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Cuvânt înainte...

ÎNDEMN CăTRE CITITOR

De ani buni, Octavian Andronic ne-a obișnuit cu cronicile sale și
cu ale sale caricaturi, pe care mediile intelectuale le receptează cu oarecare
timiditate, fiindcă lumea de azi s-a deprins cu texte „vorbite” neglijent „pe
sticlă” ori cu vorbe aruncate în grabă, pe bloguri. Editorialele și comentariile
aproape cotidiene ale cronicarului nostru, însoțite de desene satirice
inimitabile, disecă lumea contemporană românească și lumea globală în care
se află proiectați românii, cu detașare și cu implicare deopotrivă. De la
jalnica scenă politică autohtonă până la vedetismul gratuit din sport și de la
precaritatea economiei țării noastre până la aroganța unor minorități care
s-ar vrea majorități, nimic nu scapă penei avizate a observatorului atent,
descins din filonul autentic al umorului și al satirei românești de bună
calitate. Comentariile lui Octavian Andronic vădesc o cunoaștere detaliată
a trecutului nostru, fapt care explică nu atât prevederea viitorului – pe care
rândurile evocate îl creionează uneori – cât înțelegerea adecvată a
prezentului, chiar dacă acesta durează preț de o clipă. „Clipa” aceasta este
trăită intens de cronicar, este sublimată în „pastile” dulci-amare, din acelea
care, dacă nu sunt menite să ne vindece de la sine, ne arată calea alinării și
a eliberării de rău. Octavian Andronic nu critică în mod înverșunat și nici
nu acuză ca un implacabil judecător, ci șfichiuiește prin constatările sale,
explică pe față gesturi făcute pe dos, iluminează acte obscure, compară
situații trecute cu unele actuale, oferă exemple din literatură (dese sunt
referirile la Ion Luca Caragiale), din istoria secolului al XX-lea mai ales,
din geografie, politologie, muzică etc. Scrisul său nu este unul de strict
editorial politic, ci devine text literar, ilustrând – cum spuneam – o tradiție
întreruptă de regimul comunist, dar ilustrată copios în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, inclusiv de gazetarul Eminescu și dusă până la
paroxism în epoca interbelică. „Sănătatea” unei comunități democratice se
măsoară nu numai prin gradul de libertate a presei, a conștiinței și a
exprimării din spațiul public, ci și prin calitatea râsului. Octavian Andronic
profesează o adevărată doctrină despre funcția râsului amar, doctrină pe care
nu o expune științific, ci empiric, direct prin episoadele sale de viață.
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Concepția filosofilor greci și latini că omul este „singurul animal care râde”
provine – din câte se pare – de la Aristotel, conform căruia râsul îl
deosebește pe om de animal; în partea pierdută a „Poeticii”, e de presupus
că, polemizând cu Platon, el investea râsul și, în general, comicul, cu aceeași
virtute catharctică pe care o atribuise (în partea păstrată) tragicului. Umberto
Eco a imaginat în romanul „Numele trandafirului” păstrarea unui tratat
aristotelic despre râs într-o vestită mănăstire medievală, ceea ce nu este deloc
hazardat, fiindcă lumea monastică occidentală a conservat masiv scrierile
păgâne antice, considerate izvoare de înțelepciune. Simptomatic este, însă,
faptul că această scriitură a lui Aristotel devenise intangibilă la propriu, în
sensul că aceia care o atingeau mureau otrăviți. Starea de râs, care asana
comunitatea și care îi conferea poftă de viață, trebuia inhibată din fașă în
Evul Mediu, adică într-o societate în care un singur om era liber, suveranul
uns de Dumnezeu. Restul lumii era menit să rămână gloată supusă și umilă,
plângătoare și truditoare, or într-o asemenea societate râsul ajungea să fie
complet excentric și chiar primejdios. Oamenii de atunci nu erau sortiți deloc
să se bucure de viața aceasta, ci ei trebuiau să se pregătească, în rugăciuni
și penitență, pentru viața adevărată ce avea să vină. Umanismul Renașterii
a spulberat aceste restricții, atunci când l-a transformat din nou pe om în
măsura tuturor lucrurilor, dar au mai urmat destule regimuri instaurate de
liderii politici, compatibile cu iadul și private de râs. 

