretenþii, are vreo 30 de
parlamentari, ceea ce-i dã dreptul sã-ºi formeze grupuri proprii - un vis
îndelung aºteptat - ºi va beneficia, dupã toate probabilitãþile, de câteva
portofolii importante în viitorul guvern. Se putea mai mult, cu mai puþin
efort investiþional? Greu de crezut.

Dan Voiculescu, înainte de a fi politician a fost un om de afa-
ceri de succes, ceea ce i-a atras - aproape firesc într-o societate atât de
contorsionatã ca a noastrã - nu puþine suspiciuni ºi acuze niciodatã
demonstrate, dar ºi niciodatã abandonate. Intrarea sa în politicã s-a pro-
dus cu paºi mici ºi cu infinite precauþii, încercarea sa de a impune pe
piaþã o doctrinã din afara catalogului clasic lovindu-se de nu puþine re-
zerve (îmi amintesc de o discuþie, la care am fost martor, în cursul cãreia
Viorel Cataramã, la apogeul carierei sale liberale, invitat la o discuþie de
tatonare, l-a asigurat pe Voiculescu cã umanismul nu va fi niciodatã un
curent politic în România!). În construcþia acestui edificiu, Dan Voicu-
lescu a procedat dupã regulile business-planului de succes: a investi cât
mai puþin (material) aºteptând beneficii maxime (pe plan uman). Nu
s-a aventurat în achiziþii spectaculoase de politicieni. A preferat sã-i for-
meze ºi, chiar dacã unii l-au trãdat, s-a ales cu experienþa necesarã evi-
tãrii fenomenului. Chiar ºi balansul ideologic, între o doctrinã socialã
(care îi este mai apropiatã sufleteºte) ºi una liberalã (mai utilã pentru
afaceri) nu s-a dovedit, pânã la urmã, decât un demers de clarificare .

2004 îl regãseºte pe liderul umanist într-o posturã activã (în
2000 a refuzat scaunul de parlamentar, pentru a se putea dedica con-
strucþiei instituþionale) ºi nu va fi deloc de mirare dacã pe parcursul aces-
tui zbuciumat mandat - cum se anunþã de pe acum - nu i se va deschide
la un moment dat uºa cabinetului de premier. Ceea ce reprezintã aspiraþia
sa secretã...
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UDMR: Soldatul universal!

Interesantã evoluþia pe parcursul celor 15 ani de democraþie
a Uniunii Democratice a Maghiarilor. Interesantã ºi, în acelaºi timp,
exemplarã, pentru cã asociaþia culturalã (cãci asta este, de fapt) care ve-
gheazã asupra intereselor celei mai importante minoritãþi (confirmate).
Uniunea ºi-a început activitatea pe fondul disensiunilor mocnite dintre
cele douã naþiuni ‘conlocuitoare’ ale Ardealului, ce au explodat pur ºi
simplu în 15 martie la Târgu Mureº. Primii ºase ani ai post-revoluþiei au
aflat formaþiunea condusã mai întâi de Domokos Geza ºi apoi de Marko
Bela în tranºeele luptei pentru ceea ce ei denumeau drepturi, iar majo-
ritarii privilegii. Punctele de vedere se dovedeau aproape permanent ire-
conciliabile, aproape întotdeauna Budapesta fiind mai aproape decât
Bucureºtii. În mod, însã, remarcabil pentru condiþiile în care lucra, Uni-
unea a reuºit sã iasã de sub influenþa radicalului Laszlo Tokes, cel care
nu a precupeþit nici un efort - atâta timp cât s-a bucurat de influenþã asu-
pra sa - de a plasa formaþiunea pe o poziþie cât mai radicalã, cu perma-
nent recurs la autoritãþile europene.

Prima schimbare majorã în destinul politic al Uniunii s-a pro-
dus în 1996 când s-a alãturat noii Puteri, formatã de coaliþia CDR cu
PD, intrând  practic la guvernare prin obþinerea unor portofolii guver-
namentale. De aici înainte UDMR devine un soi de ‘soldat universal’,
sprijinind pentru formarea majoritãþii acea formaþiune care o ajutã sã-ºi
atingã obiectivele. ‘Aliat de serviciu’, partidul lui Marko Bela se distinge
prin consecvenþã ºi unitate, devenind, practic, o formaþiune-model, de
la care oricare dintre celelalte are de învãþat. Drumul parcurs de la exi-
genþa de a fi doar ‘buni unguri’, pânã la aceea de a deveni ‘buni români
de etnie maghiarã’ nu a fost unul simplu ºi cele mai mari merite într-o
astfel de evoluþie o au câþiva dintre liderii sãi, între care Gheorghe Frunda
ºi Marko Bela, acesta din urmã remarcându-se printr-o campanie elec-
toralã - model, care a fãcut din el - între cei 12 prezidenþiabili - unul din-
tre cei mai demni de încredere politicieni români. De etnie maghiarã,
bineînþeles....  
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Examenul picat 
al domnului ambasador
Încerc sã-mi imaginez care ar fi fost reacþia publicului ame-

rican, dacã ceea ce s-a întâmplat sâmbãtã l-a Bucureºti s-ar fi petrecut
la New York sau în altã parte în America. Mai exact, dacã un angajat -
civil, pentru cã nu am habar dacã noi mai avem ºi militari (cu sau fãrã
epoleþi) pe la ambasade -al reprezentanþei diplomatice a României ar fi
ieºit la plimbare dupã ce a bãut niºte þuicã de-a noastrã ºi la o intersecþie
n-a mai respectat semnul de ‘cedeazã trecerea’, intrând în plin într-un
taxi american mai fragil, iar din coliziune ar fi rezultat moartea unui cân-
tãreþ american de country care n-avea decât vina de a se fi aflat în mo-
mentul ºi la locul nepotrivit. Urmare a accidentului, dl Valentin Ducaru,
ambasadorul nostru, ar fi dat ordin imediat ca funcþionarul român - care
între timp refuzase sã dea probe biologice pe motiv cã n-are încredere
în tehnologia americanã, ºi nu dãduse curs invitaþiei de a se prezenta
pentru anchetã - sã fie fãcut pachet ºi trimis în þarã. Sã admitem ºi cã
autoritãþile americane sunt la fel de ‘blânde’ ca ale noastre, adicã sã nu
le pese dacã vinovatul de omor rãmâne pe loc sau pleacã. Sã admitem ºi
cã ar fi avut imunitate (deºi nu avea) ºi sã ne întrebãm oare cum s-ar uita
opinia publicã americanã la ambasadorul nostru care iese la televiziune
ºi spune cu seninãtate cã funcþionarul a fost nevoit sã plece  ca sã dea
socotealã superiorilor, dar cã au avut membrii ambasadei grijã sã-i ia
probe biologice pe care le pot pune la dispoziþia autoritãþilor. ªi cã el,
personal, ambasadorul, i-a cerut ministrului sãu de Externe, ºi premie-
rului Nãstase sã dea curs cererii autoritãþilor americane pentru ca vino-
vatul sã se întoarcã frumos ºi sã se punã la dispoziþia anchetatorilor.

Nu-i aºa cã i-ar pufni cel puþin un râs strâmb, în faþa unui
asemenea tupeu? Nu ºtiu cum au reacþionat românii în faþa penibelelor
ºi lipsitelor de jenã ‘explicaþii’ date de proaspãtul ambasador Crouch
Dyer al II- lea, dar ºtiu cã a avut un prilej minunat de a se face de baftã
ºi de a le dovedi românilor cã atunci când eºti mare îþi poþi permite sã
minþi de la obraz ºi sã sã-þi baþi joc cu cinism de cei mici. Este prima
probã practicã pe care o dã ambasadorul american la Bucureºti ºi prima
corigenþã pe care o înregistreazã.

P.S. Îl vom vedea pe puºcaºul marin care l-a omorât pe Teo Peter
la Bucureºti când ne vom vedea ceafa? Facem pariu cã solicitarea dlui
ambasador va fi ignoratã, ºi cã va avea prilejul sã-i parã rãu cã nu l-a
oprit sã plece atunci când putea ºi trebuia s-o facã?
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O sutã de minute faþã-n faþã:
Nãstase ºi (sau) Bãsescu!

Confruntarea directã a principalilor candidaþi la cea mai
înaltã magistraturã rãmâne show-ul electoral preferat al românilor. Iar
asta, mai ales de când peisajul media s-a diversificat în aºa mãsurã încât
poate sã permitã o concurenþã realã, nu numai între candidaþi, ci ºi între
moderatori sau echipele respectivelor posturi.

În 1990 nu a fost cazul unei confruntãri în doi, ea consu-
mându-se în trei, înaintea primului tur, pentru cã de un altul n-a mai fost
nevoie. În 1992, din cei 6 candidaþi înscriºi la start, au mers în turul 2
Iliescu ºi Constantinescu, fãrã a se mai întâlni faþã-n faþã la televiziune.

Abia scrutinul din 1996 a adus în actualitate aceastã mo-
dalitate de a face campanie electoralã. Acelaºi cuplu din ‘92, calificat în
turul 2, s-a întâlnit de nu mai puþin de trei ori: prima emisiune - cea care
a ºi înclinat atunci balanþa în favoarea lui Constantinescu, deºi dupã
primul tur Iliescu avea un avans confortabil, a fost gãzduitã de Antena
1. Au urmat alte douã, la PRO TV ºi TVR, în urma cãrora liderul Con-
venþiei Democratice ºi-a adjudecat ‘titlul’, cu un avans de peste 20 de
procente.

Anul 2000 avea sã marcheze o sincopã din acest punct
de vedere. Dupã un tur de prezentare penibil, realizat de Florin Cãlinescu
la PRO TV, la care principalul candidat Iliescu n-a participat, iar ceilalþi
au avut replici ursturãtoare la adresa neinspiratului moderator, a urmat
black-out-ul din turul 2: datoritã limbajului violent folosit în campanie
de neaºteptatul sãu contracandidat, Iliescu a refuzat sã-l întâlneascã, fa-
þã-n faþã, pe Corneliu Vadim Tudor.

Anul 2004 aduce o anumitã clarificare a procedeului.
Deºi Bãsescu a insistat pânã la saturaþie pe coarda unei întâlniri în doi,
încã înainte de primul tur, Nãstase a refuzat, din motive ‘etice’, consi-
derând procedeul neelegant faþã de ceilalþi zece competitori. Pânã la
urmã s-a ajuns la înþelegerea care face posibil dialogul din aceastã searã.

Cât de hotãrâtoare vor fi aceste 100 de minute pentru re-
zultatul de duminicã? E greu de spus. Cert este cã cel care va încerca sã
capete un avantaj - probabil, prin orice mijloace - este Bãsescu. Princi-
pala grijã a lui Nãstase (ºi a consilierilor sãi) este de a rezista oricãrei
tentaþii de a se angaja în stilul de joc al adversarului sãu, forþându-l sã
evolueze în propriul sãu registru. Va fi, desigur, mai mult decât o bãtãlie
de argumente, una de stiluri.  
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Adevãratul Nãstase, 
cel din stenograme?

Cei care au reuºit sã depãºeascã primul nivel de percepþie al
stenogramelor atribuite (probabil, pe drept) reuniunilor interne ale lide-
rilor PSD, fãrã sã stãruie asupra caracterului anecdotic al unora dintre
formulãri ºi al celui cinic al altora, pot avea surpriza de a descoperi, în
spatele discuþiilor, un alt Adrian Nãstase. ªi anume, unul mai autentic,
mai nuanþat decât cel care se prezintã, de regulã, în reuniunile oficiale
sau în cele publice. Ca politician, Adrian Nãstase a învãþat sã poarte o
anumitã mascã, sã-ºi cenzureze expresiile ºi gesturile ºi - pe cât posibil
- formulãrile. Este cert cã limbajul utilizat în acest tip de reuniuni de
încã actualul premier ºi preºedinte de partid, este unul de lider autentic,
care nu încearcã sã capteze bunãvoinþa sau sã menajeze susceptibilitãþi.
El se manifestã ca un manager exigent, care stãpâneºte mecanismele sis-
temului ºi ºtie exact cât cântãresc colaboratorii ºi cât de mult sau de
puþin poate miza pe ei. Din stenograme reiese un Nãstase competent în
materia lui ºi eficient în demersuri. Desigur, atunci când priveºti pe gaura
cheii poþi avea surpriza sã constaþi cã într-un budoar se petrec lucruri
mai puþin de conceput într-un spaþiu public ºi nu cred cã cineva e scutit
de rigorile dublului limbaj public-privat. Oricâtã gãlãgie fac pe aceastã
temã adversarii politici, mai mult ca sigur cã în propriile stenograme,
prezente sau viitoare, se vor regãsi lucruri ºi situaþii comparabile cu cele
din atât de stângaci asumatele documente de uz intern,  de cãtre partidul
de guvernãmânt.

Paradoxal, pentru cei care au avut prilejul sã citeascã ºi ce
n-au reþinut gazetele, efectul poate fi contrar, proiectând o personalitate
bine conturatã a candidatului la preºedinþie ºi o disponibilitate marcatã
pentru asumarea unor prerogative de acest fel. Pentru Adrian Nãstase,
cel din ultimii metri ai competiþiei, n-ar fi deloc lipsit de importanþã
sã-ºi dezvãluie mai pregnant acea parte de personalitate pe care i-o relevã
mai mult stenogramele ºi mai puþin portretul-robot pe care i-l impun ma-
nagerii de campanie, pentru a capta acel procent de public de care are
nevoie pentru a-ºi atinge obiectivul. 
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Spectrul algoritmului

Bãtãlia care se dã în culisele politicii pentru formarea
noului guvern îmi evocã, nu foarte fericit, ceva din atmosfera încãrcatã
ce a urmat alegerilor din ‘96 ºi victoriei alianþei dintre ‘alianþa’ CDR ºi
PD-ul lui Petre Roman. Românii au asistat atunci, pentru prima datã, la
nesfârºitele târguieli dintre reprezentanþii celor opt formaþiuni politice
pentru acapararea unei porþii cât mai  comestibile din osul câºtigat la lo-
teria electoralã. În scurt timp, algoritmul a devenit o constantã a nego-
cierii tuturor nivelelor de putere ºi de beneficii. Guvernul însuºi s-a
transformat într-o entitate compusã din mai multe centre de putere pe
care nici unul dintre premierii care s-au succedat nu a reuºit sã le aducã
vreodatã la un numitor comun. Sentimentul general a fost cã puterea de
atunci ºi-a consumat ce-a mai mare parte a energiei ºi a timpului îm-
pãrþind tot ce era de împãrþit ºi certându-se la nesfârºit din cauza rezul-
tatelor împãrþelii.

Dacã intervalul 2000-2004 a fost scutit în linii mari de
acest calvar, PSD-ul neavând chiar atât de mare nevoie de aliaþii sãi, iar
aliaþii nefiind în stare sã-ºi negocieze foarte bine aportul, nu acelaºi lucru
se va întâmpla în perioada care urmeazã. PSD este strâns cu putere între
cele douã braþe ale menghinei majoritãþii, care se numesc PUR ºi
UDMR. ªi unii ºi alþii au tras învãþãminte din precedentele colaborãri ºi
nu mai sunt dispuºi  sã stea pe margine ºi sã asiste la felul în care ‘marele
frate’ se bucurã de roadele victoriei. Cu atât mai mult cu cât aceastã vic-
torie nu existã fãrã ei! ªi, cu atât mai mult cu cât simpla lor trecere de
partea Alianþei DA i-ar pune acesteia pe tavã guvernarea. ªtiindu-se de
neînlocuit, ºi umaniºtii lui Voiculescu, ºi ungurii lui Bela vor fi foarte
fermi în negocieri ºi nu vor fi mulþumiþi decât cu maximum din ce ar
putea obþine. Aceastã situaþie se dovedeºte deja greu de acceptat pentru
PSD, confruntat cu o situaþie de genul celei prin care au trecut, eºuând
lamentabil, þãrãniºtii: ‘locomotivã’ a coaliþiei, ei au trebuit sã se mulþu-
meascã, pânã la urmã, cu portofolii de mâna a doua, pentru cã cele im-
portante au fost adjudecate, cu pistolul în coastã, de democraþi ºi liberali.

Desigur, cele douã situaþii nu sunt compatibile pânã la
nivelul de a face din PSD o victimã a algoritmului. Dar spectrul acestuia
se dovedeºte deja a fi coºmarul viitor al echipei lui Mircea Geoanã -
dacã el va rãmâne candidatul ferm pentru ºefia guvernului.
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Culmea stupiditãþii

Cu greu poate fi imaginatã o întrebare mai stupidã decât
aceea adresatã de reprezentanþii mai multor organizaþii civice, extrem
de îngrijorate de libertatea de exprimare a altora, mai multor crainici de
televiziune: ‘cât de liberi sunteþi în a prezenta toate punctele de vedere
ºi sã luaþi poziþia publicã împotriva celor care nu sunt corecte?’ Am  citat
aproximativ setul de întrebãri cu care civicii  i-au pocnit în moalele ca-
pului pe câþiva dintre cei mai cunoscuþi prezentatori de ºtiri de la câteva
televiziuni. Pentru economie de timp ºi mijloace, chestionarul ar fi putut
fi expediat pe adresa tehnicienilor care , în studio, mânuiesc prompterul,
iar atunci rãspunsurile ar fi fost cât se poate de exacte. Dar nu, apelanþii
au þinut morþiº sã afle cum îºi manifestã personalitatea ºi independenþa
jurnalisticã Andreea Esca, Alessandra Stoicescu sau Lucian Mândruþã.
Ceea ce-au aflat pare sã nu le fi convenit de loc, motiv pentru care su-
biecþii au ºi fost þintuiþi la stâlpul infamiei, decretându-se sec cã sunt
supuºi manipulãrilor ºi n-au pic de conduitã civicã.

Pe acest model, se pot lansa alte câteva anchete de succes,
care vor face, desigur, deliciul iubitorilor libertãþii de exprimare. ªoferii
de pildã (ºi se pot alege câþiva ºoferi cu pedigree) pot fi întrebaþi în ce
mãsurã îºi pot exprima propriile convingeri în trafic? Cum se pot mani-
festa, mai autentic, în relaþia cu poliþia, nelasându-se manipulaþi de
aceasta? ªi pânã când au de gând sã se mai supunã prevederilor abuzive
din Codul Rutier, care le îngrãdesc libertatea de exprimare? Sau: anchetã
printre vânzãtorii din marile magazine. Au ei dreptul sã-ºi exprime opi-
nia în legãturã cu preþurile practicate? Nu considerã un abuz încasarea
de la cumpãrãtori a unor sume care, în opinia lor, nu corespund valorii
reale a mãrfii? Pânã când se vor mulþumi sã fie simple curele de trans-
misie între dorinþa de îmbogãþire a patronilor ºi populaþia cu nivel de
trai tot mai afectat de globalizare?

Trebuie sã recunoaºtem cã asta e o mare gãselniþã ºi suc-
cesul la public e asigurat. Societatea civilã îºi face datoria, mai ales
acum, în prag de alegeri, iar televiziunile se vor ruºina de pe urma acestei
provocãri ºi vor reda crainicilor libertatea de a debita, în direct ºi la ore
de vârf, tot ce le trece prin cap, fãrã sã mai fie înlãnþuiþi de contractele
imorale pe care patronii i-au obligat sã le încheie, reducându-i la condiþia
de simpli cititori de texte.
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Testul fair-play

Din nou, la ora la care scriu aceste rânduri, nu se ºtie încã
cine este cel care va gira, de la cel mai înalt nivel al Administraþiei, des-
tinul României în urmãtorii cinci ani. El poate fi, în egalã mãsurã,
Nãstase, la fel de bine cum poate fi Bãsescu. Decizia va aparþine, aºa
cum este normal ºi democratic, electoratului. Anume, acelei pãrþi ale
cãrei opinii sunt împãrtãºite de cei mai mulþi dintre membrii societãþii
cu drept de vot. Faptul cã (doar) unul dintre cei doi câºtigã, nu înseamnã
cã cel care pierde ar fi fost un preºedinte mai puþin destoinic.

Dupã alternanþa la putere, exersatã pe parcursul scrutinurilor
electorale de pânã acum, pare sã fi venit rândul unui nou test ce ne poate
spune cât de bine s-a instalat democraþia în mentalul colectiv. Este vorba
- oricât ar pãrea de neimportant la prima vedere - de fair-play. De corec-
titudinea jocului ºi de cinstea ºi respectul de sine al jucãtorilor. Dupã o
campanie îndârjitã, în care fiecare dintre competitori a încercat sã obþinã
un avantaj asupra adversarului pentru a-ºi convinge alegãtorii cã el este
cel care meritã sã primeascã votul lor de încredere, vine momentul ade-
vãrului: numãrãtoarea voturilor! Este o decizie categoricã ºi definitivã
ºi, oricât de dezavantajat s-ar considera cel care a fost învins, el trebuie
sã o recunoascã ºi sã o respecte. ªi, din acel moment, sã devinã la rândul
sãu unul dintre cetãþenii care îºi respectã preºedintele. Dupã cum învin-
gãtorul trebuie sã devinã nu doar reprezentantul celor aleºi, ci purtãtorul
de cuvânt ºi de interese al tuturor cetãþenilor acestei þãri. Inclusiv al celor
care nu i-au dat votul. 

Trecerea acestei punþi dintre redutele ce-i separã pe politi-
cienii angajaþi în bãtãlia politicã rãmâne, încã, una dintre cele mai dificile
operaþiuni pe care un politician are obligaþia de a le derula. Sunt extrem
de curios cum se va petrece acest examen. ªi cu ce calificativ va fi el
promovat - dacã va fi. Pentru cã, dacã dorim sã credem cu adevãrat cã
democraþia româneascã este în progres ºi ea se poate îndrepta cu autori-
tate spre o Europã a democraþiei consolidate, finalul alegerilor prezi-
denþiale trebuie sã se caracterizeze prin fair-play. ªi prin trecerea, fi-
reascã, la un proces politic caracterizat prin normalitate.
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Un marinar la Cotroceni!

Suspansul a luat sfârºit mai devreme decât se credea.
Dupã mai puþin de 12 ore de incertitudini ºi speranþe, învingãtorul a fost
fãcut cunoscut.

Este Traian Bãsescu. Cel mai atipic politician român. Un
profesionist al victoriilor pe ‘ultima sutã’. Un singuratic, dispus sã se
batã împotriva tuturor.

Traian Bãsescu se va instala, pentru urmãtorii cinci ani
la Cotroceni. Va fi o prezenþã insolitã ce va pune sub semnul întrebãrii
multe dintre prejudecãþile noastre referitoare la noþiunea de preºedinte.
Pentru o naþiune care ºi-a fixat în mental imaginea solemn-pompoasã a
lui Emil Constantinescu sau pe cea pãrintesc - compasionalã a lui Ion
Iliescu, va fi greu sã-ºi imagineze cum se va adapta protocolului acest
marinar obiºnuit sã vorbeascã direct ºi fãrã menajamente ºi pe care cos-
tumele de firmã nu vor reuºi sã cadã la fel de bine ca pe predecesorii
sãi.

Aceste amãnunte sunt însã mai puþin importante decât
cele care vor avea o semnificaþie în câmpul politic. Este foarte probabil
cã Bãsescu va fi, ca ºi pânã acum, unicul deþinãtor de putere efectivã -
chiar dacã sever îngrãditã constituþional - din tabãra sa ºi cã ar putea fi
nevoit sã coabiteze cu o guvernare social-democratã, în momentele ex-
trem de delicate ale monitorizãrii severe a României dupã semnarea
acordurilor de aderare la Uniunea Europeanã. Personalitate cu înalt co-
eficient conflictual, Traian Bãsescu a dinamitat cu regularitate mediile
în care a acþionat, fie cã a fost vorba de guvernele CDR, fie cã a fost
Consiliul General al Capitalei. Având de partea sa atu-ul important al
unei popularitãþi greu de egalat, Bãsescu este un buldozer politic, mai
priceput, parcã, în demolãri decât în edificãri instituþionale. Deocamdatã,
victoria de duminicã i-a rãpit lui Bãsescu ºansa de a vehicula scuza lui
‘ce aº fi fãcut eu’. De-acum înainte el trebuie sã facã ºi, mai mult decât
oricând, se va afla în vizorul nemilos al unei prese care îi va vâna orice
stângãcie sau gafã pe care le va înfiera la cursul prezidenþial al poziþiei
sale. ‘Lunile de miere’ ale susþinerii mediatice se vor afârºi, inevitabil,
odatã cu preluarea mandatului de preºedinte, expunându-l unei monito-
rizãri cu atât mai severe cu cât speranþele puse în el au fost atât de mari.

Marinarul de la Cotroceni va avea nevoie de vânt bun.
Din toate pãrþile.   

14 decembrie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    291

Copita de mãgar!

Ziua de 13 decembrie va rãmâne într-un calendar al uma-
nismului politic ca data la care aceastã formaþiune ºi-a proclamat inde-
pendenþa ideologicã. Zdrobind lanþurile social-democrate în care a fost
încãtuºatã vreme de aproape patru ani, formaþiunea lui Dan Voiculescu
(Le parti c’est moi!) respirã acum uºuratã aerul curat al adevãratei sale
doctrine: social-liberalismul.

Odatã cu independenþa, PUR a anunþat ºi ruperea proto-
colului electoral încheiat cu PSD pe motiv cã una dintre condiþii nu a
fost îndeplinitã - aceea a câºtigãrii mandatului prezidenþial.

Comportamentul PUR aminteºte de acela al unui animal
de pe lângã casa omului, blând ºi modest în general, dar cu mari acu-
mulãri de nemulþumiri ºi umilinþe care explodeazã devastator în anumite
momente. Copita mãgarului este celebrã pentru forþa loviturii pe care o
aplicã ºi pentru efectele sale dure. Cam într-o astfel de posturã s-a aflat,
preþ de patru ani, partidul magnatului Voiculescu, alãturi de bidiviii fãloºi
ai social democraþiei. A încasat ghionturi ºi îmbrânceli, a fost pus la
coada hergheliei, s-au fãcut ºi nenumãrate bancuri ºi glume proaste pe
seama lui. Ba i s-au ºi redus treptat raþiile de ‘alimente’ (citeºte: parla-
mentari) pânã la varianta anecdoticã a hrãnirii cu mai nimic. Mãgarul
umanist a avut însã tãria sã nu sucombe ºi când ºi-a vãzut foºtii parteneri
în nevoie, ºi-a vândut pielea mult mai scump decât prima datã. Din
aceastã inspiratã operaþiune comercialã a obþinut mult mai mult decât în
2000 (aproape 30 de parlamentari aleºi, practic, pe listele PSD) vãzându-ºi
cu ochii visul de a avea grup parlamentar.

Politica nu lucreazã cu sentimente ºi cu anagajamente ba-
zate pe modele de comportament. Politica lucreazã pe bazã de oportu-
nitãþi ºi compromisuri. În rezultatul din 12 decembrie, PUR a vãzut, pe
de o parte, oportunitatea de a rãzbuna umilinþele ºi frustrãrile provocate
de acest ‘frate mai mare’ cam vitreg, iar pe de alta prilejul de a ridica
miza jocului pânã la pragul de sus al suportabilitãþii. Practic, Voiculescu
este hotãrât ca, în aceastã ocazie unicã, sã obþinã tot ce se poate obþine,
ori de la PSD, ori de la D.A. Aproape cã nu mai are importanþã de unde.
PUR se aflã la cârma jocului, iar UDMR nu poate sã facã altceva decât
sã-l urmeze. Este ‘ora astralã’ a umanismului ºi Dan Voiculescu s-ar
putea alege, de pe urma ei, chiar cu un mandat de premier! 

15 decembrie
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Durerile facerii

Cine ºi-ar fi închipuit , dupã precedentele exerciþii electorale,
cã facerea guvernului se va dovedi - din punct de vedere tehnic, un lucru
atât de complicat! Totul pãrea atât de simplu încât pãrinþii legitimi ºi adop-
tivi ai Constituþiei recent amendate nu s-au mai obosit sã trecã în revistã
situaþiile ce ar putea interveni ºi sã indice soluþiile de rezolvare, pentru ca
acum sã se declanºeze o adevãratã bãtãlie pe marginea interpretãrilor po-
sibile. Este o continuare, dincolo de urne, a unei competiþii ce riscã, pe zi
ce trece, sã se transforme în conflict, fãrã ca pãrþile sã parã a-ºi aminti cã
fiecare zi care trece mai adaugã o piatrã de gâtul aderãrii noastre la UE.

Astãzi pleacã la Bruxelles o delegaþie româneascã profund
originalã, în care se regãsesc fostul preºedinte, aproape fostul prim-mi-
nistru ºi viitorul titular de la Cotroceni. Nu prea se poate vorbi de echipã,
diferenþele de vederi între componenþi fiind de-acum de notorietate. Celor
trei cãrora li se vor adãuga probabil, încã titularii de la Externe ºi Integrare,
vor trebui sã prezinte noilor autoritãþi europene nu doar un program clar
de îndeplinire a exigenþelor negociate îndelung, ci ºi o voinþã comunã de
continuare hotãrâtã a procesului de integrare. Cât de capabili vor fi ce
cinci, sau câþi vor fi la Bruxelles, sã dea un astfel de semnal, rãmâne de
vãzut. Problema este generatã de actualele neînþelegeri dintre pãrþi legate
de formarea viitorului guvern. În timp ce - pe bunã dreptate - noul
preºedinte ar dori sã dea aceastã sarcinã formaþiunii în numele cãreia a
câºtigat alegerile, partea adversã se agaþã ºi ea de argumentul deþinerii
unei majoritãþi parlamentare pe care ceilalþi nu o au. Existã perspectiva
previzibilã a unei ‘’încremeniri în proiect’’: ºi anume ca Bãsescu sã insite
în a mandata fosta Opoziþie sã formeze un guvern pentru a cãrui majoritate
aceasta nu dispune de suficiente voturi, ºi ca majoritatea rezultatã din
înþelegerile dintre PSD-PUR-UDMR ºi minoritãþi sã nu-i acorde votul de
investiturã. Dacã povestea se va repeta, vom merge direct spre noi alegeri
legislative - situaþie din care nimeni nu pare a avea mare lucru de câºtigat.
Ba, din care aproape toþi cei implicaþi ar putea sã piardã câte ceva, în
favoarea marginalizatului PRM, care va avea prilejul unei noi ofensive ra-
dicale la adresa neputinþei celorlalþi de a aduce þara pe calea guvernãrii.

Ca în aviaþie, în rãzboi, episoadele care urmeazã vor depinde
de nervii combatanþilor: cine va avea tãria sã-ºi menþinã punctele de
vedere, cu riscul de a se ciocni frontal cu adversarul, ºi cine va avea primul
instinctul supravieþuirii, de a degaja traiectul.

16 decembrie
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Vor cãdea capete?

Dupã orice scrutin electoral - dar mai ales unul ca cel abia
încheiat - dupã ce-ºi spun cuvântul, cum ºtiu ei mai bine, analiºtii ºi pã-
reriºtii, ar trebui sã urmeze, logic, evaluarea proprie. Fiecare partid ar
trebui  sã ia la puricat faptele: ce au avut ºi ce au pierdut? Ce-au sperat
ºi ce a ieºit? Dar, mai ales, cine plãteºte oalele sparte? Pentru cã, pânã
la urmã, despre asta este vorba, mai ales când nimeni nu a prea reuºit
sã-ºi atingã obiectivele, mai mult sau mai puþin pretenþioase.

Cu siguranþã cã, la o vedere de ansamblu, PSD este princi-
palul perdant. Faþã de obiectivele propuse - acela de a câºtiga ambele
categorii, ºi parlamentul ºi preºedinþia - realizãrile sunt modeste. Preºe-
dinþia a fost pierdutã la ‘mustaþã’, iar parlamentarele le-au oferit un scor
insuficient pentru a forma un nou guvern. Dupã ce, aproape un an de
zile înainte de alegeri, partidul s-a scãldat în apa cãlduþã a sondajelor
care-i prevedeau un viitor strãlucit (cele în care era creditat cu peste 50%
la ambele capitole nici n-au mai fost date publicitãþii, de jenã!), a urmat
duºul rece al localelor, dupã care au venit puhoaiele parlamentarelor ºi
prezidenþialelor. Pentru o formaþiune care a dispus de toate pârghiile ne-
cesare pentru a-ºi asigura viitorul - ºi aici mã gândesc exclusiv la mij-
loacele legale - PSD s-a dovedit ori naiv, ori neglijent. N-a luat prea tare
în seamã semnalul popular de la locale. A întârziat cu curãþirea rândurilor
sale de baronii incomozi pânã când gestul a devenit aproape inutil. A
mizat prea mult pe aparat, neglijând semnalele publice aºteptate de elec-
torat. A fãcut o propagandã electoralã opulentã dar ineficientã. ªi, mai
ales, n-a reuºit sã vorbeascã limba electoratului.

Pentru toate aceste erori cineva ar trebui sã rãspundã. Chiar
dacã ‘tãierea’ unor capete nu mai poate aduce înapoi voturile fugite, par-
tidul acesta are nevoie de o privire mai criticã spre sine. ªi de o identi-
ficare mai clarã a slãbiciunilor ºi inabilitãþilor de care au dat dovadã cei
care au avut ca misiune câºtigarea alegerilor.

Fãrã un astfel de examen, fãrã o evaluare sincerã, pânã la in-
comoditate, a nenumãratelor erori comise de o formaþiune care, altfel, a
fãcut ºi nu puþine lucruri bune, partidul domnului Nãstase ºi, mai nou,
al domnului Iliescu, nu poate spera sã-ºi recapete prea curând locul pe
care crede cã îl meritã.
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Anticipatele - inevitabile ?

Democraþiei româneºti parlamentare nu i-ar mai lipsi - în
cazul în care se va ajunge la soluþia coabitãrii unui preºedinte de dreapta
cu un guvern de stânga - din arsenalul de situaþii ºi procedee experimen-
tate pe viu decât anticipatele. Deºi s-a vorbit mult despre ele, ºi în man-
datul 96-2000, ºi în cel din 2000-2004, acest lucru nu s-a întâmplat. Cel
mai aproape de un asemenea exerciþiu cred cã ne-am aflat în 2003, când
în strategia electoralã a PSD-ului îºi fãcuse loc aceastã idee: aflat pe un
val de popularitate, adus de eliminarea vizelor ºi de intrarea în NATO,
Nãstase & Comp au considerat cã ar fi mai util sã cheme atunci naþia la
urne, decât în 2004, an copleºit de stresul   finalizãrii negocierilor de
aderare la Uniunea Europeanã. Corectã pe fond, aceastã socotealã ‘’de
acasã’’ n-a þinut cont de cea din ‘’târg’’: adicã de reacþia preºedintelui
Iliescu, gata sã fie pus în faþa unui fapt împlinit ºi fãrã consultãri sau un
acord prealabil. Venitã pe fondul unor alte inabilitãþi tactice ale premie-
rului, comise la presiunea unui anturaj tot mai dornic sã  iasã complet
de sub tutela Cotrocenilor, ideea a fost respinsã scurt ºi categoric de cãtre
Iliescu. La fel cum s-a întâmplat ºi cu impozitul unic. Nãstase a fost ne-
voit sã facã pasul înapoi ºi nu s-a mai vorbit despre alegerile anticipate
care, în perspectiva unei politici mai abile de captare a bunãvoinþei ºefu-
lui statului ar fi avut sorþi de izbândã ºi poate astãzi PSD-ul nu s-ar mai
fi chinuit sã încropeascã din fragmente un guvern care va sta sã cadã
mai tot timpul.

Nici un succes al Alianþei nu ar face ca lucrurile sã se
schimbe. Orice guvern creat pe fondul actualei componenþe parlamen-
tare este sortit decesului, mai devreme, dar nu mai târziu de finele lui
2005. Chiar dacã, la presiuni europene, care-ºi vor exprima exigenþa re-
luãrii rapide a preceselor executive, pentru implementearea dosarelor
negociate, un guvern se va forma în urmãtoarele douã sãptãmâni, zilele
sale vor fi din capul locului numãrate. Pentru ca echilibrul de forþe re-
zultat din alegerile din 28 noiembrie este, în sine, unul generator de ba-
lansuri violente. Va fi nevoie de o altã împãrþire ºi aceasta nu poate veni
doar din racolãri sau înþelegeri. Electoratul va trebui sã-ºi revadã priori-
tãþile ºi sã decidã o majoritate mai stabilã.

Este aceasta posibilã în condiþiile de faþã? Cred cã nu. Este,
însã, probabilã, prin prisma evoluþiilor pe termen scurt, care vor urma
alcãtuirii guvernului de sacrificiu când se va putea vedea mai clar câtã
demagogie ºi câtã competenþã intrã în noua formulã.
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Între extaz ºi agonie: Iliescu!
În loc sã marcheze un veritabil triumf, prin împlinirea celei mai

arzãtoare dorinþe - aceea de a semna acordul de aderare la UE - finalul
mandatului preºedintelui Iliescu s-a transformat într-un adevãrat coºmar
politic. Motivul l-a constituit nefericita idee de a semna un decret de
graþiere (gest, altfel, uzual, în asemenea circumstanþe) care-l includea
pe „inamicul public numãrul 1“, autorul mineriadelor, Miron Cozma.
Deºi avea semne cã acþiunea sa nu va trece neobservatã, preºedintele a
insistat într-un demers din capul locului riscant.

Nu cred cã s-a aºteptat vreun minut ca reacþiile sã fie atât de ca-
tegorice ºi de violente ºi, mai ales, ca ele sã fie folosite ca un argument
politic împotriva formaþiunii ºi aºa aflate în cumpãnã, pe care urma sã o
preia în curând. Nu ºtiu ce l-a animat pe preºedinte - mã îndoiesc însã
cã ar fi vorba de cine ºtie ce complicitãþi, vânturate de amatorii de sce-
narii. Cred mai degrabã cã graþierea lui Cozma fãcea parte dintr-un pro-
gram de reconcilieri ºi de rezolvãri ale unor probleme complexe
manifestate pe parcursul mandatelor sale. Preºedintele a vrut probabil
sã predea, odatã cu mandatul, ºi „o carte albã“ a prezidenþiabilitãþii pro-
prii, care sa-l facã sã-ºi ocupe în istorie un loc pe care, de altfel, îl me-
ritã.

Socoteala de la Cotroceni (influenþatã, fãrã îndoialã, de unii con-
silieri) nu s-a potrivit cu cea din târg. Dupã mai puþin de o zi Iliescu s-a
vãzut nevoit sã facã un gest pe cât de neobiºnuit, pe atât de ineficient,
pe fond: sã dea înapoi. Cu toate consecinþele - în special cele de ordin
moral. Ceea ce ar fi recâºtigat, chipurile, din partea politicienilor ºi a
presei, va pierde cu siguranþã din partea zonei profunde a societãþii, unde
graþierea lui Cozma a fost departe de a reprezenta un ºoc. Poate, chiar,
din contrã.

Cert este cã aceastã eroare l-a pus pe preºedinte ºi într-o poziþie
delicatã faþã de propriul sãu partid, care într-un gest fãrã precedent s-a
delimitat de acþiunea sa. Mai mult, acesta a fost considerat momentul
ieºirii la rampã a opoziþiei din interiorul partidului, cea îngrijoratã de
consecinþele revenirii acestuia la conducere, Mihai Tãnãsescu ºi D.I.
Popescu grãbindu-se sã dea comunicate de veºtejire a celui cãruia pânã
de curând îi fãceau temenele. Ba, într-un soi de ironie a soartei, raportul
de forþe dintre cei doi lideri a pãrut sã se inverseze, atunci când, la Bru-
xelles, Adrian Nãstase s-a simþit dator sã fie binevoitor faþã de ºeful sãu
cãruia i-a dat asigurãri cã locul la partid îi este, în continuare, asigurat.
Chiar dacã alþii cred altceva...
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Viitorul fostului preºedinte

În toatã agitaþia iscatã de rezultatele tulburi ale acestor alegeri,
o singurã persoanã politicã pare sã nu fi intrat în vrie: Ion Iliescu. Acesta
se desparte - cel puþin în aparenþã - liniºtit ºi fãrã regrete de însemnele pu-
terii pe care a deþinut-o timp de zece ani. Pare într-un fel uºurat, iar în altul
dornic sã reintre într-un mod de viaþã în care se simte mai confortabil:
acela de persoanã direct implicatã în mecanismele puterii, izbãvitã de
servituþile echidistanþei ºi ale veghei obiective deasupra lucrurilor. Cât de
bun preºedinte a fost dl Iliescu ne-o vor spune, cu mai multã exactitate
decât analiºtii ºi comentatorii momentului, istoricii. Peste vreo 10-15 ani,
când evoluþiile ºi partizanatele vor fi rãmas de de domeniul amintirii, vom
ºti mai bine dacã trecerea spre o societate democraticã, capitalistã, a fost
mai bine gestionatã de cãtre un fost comunist, decât dacã ar fi fost datã pe
mâna unor democraþi ºcoliþi în laboratoarele unei societãþi civile destul de
nedumerite în legãturã cu propriul sãu rost. Nimeni - fie el comentator al
actualitãþii, fie istoric - nu va putea sã nu þinã cont de o realitate: ºi anume
cã Ion Iliescu a fost ales de trei ori în fruntea þãrii de o majoritate care
ºi-a exprimat democratic punctul de vedere! Acelaºi tip de majoritate care
l-a ales pe Constantinescu în ‘96 ºi pe Bãsescu în 2004. Chestia cu orbirea
sau lipsa de discernãmânt, sau cu naivitatea electoratului este bunã pentru
simpozioanele elitiste, ai cãror membrii se îmbatã cu ideea cã ei ºtiu mai
exact ce e bine pentru þarã, decât þara însãºi. Idee care decurge suspect de
direct dintr-o mentalitate dominantã pânã în 1989.

Cred, de aceea, cã despre trecutul dlui Iliescu este mai bine
sã-i lãsãm sã vorbeascã pe cei care vor ºti sã o facã cu argumentele cerce-
tãrii ºtiinþifice. Despre viitorul domniei sale se poate vorbi - cred - cu mai
multã uºurinþã. Cu tot suspansul pe care l-a creat în jurul intenþiilor sale
de viitor, fostul preºedinte ºi-a dezvãluit în cele din urmã proiectele. Sau
proiectul: acela de a rãmâne activ în politicã. Iar singura formã în care va
putea sã o facã - au convenit toþi fruntaºii partidului, de la Nãstase în jos
- este din poziþia de preºedinte. Loc pe care-l va putea ocupa, democratic,
la viitorul Congres Extraordinar, care va avea loc, probabil, în ianuarie, în
urma unor alegeri. Dar chiar ºi pânã atunci dl Iliescu pare hotãrât sã-ºi su-
flece mânecile ºi de a doua zi dupã ce va preda inventarul Cotrocenilor
succesorului sãu, sã se apuce de treabã pentru a reconstrui partidul dupã
viziunea sa. De a-l curãþa de excrescenþele generate de o social democraþie
cam de cabinet ºi de oamenii care aduc atingeri, prin acþiunea lor, acestei
ideologii. Cei care - în viziunea sa - sunt, practic, vinovaþi de eºecurile în
serie ale partidului.

Pare un exerciþiu familiar domnului Iliescu: a mai fãcut-o
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Avertismentul electoratului!

Cei doi candidaþi la preºedinþie s-au întrecut, în ultimele zile,
sã demonstreze pe toate cãile posibile cã electoratul le-a transmis încre-
derea sa pentru a duce mai departe sau pentru a lua de la capãt reformele
de care România are nevoie pentru a promova în Uniunea Europeanã ºi
cã, în acest sens este necesar ca toate (sau aproape toate) pârghiile de de-
cizie sã revinã doar uneia dintre pãrþi. În timp ce Nãstase care-ºi numãrã
de zor voturile, ce ar fi mai numeroase ºi mai arãtoase decât ale lui
Bãsescu, gãsind în ele raþiunea pentru a face viitorul guvern, proaspãtul
preºedinte crede cã este imperios necesar ca mandatul primit de el sã se
extindã automat ºi asupra celorlalte instrumente de decizie.

În fond, dacã ne uitãm mai atent pe rezultate vom vedea cã
electoratul, mai prudent ca niciodatã, nu a a mandatat pe nimeni în mod
categoric sã preia controlul þãrii. Ba, mi se pare chiar cã rezultatul strâns,
pe muchie de cuþit, este de fapt un avertisment sever adresat întregii clase
politice: dacã nu reuºiþi sã vã faceþi treaba, vã trimitem înapoi, acasã!
Echilibrul fragil din mai toate structurile de putere asta semnificã: nimeni
- nici fosta Putere ºi nici fosta Opoziþie, nu a reuºit sã convingã, sã vinã
cu argumente irefutabile cã ei sunt cei care meritã sã ducã treaba mai de-
parte. Condamnatã la o echilibristicã periculoasã pe gheaþa subþire a unor
majoritãþi infime, oricând basculabile de apariþia unor neînþelegeri în urma
înþelegerilor dificile care se aranjeazã în acest moment.

Indiferent cine ar fi fost câºtigãtorul acestei runde electorale,
el nu ar fi avut o viaþã uºoarã. Cu sabia europeanã deasupra capului ºi cu
realitatea româneascã plinã de contradicþii dedesubt, actualul mandat poate
deveni sinucigaº, în mãsura în care realismul politic ºi interesul naþional
vor continua sã rãmânã undeva, la coada prioritãþilor, dominate de algo-
ritm, de plata unor poliþe ºi de interesul de gaºcã.

21 decembrie

dupã alegerile din 1996. Cu succes. În 2005 situaþia din România este,
însã, alta. ªi oamenii sunt mai altfel. ªi tendinþele. Rãmâne, deci, de vãzut,
cât de apt va fi viitorul ºef al partidului sã reformeze o structurã ajunsã în
stare de crizã. Dacã social-democraþia experimentatã de PSD are un viitor,
atunci are ºi dl. Iliescu. Dacã nu, nu. Iar rãspunsul  la aceastã întrebare
s-ar putea sã-l aflãm mai repede decât ne aºteptam.
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Ignatul politic

Lucrul de care se temea cel mai tare un distins jurnalist, care
n-a ezitat sã-ºi exprime în direct ºi la o orã de vârf nãdejdea ca cel de
sus nu va permite o asemenea mânãrie s-a întâmplat: de Ignat, PSD-ul
a câºtigat preºedinþia celor douã Camere. La vot.
O scurtã parantezã înainte de comentariu: parcã niciodatã pânã acum ia-
cobinismul jurnalistic nu s-a manifestat atât de plenar. Se întâmplã de
parcã suporterii cei mai înrãiþi a unei echipe de fotbal primesc misia de
a scrie ºi cronicile meciurilor, ºi o fac cu tot arsenalul de argumente
emoþionale ºi de concluzii partizane. Credeam, în naivitatea mea, cã jur-
nalistul are minima obligaþie moralã de a fi un analist lucid al jocului ºi
de a lãsa lectorului libertatea de a trage concluziile. Dar, este probabil o
etapã depãºitã...

Privitã prin prisma amintitului jurnalist situaþia de la Camerã ºi
Senat este o catastrofã pentru întregul popor român, reprezentat în ex-
clusivitate de dânsul.

În realitate, mi se pare o continuare fireascã a trendului alegerilor
din acest an care stau sub semnul echilibrului. Un echilibru fragil, e
drept, dar unul care avertizeazã sever ambele tabere politice cã mandatul
lor este limitat de decepþia faþã de performanþele de pânã acum ºi de sus-
piciunea legatã de realizãrile viitoare. Faptul cã nici una din pãrþi nu a
primit asigurarea deplinã de acþiune este tocmai expresia acestei stãri de
spirit.

Terenul politic s-a împãrþit: de o parte, Alianþa, cu Preºedinþia ºi
- mai mult ca sigur - Guvernul, de cealaltã Uniunea (dacã va rãmâne
aºa) cu Legislativul. Între cele douã echipe se poate instaura un joc dur,
la ofside, cu faulturi sistematice, sau unul cavaleresc, cu fair-play ºi cu
dorinþa sincerã sã ofere nu numai un joc frumos dar ºi eficient, poarta în
care dorim sã marcãm cele mai multe ‘plinuri’ fiind aceea a Uniunii Eu-
ropene. N-aº vedea, deci, momentul Ignatului, ca o expresie a sacrifi-
ciului speranþelor, ci ca pe una a exersãrii democratice a colaborãrii
pentru atingerea unui scop. Nu pot sã-mi închipui cã vreo guvernare nu
porneºte la drum cu cele mai bune intenþii, ºi Alianþa poate fi mandatatã
din capul locului în acest sens. Depinde însã de resursele pe care le
deþine pentru a putea transforma intenþiile în realitate. ªi de disponibi-
litatea adversarului de a fi un partener onest ºi la fel de bine intenþionat
în atingerea obiectivelor vitale pentru þarã.
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Democraþii dupã Bãsescu

O datã cu depunerea jurãmântului, Traian Bãsescu iese de-
finitiv (sau, poate, doar temporar) din Partidul Democrat ºi intrã în istorie
ca cel de-al treilea preºedinte ales democratic al României. 

Ce lasã în urmã, noul preºedinte? O victorie. Dar o victorie
a la Pirrhus, care secãtuieºte partidul pe care l-a preluat de la Roman,
de forþe ºi resurse umane. 

Formula alianþei cu PNL a fost una justificatã tactic, dar ris-
cantã strategic. În primul rând pentru cã la alegerile locale, când per-
spectiva viitorului politic nu era clarã ºi când se considera cã este esenþial
sã se punã un picior în pragul localelor, PD-ul ºi-a irosit o bunã parte a
forþelor sale, plasându-le în oferta pentru consiliile judeþene ºi primãrii.
A fãcut-o în frunte cu preºedintele sãu, aruncat în bãtãlia pentru Capitalã.
Neaºteptatul succes de la locale a deschis o cu totul altã perspectivã pen-
tru alegerile parlamentare. Dar, deja protocolul dintre cele douã partide
fusese bãtut în cuie ºi, în ciuda rolului de lider al democraþilor, în faþa
liberalilor, raportul de forþe (ºi de prioritãþi în nominalizare) rãmâne în
favoarea PNL-ului.

Defecþiunea surprinzãtoare a lui Stolojan a pus în braþele lui
Bãsescu întregul efort electoral. Marinarul s-a dovedit a fi ºi un bun me-
canic de locomotivã, trãgând dupã sine Alianþa pânã spre o poziþie în
care putea emite pretenþii la guvernare. Ultima surprizã a constituit-o
victoria democratului Bãsescu în cursa pentru prezidenþiale, care a fãcut
mai evidentã caracteristica acestui succes: o victorie chinuitã, care a mã-
cinat resursele umane ale democraþilor pânã la nivelul la care sã se poatã
pune întrebarea justificatã: unde ni’ sânt politicienii? Plecarea la Cotro-
ceni, împreunã cu un alt numãr de cadre democrate, mãreºte golul din
partid pânã la nivelul unei crize. Chiar nominalizarea lui Boc ca
preºedinte interimar subliniazã aceastã situaþie ce transformã partidul
într-unul regional, atâta timp cât principalele decizii se vor lua, prin forþa
lucrurilor, la Cluj.

Succesul Alinþei în alegeri riscã sã capete efecte perverse
pentru moºtenirea democratã, aflatã deja în durã competiþie cu aripa ra-
dicalã liberalã, care ar vrea sã se descotoroseascã de acest balast ºi sã ia
lucrurile pe cont propriu. Cu sau fãrã voia democraþilor.
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“Cãline, fã-te cã lucrezi!”

Debutul acestui nou interval politic îmi aduce, conjunctural,
în minte, un îndemn pe care Revoluþia l-a fãcut celebru: ‘Mircicã, fã-te
cã lucrezi!’. Indicaþia regizoralã aparþine lui Ion Caramitru care, în ce-
lebra zi de 22 decembrie 1989, în studioul 4 al TVR, îl pregãtea pe
Mircea Dinescu pentru o transmisie în direct. Imaginile au fost înregis-
trate ºi difuzate mai târziu, dezamorsând astfel solemnitatea momentului
ºi coborându-l în zona anecdoticului. Parafrazat - la exact 15 ani distanþã
- îndemnul ar putea sã sune astfel:  ‘Cãline, fã-te cã lucrezi!’. Adicã
fã-te cã faci guvernul!

Un guvern care va trebui sã mulþumeascã pe toatã lumea,
pentru a trece de votul parlamentului. Ceea ce este, practic, aproape im-
posibil.

Asta nu înseamnã cã Tãriceanu nu lucreazã. Ba chiar lu-
creazã din plin încercând sã punã în acelaºi coº executiv ºi capra, ºi varza
ºi ceva pe deasupra. Nu ºtiu cât îi este de folos premierului desemnat
experienþa acumulatã în precedentul stagiu, când a fost, pentru o scurtã
perioadã, ministru al Economiei în gloriosul ‘guvern Ciorbea’! Cea mai
dificilã misiune pentru premierul desemnat este aceea de a respecta al-
goritmul enunþat, potrivit cãruia PNL trebuie sã reprezinte ‘forþa condu-
cãtoare’. Asta îmi aduce aminte de un alt moment istoric, cel de dupã
alegerile din 1996, când guvernul Ciorbea ar fi trebuit sã aibe ca forþã
conducãtoare PNCÞD ºi când cele mai ‘mãnoase’ ministere au fost dis-
putate fãrã milã, de PNL ºi PD. Se va repeta scenariul, având în vedere
faptul cã acum nevoia de aliaþi este incomparabil mai mare ºi mai vitalã?
Este momentul cel mai bun pentru UDMR sã obþinã ‘potul cel mare’,
chiar dacã prin aceasta va vãduvi pe unul dintre co-parteneri de o poziþie
consideratã deja adjudecatã. Iar dacã în joc va intra ºi PUR, atunci s-ar
putea sã îi vedem pe liberali repetând istoria þãrãnistã. 
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Serviciile secrete, 
atu prezidenþial! (I)

A venit vremea schimbãrii în serviciile secrete. Întrucât acestea
sunt subordonate direct preºedinþiei, Traian Bãsescu are prilejul sã-ºi
constitue echipa continuând cu acestea, dupã alcãtuirea structurii de con-
silieri prezidenþiali. De-a lungul timpului, serviciile secrete au fost con-
siderate instrumentul principal prin care preºedintele, limitat ca acþiune
de principiul separãrii puterilor, îºi poate exercita influenþa asupra celor-
lalte segmente. O privire aruncatã spre istoricul acestor servicii ne aratã
cã schimbãrile în acest domeniu au fost fãcute cu prudenþã ºi au fost în-
soþite nu o datã de suspiciuni.Principalul serviciu - SRI - a fost înfiinþat
dupã evenimentele de la Târgu Mureº ºi l-a avut în frunte, pentru aproape
7 ani, pe Virgil Mãgureanu. Distanþat, în timp, de Iliescu, Mãgureanu a
dat, indirect, un semnal la alegerile din ‘96, votând ‘schimbarea’.
Aceasta l-a ajuns ºi pe el, câteva luni mai târziu când Emil Constanti-
nescu a fost aproape convins cã cei pe care îi trimisese la scurte instruc-
taje în Vest sunt pregãtiþi sã preia comanda. Costin Georgescu nu s-a
prea vãzut, faþã de expunerea majorã a lui Mãgureanu ºi ºi-a continuat
mandatul cu discreþie, cu excepþia poziþiei sale ambigue în scandalul
‘Þigareta 2’, dupã care s-a retras strategic în Cipru, cu mandat diplo-
matic. Radu Timofte a fost un apropriat al lui Iliescu ºi un ‘îndepãrtat’
al lui Nãstase, care n-a încetat sã-i reproºeze legãturile cu Vântu ºi in-
teresul prea mare al instituþiei pentru anturajul propriu. În ipoteza în care
ar fi câºtigat prezidenþialele, premierul avea în buzunar un candidat -
surprizã: Adrian Petrache, o persoanã prea puþin cunoscutã pentru pu-
blicul larg, dar cu certã notorietate în relaþiile de afaceri, ca fiind unul
dintre principalii agenþi de influenþã ai premierului, folosit nu odata cu
succes în misiuni neoficiale. N-a fost, însã, sã fie. Ce pregãteºte
Bãsescu? Este aproape sigur cã nu prea s-a gândit la asta înainte de turul
2, pe care nu se aºtepta sã-l câºtige. Nu se aºteptau nici cei care ar fi fost
interesaþi. Teoretic, preºedintele ar avea de ales între Dorin Iacob, ‘omul
lui Mãgureanu’, lãsat moºtenire dupã înghiþirea PNR-ului, sau Cozmin
Guºã, al cãrui apetit de-a dreptul hrebengiucian pentru aranjamente de
culise, exersat în perioada sa pesedistã, l-ar califica pentru un serviciu
activ în slujba celui care l-a reimplementat în politicã.
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PRM face jocurile!

‘Am fãcut un preºedinte de þarã ºi doi preºedinþi de Camere.
Nu-mi cereþi sã fac ºi un premier, e prea mult!’ - a afirmat, deloc gratuit,
Corneliu Vadim Tudor, preºedintele PRM. 

Nu este de loc o glumã. Încã de la alegerile locale s-a fãcut
simþit un fenomen, ca sã-i spun aºa. Fenomenul cu pricina s-a manifestat
printr-o greutate decisivã cãpãtatã brusc de partidele mici în stabilirea
ponderii celor mari la conducerea unor consilii judeþene. Voturile PRM
ºi PUR au cãpãtat valoarea lor în ‘aur’, existând ºi câteva cazuri în care
au cerut - ºi au obþinut - inclusiv funcþii de preºedinþi ai acestor consilii.

Povestea se repetã dupã legislative. Chiar dacã nu mai are
importanþa de pânã acum (a fost al doilea partid, ca pondere) PRM este
cel care a înclinat balanþa în trei runde decisive. Mai întâi, prin faptul cã
votanþii PRM au urmat îndemnul lui Vadim ºi l-au fãcut pe Bãsescu un
preºedinte neaºteptat. Apoi, prin voturile parlamentarilor sãi, PRM a pus
la cârma Camerelor pe adversarii lui Bãsescu - Vãcãroiu ºi Nãstase.
Acelaºi Nãstase, cel veºtejit în campanie ºi boicotat la alegeri! Dar asta-i
politica! ªi ea face din formaþiunea lui Vadim un soi de arbitru general
- în ciuda faptului cã e, prin forþa lucrurilor, un aliat indezirabil.

Deºi au nevoie de el ca de aer, nici una dintre tabere nu cu-
teazã sã-i întindã o mânã direct ºi sã-l invite sã li se alãture. PRM-ul este
în acest joc pe post de amantã, la ale cãrei servicii se recurge - cu sau
fãrã platã în avans - dar care nu poate fi scoasã, la braþ în lume.

Premierul desemnat ºtie foarte bine cã pentru a putea deveni
premier cu adevãrat, are nevoie de voturile indezirabilului PRM. Dacã
nu ca entitate, mãcar ca persoane. De data aceasta Vadim - deºi dupã
consultãrile cu Bãsescu a adoptat o poziþie surprinzãtor de constructivã
- nu mai pare dispus sã se vândã pe nimic. ªi nici sã facã acte de caritate.
Rãmâne de vãzut, deci, ce va dori în schimbul permisului de liberã tãcere
pentru ‘Cabinetul Tãriceanu’.
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Nechezolul politic: 
guvern în amestec!

Pe mãsurã ce dl Tãriceanu dãdea citire numelor alese (sau ne-
gociate) sã fie miniºtri, sprâncelenele telespecatorului se curbau semnifi-
cativ spre expresia numitã nedumerire. Pe lângã cele douã-trei nume mai
cunoscute (Blaga, Ungureanu, Muscã) ºiroiau anonimii!

Acuma nu prea îmi mai aduc aminte cât de cunoscuþi au fost
miniºtrii din primul cabinet Roman, sau cei din cabinetul Vãcãroiu, ca sã
fac recurs la exemplele care au adus cele mai multe noutãþi, dar parcã ni-
ciodatã pânã acum lipsa de notorietate nu a fost atât de mare! Desigur,
dl Tãriceanu ºi compania ar putea întreba: voiaþi mai degrabã sã venim
cu nume cunoscute, de care sã vã legaþi imediat ºi sã vã amintiþi ce-a fãcut
ãla ºi n-a fãcut ãlãlalt? Din acest punct de vedere, tactica de imagine a
fost bunã. Cei cunoscuþi nu genereazã reproºuri (cine ºi de ce ar înjura-o
pe onesta Mona Muscã, de exemplu, sau pe discretul Blaga? ).

În politicã, absenþa pedigree-ului poate constitui un avantaj,
mai ales în lupta durã cu presa, care nu scapã nici un prilej de a ataca.

Problema este cã dl Tãriceanu n-avea de fãcut un guvern de
imagine. Avea de fãcut un guvern de cazne, în faþa cãruia se aflã piscurile
europene pe care doar alpiniºtii cu experienþã le pot cuceri. N-am nimic
cu funcþionarii primãriei (nu e vina lor cã din cauza lui Bãsescu nimeni
n-a mai auzit ºi de ei), dar antrenamentul lor specific þine, probabil, de
traversarea câte unui râu mai nãbãdãios. Nu vreau sã spun cã dna Sulfina
de la Mediu ar putea sã se dovedeascã mai puþin priceputã decât doamna
Speranþa, sau cã domniºoara Pârvulescu de la Integrare ar fi mai prejos
de dl Farcaº. Asta se va vedea. Vreau doar sã spun cã componenþa de ne-
chezol politic a acestui guvern rezultat din amestecul nu doar al doctri-
nelor ci ºi al competenþelor, îmi dã un fior. Fiorul cã, în mod tradiþional,
ne pregãtim cu mare tam-tam sã eºuãm în cel mai important moment. ªi
cã o facem cu mare sârg ºi convingere.

Sper din toatã inima cã dl Tãriceanu - pe care unii s-au grãbit
deja sã-l nominalizeze ca provenind din ‘’cel mai slab ministru al celui
mai slab guvern’’ - nu este doar copilul de mingi al preºedintelui Bãsescu
ºi cã nu va repeta cariera plinã de tristeþe a fostului sãu ºef, care asista
neputincios la bãtãliile dintre trupele regulate ale lui Roman, Stoica ºi ce
mai rãmãsese de la þãrãniºti. La o primã audiþie, guvernul sãu nu sunã
grozav. Asta nu înseamnã cã nu are dreptul la prezumþia de succes. Sã-l
ajute Dumnezeu ºi Coaliþia!
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Serviciile secrete, 
atu prezidenþial! (II)

Nu în nominalizarea premierului stã adevãrata forþã a instituþiei prezi-
denþiale, pentru cã odatã validat de parlament acesta iese, prectic, de sub con-
trolul sãu, soarta rãmânându-i la îndemâna Parlamentului, iar un parlament
desemnat - la vârf - de Opoziþie, ºi cu o componenþã fluidã, constituie în orice
moment detonatorul formulei guvernamentale.Adevãrata putere a preºedintelui
stã în controlul (constituþional) care îi revine asupra principalelor servicii se-
crete ºi modul în care poate sã influenþeze deciziile CSAT-ului prin aceºtia.Ocu-
pat încã cu facerea guvernului, care se dovedeºte mai puþin anevoiasã decât se
estima, Traian Bãsescu a lãsat pentru un timp deoparte problema noilor ºefi ai
serviciilor secrete. Spun ‘’pentru un timp’’, pentru cã mi se pare exclus sã lu-
creze cu aceiaºi directori care nu i-au arãtat prea multã simpatie pe parcursul
disputelor legate de implicarea sa în afacerea ‘’Flota’’, sau pe care el însuºi
i-a acuzat de legãturi oneroase în cazul unor scandaluri în care avea prilejul sã
contraatace ca reprezentant al Opoziþiei (cazul Vântu).Nu cred cã se va repeta
situaþia din 1997 - când directorii în funcþie au aºteptat rãbdãtori ‘’ºcolirea’’
prin Occident a succesorilor lor. Mai degrabã cred cã domnii Timofte ºi Fulga
(Naghi este, oarecum, într-o altã situaþie) aºteaptã momentul potrivit pentru
a-ºi depune demisiile. Situaþia este ceva mai proastã pentru directorul SIE care
ºi-a vãzut, pe ultimii metri ai mandatului, instituþia implicatã în scandalul
‘’Ghearã’’. Sub conducerea lui Fulga, SIE ºi-a consacrat un ‘’low profile’’ care
pe unii i-a dus cu gândul sã se întrebe dacã mai existã. Este, dealtfel, talentul
lui Fulga de a trece neobservat ºi de a nu se bãga în faþã nici chiar când lucrurile
o cer. Este ºi condiþia delicatã a unui serviciu de spionaj care nu prea mai are
ce sã spioneze, când blocurile ideologice antagoniste au dispãrut ºi când pro-
tecþia se face în grup. Siguranþa naþionalã a devenit un concept nou ºi singurele
ameninþãri serioase vin din partea unui terorism aproape incontrolabil.Spuneam
cã directorul SPP, Gabriel Naghi, este într-o situaþie diferitã. SPP-ul este sin-
gurul serviciu care a rãmas militarizat. Gabi va trebui sã primeascã ordin, pen-
tru a face un gest faþã de care Timofte sau Fulga au deplinã libertate. Naghi se
mai aflã ºi în situaþia de a nu fi practicat jocuri de culise ºi de a fi fost el însuºi
‘’jucat’’, de un (alt) candidat la preºedinþie. Instituþie nouã, SPP-ul a parcurs
un traseu sinuos, sub conducerea directorilor precedenþi - Dumitru Iliescu, Nicu
Anghel, Anghel Andreescu - ajungând într-o fazã de stabilitate ºi echilibru care
se datoreazã inclusiv stilului de lucru al lui Naghi. ªi întrucât cel ‘’programat’’
sã-i ia locul iese la rândul lui din joc, n-ar fi exclus sã-l vedem supravieþuindu-i
lui Ion Iliescu, alãturi de câþiva oameni de care Bãsescu are nevoie ºi pentru
care n-a avut rãgazul sã pregãteascã alternative.

29 decembrie



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    305

Of, presa mea!
Nu pot sã recurg decât la tânguiosul titlu al emisiunii lui Mircea

Toma în faþa spectacolului stupefiant pe care-l oferã presa devenitã ea însãºi
subiect de presã într-o manierã în care confraþii de pe alte meleaguri ar putea
rãmâne muþi de uimire.

Cu orgoliile sale de navã amiral a presei româneºti, rãmase de pe
vremea în care tirajul sãu umilea concurenþa (dar asta se întâmpla prin ‘93-
’94); ‘Evenimentul zilei’ îºi scrie propria sa telenovelã, în stradã. ªi o scrie
într-un mod confuz ºi trist. Protestând vehement faþã de însãºi ideea de
economie de piaþã, ai cãrei apostoli jurnaliºtii sãi s-au considerat a fi fãrã prea
multã justificare. Ce se întâmplã - sau s-a întâmplat - în fond la Evenimentul
Zilei? Dupã ‘revoluþia’ gazetãreascã din ‘92 a lui Cristoiu, a reuºit sã penetreze
piaþa lecturii autohtone cu un tabloid a la roumaine, în care coabitau celebra
gãinã cu pui vii ºi comentariile politice vitriolante ale fondatorului. Evenimen-
tul a cunoscut impresionante  suiºuri ºi coborâºuri de tiraj, odatã cu influenþa
exercitatã asupra cititorilor sãi. În ‘97 s-a produs primul ‘puci’, care l-a înlãturat
- cu sprijin de la Cotroceni - pe Cristoiu de la conducerea ziarului, pentru cã
acesta devenise incomod ºi pentru noua putere. Atunci el n-a scris comentarii
demascatoare la adresa lui Cârciog , n-a fãcut conferinþe de presã ºi nici n-a
protestat în faþa ambasadei Rusiei. ªi-a luat cãrþile în traistã ºi a plecat spre
alte orizonturi, înþelegând cu amãrãciunea de rigoare care sunt regulile pieþei.
Adicã exact lucrul pe care nu l-au înþeles cei din echipa de acum. Conferinþele
lor de presã ºi demonstraþiile din faþa ambasadei Elveþiei (va interveni, oare,
guvernul elveþian?) sau a delegaþiei Comisiei Europene (ce pãrere are Barroso
despre ce se îmtâmplã la Bucureºti?) ar putea fi cel puþin comice dacã n-ar fi
penibile. Pentru cã a acuza grupul elveþian de legãturi oculte cu Puterea (cul-
mea, cu una care tocmai a cãzut) denotã o necunoaºtere flagrantã a mecanis-
melor manageriale ale unuia dintre cele mai puternice trusturi de presã din
Europa. Ringier schimbã oameni ºi la Zurich, dar aceºtia nu ies în stradã ºi nu
reclamã la cancelaria federalã aceste decizii. Pentru cã acolo existã o solidã
culturã a afacerilor. Ceea ce la noi, lipseºte dupã 15 ani de buchisealã ºi de tân-
jealã. Presa este o afacere ca oricare alta. Are o expunere mai amplã, dar meca-
nismele ei sunt aceleaºi. Nerecunoaºterea lor nu face decât sã marcheze o
puternicã nostalgie dupã formulele totalitare, în care deciziile se luau de la
secþia de presã a CC-ului, care-i ºi putea urechea pe cei care se opuneau liniei
partidului.

Relaþia dintre politica redacþionalã ºi cea comercialã este una de-
licatã, cu numeroase întrepãtrunderi ºi nu puþine contradicþii. A încerca sã le
pui în parametrii unor aºa zise criterii democratice este cel puþin o naivitate. O
naivitate, din pãcate, realã. .

P.S. Stupefiant ºi apelul CRP care cere patronatului sã aplice o
anumitã linie redacþionalã. Sunt curios cum ar lua o astfel de recomandare chiar
semnatarii apelului, în propria lor ogradã.
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Guvernul Pârvulescu

Nu cred cã domniºoara Pârvulescu de la Primãrie are vreo
vinã pentru faptul cã cineva nu prea cu picioarele pe pãmânt a propus-o
sã fie ministru. ªi nu orice fel de ministru - ci acela cu - poate - cea mai
complexã misie în urmãtorii doi ani! Vina domniºoarei cu pricina stã în
faptul cã n-a realizat enormitatea ideii ºi cã ºi-a închipuit cã dacã se des-
curcã în treburile primãriei se va descurca ºi în cele ale integrãrii. Dife-
renþa clasicã dintre dorinþã ºi putinþã a apãrut, din fericire, în acest caz,
încã de la primele vorbe pe care duduia le-a scos în faþa unei comisii în
general binevoitoare. 

Cred cã în raniþa oricãrui funcþionar public moþãie un por-
tofoliu ministerial, dar ceea ce ne-a propus de data aceasta Alianþa fri-
zeazã nu superficialitatea, ci pur ºi simplu iresponsabilitatea. Dacã
domniºoara ar fi candidat  - sau ar fi fost propusã sã candideze - pentru
orice altã funcþie (precum colega sa de la mediu, de pildã) aº fi zis cã
totul e în ordine ºi cã pânã la urmã se vor decanta posibilitãþile ºi incom-
patibilitãþile. Dar domniºoara Pârvulescu, odatã instalatã, ar fi trebuit sã
meargã la Bruxelles ºi sã se batã în argumente, nu în nuri, cu oficialii
europeni. Din capul locului cred cã trimiterea unui asemenea personaj
ar fi stârnit mari dubii în legãturã cu seriozitatea cu care România abor-
deazã aceastã etapã a aderãrii. Nu ºtiu ce a fost în capul dlui Bãsescu
(care probabil cã a propus-o ºi a susþinut-o, cã doar a lucrat cu ea) sau a
dlui Tãriceanu (care a acceptat-o cu o uºurinþã, ca sã nu-i spun docilitate,
care mã pune pe gânduri) când au trimis aceastã echipã la audieri. Pro-
babil cã n-au dat doi bani pe cei ce trebuiau sã dea avizul de principiu,
iar propunerea a fost un soi de test dacã nu cumva o sfidare sadea. Ori-
cum, primul examen al seriozitãþii noii Puteri reprezintã, din acest punct
de vedere, ºi un prim eºec usturãtor, ce ridicã semne de întrebare asupra
întregii alcãtuiri - ca sã nu spun însãilãri - cu care se prezintã la întâlnirea
cu cei care i-au votat punându-ºi speranþele în capacitatea lor de a fi mai
mai eficienþi decât cei pe care i-au înlocuit. 

31 decembrie
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Guvernul Adrian Năstase
De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Guvernul Adrian Năstase a fost un consiliu de miniștri
care a guvernat România în perioada -  .

Pe 20 decembrie 2000, președintele îl desemnează, ofi-
cial, pe pentru funcția de prim-ministru al României.

Pe 28 decembrie 2000, noul guvern primește votul de în-
vestitură din partea parlamentului (314 ‘pentru’ și 145 ‘împo-
trivă’), iar membrii guvernului depun jurământul de credință în
prezența președintelui Ion Iliescu.

Printre prioritățile guvernului s-au aflat:

· combaterea sărăciei și a șomajului

· relansarea creșterii economice

· reducerea birocrației

· refacerea autoritãții statului

· combaterea criminalitãții

· continuarea acceleratã a proceselor de aderare la NATO
și integrare în UE.

Prim-ministru
Adrian Năstase (28 decembrie 2000 - 21 decembrie 2004)
ad-int. Eugen Bejinariu (21 - 28 decembrie 2004)
Ministrul de interne (din 19 iunie 2003 a purtat denumirea de
Ministrul administrației și internelor, apoi din 11 martie 2004 pe
cea de Ministru de stat pe probleme sociale, ministrul adminis-
trației și internelor)
Ioan Rus (28 decembrie 2000 - 15 iunie 2004)
Marian-Florian Săniuță (15 iunie - 28 decembrie 2004)
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Ministrul industriei şi resurselor (din 19 iunie 2003 a purtat de-
numirea de Ministrul economiei și comerțului, apoi din 11 martie
2004 pe cea de Ministru de stat pe probleme economice, ministrul
economiei și comerțului)
Dan-Ioan Popescu (28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat pentru comerţ
Eugen Dijmărescu (19 iunie 2003 - 11 octombrie 2004)
Vasile Radu (11 octombrie - 28 decembrie 2004)
Ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeni-
ile apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei
Ioan Talpeș (11 martie - 28 decembrie 2004)
Ministrul afacerilor externe

Mircea-Dan Geoană (28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004)
Ministrul integrării europene
Hildegard-Carola Puwak (28 decembrie 2000 - 20 octombrie
2003)
ad-int. Vasile Pușcaș (20 octombrie - 27 noiembrie 2003)
Alexandru Fărcaș (27 noiembrie 2003 - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat, negociator-şef la Uniunea Europeană
Vasile Pușcaș (28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004)
Ministrul finanţelor publice
Mihai-Nicolae Tănăsescu (28 decembrie 2000 - 28 decembrie
2004)
Ministrul justiţiei
Rodica-Mihaela Stănoiu (28 decembrie 2000 - 10 martie 2004)
Cristian Diaconescu (10 martie - 28 decembrie 2004)
Ministrul apărării naţionale
Ioan-Mircea Pașcu (28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004)
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale (din 19 iunie 2003 a pur-
tat denumirea de Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei)
Marian Sârbu (28 decembrie 2000 - 19 iun. 2003)
Elena Dumitru (19 iunie 2003 - 14 iulie 2004)
Dan-Mircea Popescu (14 iulie - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat pentru relaţia cu partenerii sociali
Marian Sârbu (19 iunie 2003 - 14 iulie 2004)
Bogdan Niculescu-Duvăz (14 iulie - 28 decembrie 2004)
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Ministrul apelor şi protecţiei mediului (Ministerul a fost desfi-
ințat la 19 iunie 2003, apoi a fost reînființat la 11 martie 2004 sub
denumirea de Ministerul mediului și gospodăririi apelor)
Aurel-Constantin Ilie (28 decembrie 2000 - 17 ianuarie 2002)
Petru Lificiu (17 ianuarie 2002 - 19 iunie 2003)
Speranța-Maria Ianculescu (11 martie - 28 decembrie 2004)
Ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor (din 19 iunie
2003 a purtat denumirea de Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor
și mediului, apoi din 11 martie 2004 pe cea de Ministrul agricul-
turii, pădurilor și dezvoltării rurale)
Ilie Sârbu (28 decembrie 2000 - 14 iulie 2004)
Petre Daea (14 iulie - 28 decembrie 2004)
Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei (din 19
iunie 2003 a purtat denumirea de Ministrul transporturilor, con-
strucțiilor și turismului)
Miron-Tudor Mitrea (28 decembrie 2000 - 28 decembrie 2004)
Ministrul turismului
Matei-Agathon Dan (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Ministrul educaţiei şi cercetării (în perioada 19 iunie 2003 - 11
martie 2004 a purtat denumirea de Ministrul educației, cercetării
și tineretului)
Ecaterina Andronescu (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Alexandru Athanasiu (19 iun. 2003 - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat pentru activitatea de cercetare
Șerban-Constantin Valeca (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Ministrul sănătăţii şi familiei (din 19 iunie 2003 a purtat denu-
mirea de Ministrul sănătății)
Daniela Bartoș (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Mircea Beuran (19 iunie - 20 octombrie 2003)
ad-int. Ionel Blănculescu (20 octombrie - 27 noiembrie 2003)
Ovidiu Brânzan (27 noiembrie 2003 - 28 decembrie 2004)
Ministrul culturii şi cultelor
Răzvan-Emil Theodorescu (28 decembrie 2000 - 28 decembrie
2004)
Ministrul pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi cooperaţie
Silvia Ciornei (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
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Ministrul tineretului şi sportului
Georgiu Gingăraș (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Ministrul administraţiei publice (din 19 iunie 2003 a purtat de-
numirea de Ministru delegat pentru administrația publică)
Octav Cozmâncă (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Gabriel Oprea (19 iunie 2003 - 14 iulie 2004)
Gheorghe Emacu (14 iulie - 28 decembrie 2004)
Ministrul informaţiilor publice
Vasile Dâncu (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei
Dan Nica (28 decembrie 2000 - 14 iulie 2004)
Adriana Țicău (14 iulie - 28 decembrie 2004)
Ministru pentru coordonarea Secretariatului general al Gu-
vernului
Petru Șerban Mihăilescu (28 decembrie 2000 - 20 octombrie
2003)
Eugen Bejinariu (20 octombrie 2003 - 28 decembrie 2004)
Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul (din 19 iunie 2003 a
purtat denumirea de Ministru delegat pentru relația cu Parlamentul)
Acsinte Gaspar (28 decembrie 2000 - 8 iunie 2004)
Șerban Nicolae (8 iunie - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat al Autorităţii pentru Privatizare şi Adminis-
trarea Participaţiunilor Statului
Ovidiu-Tiberiu Mușetescu (28 decembrie 2000 - 19 iunie 2003)
Ministru delegat pentru coordonarea autorităţilor de control
Ionel Blănculescu (19 iunie 2003 - 28 decembrie 2004)
Ministru delegat pentru controlul implementării programelor
cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării aquis-ului
comunitar
Victor Ponta (11 martie - 28 decembrie 2004)
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ANDO
grafia zilei
- Selecţiuni 2004 -

Programul de guvernare
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Şi-n Căpuşă

Alianţa maidaneză
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Masură de prevedere

Fabula cu Bălaia
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Căzut la datorie

Mâini de ajutor
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Dilemă

Loteria europeană



316 Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE v/s ALTERNANŢĂ

Adopţie internaţională

Separaţia puterilor
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Filiaţie

Obiectiv turistic
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Zbor deasupra unui cuib de vicepremieri

Gura păcătosului
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Omul de sacrificiu

Capitolele negocierii
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Baroniada

Achiziţii de campanie
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Migraţie politică

Luări de poziţii
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Ministru delegat

Bănuiala
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Tranşare

Compromis
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Selecţie naturală

Puncte de vedere
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Strategie

Lansare
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Forţa talentului

Valul schimbării
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Platformă electorală

Pe orbită
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Balada XXl

Poanta lui Ponta
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Separaţia puterilor

Echidistanţă
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La mintea cocoşului

Cântar neoficial
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Cu buzele umflate

Unitatea de măsură
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Fatalitate

Sondaj preelectoral
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Descurajarea creditului

Democraţie de partid
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Competiţie politică

Statutul funcţionarului public



Octavian Andronic / ANul 2004 CONTINUITATE  v/s  ALTERNANŢĂ    335

Suspiciune

Program de dezvoltare durabilă
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Accesare la fonduri comunitare

În aşteptarea victoriei
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Ajutor calificat

Precizie
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Alianţă cu plus

Program de guvernare
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Lecţia de aritmetică

Slalom umanist
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D-ale corbilor

Pact social
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Confruntare televizată

Miting electoral
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Ultimul zbor

Telejurnal
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INDEX
A.
Nicu ANGHEL - Director SPP în mandatul lui Emil Constantinescu
Alexandru ATHANASIU - fost preşedinte PSDR, ministru al Edu-
caţiei
Laura ANDREŞAN – fostă ziaristă, “profesoară de sex”

B.
Vasile BLAGA – secretar general PD
Ana BLANDIANA – poetă, militantă a Alianţei Civice
Ovidiu BRÂNZAN – ministrul Sănătăţii
Marko BELA – preşedintele UDMR
Cornel BOIANGIU – parlamentar de Giurgiu
Şerban BUBENEK – ministru al Sănătăţii
Hanis BLIX – şeful inspectorilor ONU în Irak
Matei BRĂTIANU – lider sindical, BNS
Ilie BOTOŞ – procuror general
Ionel BLĂNCULESCU – ministru al Controlului
Petre BOTEZATU – prefect al Capitalei
Sulfina BARBU – funcţionară în Primăria Capitalei
Traian BĂSESCU – preşedinte PD, primar general al Capitalei
Octavian BELU – antrenorul Naţionalei de gimnastică
Bogdan BALTAZAR – vicepreşedinte AVAS
Stelică BARNA – consilier PSD în Consiliul General
Mircea BEURAN – medic chirurg, consilier prezidenţial, ministru al
Sănătăţii
Petre Mihai BĂCANU – directorul cotidianului România Liberă
Eugen BEJINARIU – ministru al Administraţiei Publice, premier in-
terimar
Anca BOAGIU – fost ministru al Transporturilor
George BECALI - om de afaceri, politician în devenire
Gabriel BIVOLARU – parlamentar PDSR
Gregorian BIVOLARU – liderul “Integrării spirituale în absolut”

C.
Ion CRISTOIU – fost director al “Evenimentului Zilei”
Eugen Ovidiu CHIROVICI – Mare Maestru al Marii Loji Naţionale a
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României  
Mihai CÂRCIOG – patronul Trustului EXPRES
Metin CERCHEZ – parlamentar minorităţi
Radu CÂMPEANU – fost preşedinte PNL
Octav COZMÂNCĂ – ministru al Administraţiei Publice
Dumitru COSTIN – lider sindical BNS
Victor CIORBEA – fost premier, preşedinte PNŢCD
Cornel CODIŢĂ – analist, politolog
Emil CONSTANTINESCU – fost preşedinte al României
Naum CIOMU – medic chirurg
Miron COZMA – fost lider al membrilor din Valea Jiului
Mihai CHIŢAC – general, fost ministru de Interne
Gheorghe CIUHANDU – preşedinte PNŢCD, primar al Timişoarei
Ion CARAMITRU – ministru al Culturii
Mircea CHELARU – fost şef al Marelui Stat Major
Viorel CATARAMĂ – lider liberal, om de afaceri
Florin CĂLINESCU – comediant
Titus CORLĂŢEAN – lider PSD
Mircea CIUMARA – fost ministru de Finanţe
Andrei CHILIMAN –lider liberal
Mugur CIUVICĂ – consilier al preşedintelui Constantinescu
Sile CĂMĂTARU (BALINT) - interlop
Nuţu CĂMĂTARU (BALINI) - interlop

D.
Sorin DUCARU - ambasador
Dan DARABONT – fost primar al sectorului 6
Cristian DIACONESCU – ministru al Justiţiei
Elena DUMITRU – ministru al Muncii
Gheorghe DINU – candidat la preşedinţie
Valer DORNEANU -  preşedinte al Camerei Deputaţilor
Ticu DUMITRESCU – membru CNSAS
Mircea DINESCU - membru CNSAS
Mitică DRAGOMIR – preşedintele LPF
Matei Agathon DAN – ministru al Turismului
Vasile DÂNCU – ministru al Informaţiilor Publice 
Petre DAEA – ministru al Agriculturii
Andrei DIMITRIU – preşedinte al Societăţii Române de Radiodifuzi-
une 
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E.
Marian ENACHE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mihai ERBAŞU – om de afaceri, candidat la Primăria Capitalei
Gheorghe EMACU – prefect al Capitalei
Andreea ESCA – crainic TV

F.
Gheorghe FRUNDA – lider UDMR
Gheorghe FULGA – director SIE
Mona de FREITAS – femeie de afaceri, soţia lui Gabriel Bivolaru
Paul FLOREA – preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie
Sorin FRUNZĂVERDE – lider PD
Alexandru FĂRCAŞ – ministru al Integrării Europene

G.
Ovidiu GRECEA – şef al Corpului de Control al primului-ministru
Dudu IONESCU – ministru al Apărării Naţionale
Paul GHIŢIU – lider PNL-CD
Cozmin GUŞĂ – secretar general al PSD
Mircea GEOANĂ – ministru de Externe
Florin GEORGESCU – fost ministru de Finanţe
Oliviu GHERMAN – preşedinte PDSR, ambasador în Franţa
Vasile GHERASIM – primar al Sectorului 1
Michael GUEST – ambasadorul SUA la Bucureşti
Dan GRECU – campion mondial la gimnastică

H.
Dan HĂULICĂ – ambasadorul României la UNESCO
Viorel HREBENCIUC – lider PSD

I.
Cazimir IONESCU – membru al CNSAS
Bebe INAVONICI – preşedintele CJ Ilfov
Dorin IACOB – om de afaceri, lider PNR
Speranţa IANCULESCU – ministru al Mediului
Aurel Constantin ILIE – ministru al Mediului 
Puiu IORDĂNESCU – antrenorul Naţionalei de Fotbal
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Mugur ISĂRESCU – guvernatorul BNR
Vasile IONEL – consilier prezidenţial
Dumitru ILIESCU – director SPP
Decebal ILINA – consilier prezidenţial
Ion IORDAN – prefect al Capitalei 

J.
Klaus JOHANNIS – primarul municipiului Sibiu
Ioan JELEV – secretar de stat la Ministerului Mediului

K.
Bela KAROLY – antrenor de gimnastică

L.
Petru LIFICIU – ministru al Mediului
Viorel LIS – primar al Capitalei
Florin LUICAN – prefect al Capitalei
Vasile LUPU – lider PNŢCD
Simona LUNGU – judecătoare, membră a “Mişcării pentru integrare
în absolut”

M.
Petre MILUŢ – candidat la preşedinţie
Nati MEIR – parlamentar PRM
Mona MUSCĂ – ministru al Culturii
Nicolae MANOLESCU – preşedinte PAC, ambasador la UNESCO
Eugen MIHĂESCU – consilier prezidenţial, parlamentar PRM
Regele MIHAI
Miron MITREA – sindicalist, ministru al Transporturilor
Şerban MIHĂILESCU – secretar general al Guvernului
Dick MORRIS – consilier ele
Pierre MOSCOVICI – ministru francez de origine română
Alina MUNGIU – fosta şefă a Departamentului Informativ al TVR
Nicolae MILITARU – fost ministru al Apărării
Virgil MĂGUREANU – directorul SRI
Ion MUREŞAN – ministru ţărănist al Agriculturii
Nicolae MISCHIE – “baron local” de Gorj
Lucian MÂNDRUŢĂ – crainic TV
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N.
Liviu NEGOIŢĂ – lider PD
Dan NICA – ministrul Telecomunicaţiilor
Emma NICHOLSON – membru al Parlamentului European
Mişu NEGRIŢOIU – fost ministru al Reformei, bancher
Bogdan NICULESCU-DUVĂZ – lector PD/PSDxxxxxxxxxxxxxxxx
Ilie NĂSTASE – candidat la funcţia de primar al Capitalei
Despina NEAGOE – purtător de cuvânt al Guvernului
Constantin NICOLESCU – preşedintele CJ Argeş
Constantin NICULESCU – preşedintele ACR
Gabriel NAGHI – director SPP

O.
Arie OOSTLANDER - europarlamentar
Gabriel OPREA – prefect al Capitalei, ministru al Administraţiei Pub-
lice
Marian OPRIŞAN – preşedinte CJ Vrancea
Gheorghe ONIŞORU – directorul CNSAS
Sorin OPRESCU – lider PSD

P.
Gioni POPESCU – director adjunct al SRI 
Doru PANĂ – prefect al Capitalei, ministru al Transporturilor 
Virgil PETRESCU – ministru ţărănist al Educaţiei
Dan PAVEL - politolog
Dinu PATRICIU – om de afaceri, fost lider liberal
Hildegard PUWAK – ministru al Integrării Europene
Călin POPESCU Tăriceanu – lider PNLxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rovana PLUMB – şefa Protecţiei Consumatorilor
Dan Ioan POPESCU – ministru al Industriilor
Şerban PRETOR – membru CNA      
Ion PREDESCU – ministru al Justiţiei
Adrian PETRACHE – om de afaceri
Ioan Mihai PACEPA – fost şef DIE
Bogdan PIŢIGOI – lider ţărănist
Victor PONTA – şeful Corpului de Control al Guvernului
Cristina PÂRVULESCU – candidata PD la funcţia de ministru al In-
tegrării Europene  
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Ioan Mircea PAŞCU – ministrul Apărării Naţionale
Răsvan POPESCU – membru CNA
Horia ROMAN PATAPIEVICI – membru CNSAS
Andrei PLEŞU – membru CNSAS
George PĂUNESCU – om de afaceri
Teo PETER – muzician al trupei COMPACT

R. 
Robert RADULY – lider UDMR
Petre ROMAN – fost preşedinte al FSD/PD
Lia ROBERTS – candidată la candidatura pentru preşedinţia
României
Michael RINGIER – om de afaceri elveţian
Ioan RUS – ministru de Interne
Ion RAŢIU – lider ţărănist
Freddy ROBINSON – om de afaceri israelian
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B de la Băsescu
I de la Iliescu
N de la Năstase 
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Anul 2002: Capitalismul de cumetrie
Anul 2003: Separaţia palatelor

·Turneul Candidaţilor:
Preşedinţie – 1996
Primăria Capitalei – 1996 

·ANDOgrafia Zilei:
Întâmplările şi personajele anului 2010
Întâmplările şi personajele anului 2011 

Numitorul comun al acestei biblioteci:
autorul, publicistul OCTAVIAN ANDRONIC (ANDO)
şi Editura Fundaţiei AlegRO.

Volumele pot fi achiziţionate direct sau prin poştă (ramburs).
Comenzi la tel. 021 312 27 37 - 021 310 84 89.
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