Octavian Andronic readuce râsul în Cetate, dar nu orice râs, ci unul
specific sufletului nostru de români, obișnuiți cu hazul de necaz. Autorul nu
râde niciodată în sens umoristic, ci râde de rele și strâmbătăți, de nemernicii
și de calamități făcute de oameni, de erori spontane și de erori voite, de
viclenii și de iresponsabilitate politică. Textele lui Octavian Andronic nu
sunt scrise ca să ne înveselească, ci ca să ne conștientizeze de rău și de greu,
de falsitate și de greșeală, de înșelătorie și de minciună. Cartea aceasta, ca
și celelalte scrise de Octavian Andronic, este gândită nu ca să râdem în chip
gratuit, ci ca să îndreptăm lumea aceasta strâmbă. Mesajul vine de la
înaintașii romanii care credeau că „râzând se biciuiesc moravurile” (Ridendo
castigat mores). Terapia individuală prin râs ne poate îndrepta ca persoane,
ne poate chiar re-umaniza, pe când terapia socială prin râs poate conduce la
vindecarea comunităților. Din păcate, la finalul lecturii cărții, rămânem cu
râsul înghețat pe buze, pentru că ne plânge sufletul. La Centenarul Marii
Uniri – când celebrăm încheierea edificiului nostru național din anii 1918-
1920, după aproape un mileniu de lucrare a poporului român asupra lui
însuși – nu ne putem bucura pe deplin decât dacă ne gândim la generația/
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generațiile de aur de atunci. Dacă ne gândim la noi, așa cum ne îndeamnă
Octavian Andronic, vedem un edificiu național surpat și împuținat, cu
politicieni nevrednici și nevolnici, cu „băieți deștepți” care ne cred proști,
cu români dezorientați și sărăciți, risipiți prin lume și neîncrezători.
„Pastilele” de față – amare cum spuneam – lasă, totuși, o undă de speranță
abia perceptibilă, pentru că ascuțitele critici nu sunt făcute ca să ne afunde
în disperare, ci ca să ne trezească. Semnele acestui „optimism” sunt
subînțelese și nu afirmate direct, iar unul dintre aceste semne este chiar
„încăpățânarea” lui Octavian Andronic de a persista, de a scrie fără istov,
de a biciui mereu și mereu. 

Prin aceste scrieri ale lui Octavian Andronic am dobândit un bun
inestimabil, anume o „comedie umană” a ultimelor decenii de libertate prost
înțeleasă, „comedie” care ilustrează o comèdie tristă, de care se miră lumea
și de care ne mirăm și noi, netreziți încă, dar dornici de trezire. Mesajul
autorului este unul optimist – râsul sănătos incumbă veselie, în fapt – de
genul: „Nu vă lăsați, totuși, români, fiindcă țara asta, care era cândva țară
de glorii și de dor, merită o soartă mai bună!”. De noi depinde să facem
iarăși România, dacă nu glorioasă, măcar normală, primitoare și bună pentru
toți fiii săi. Pentru aceasta este însă nevoie de concentrarea energiilor
naționale așa cum s-a întâmplat în urmă cu un secol, dar și altădată, când
încă se mai credea și se vedea că „unirea face puterea”...

1 Decembrie 2018
Acad. Ioan-Aurel Pop
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...Cuvânt după

O ISTORIE DE ZI CU ZI

Cu Octavian Andronic, sau Ando, cum mai este el cunoscut, plecat
de pe plaiurile mele bănățene, pentru mine doar simplu Tavi, m-am cunoscut
în condiții mai puțin obișnuite. La doar câteva săptămâni de la căderea
dictaturii, mai precis în 11 februarie 1990, în Timișoara apărea săptămânalul
Agenda, primul ziar privat din România, care a fost caracterizat mai târziu de
analiști drept „un săptămânal apărut în vremuri tulburi, dar de o limpezime
socială de neimaginat, 4 pagini de ziar de informații și divertisment angajat
încă de la primul editorial în slujba cititorilor, fără politică, fără jocuri de culise,
dar cu ochii în patru la viața de zi cu zi a cititorului”. Prin munca asiduă a
ziariștilor, majoritatea tineri în ale breslei, Agenda a consemnat succes după
succes, devenind  o publicație regională, cu 88 de pagini, într-un tiraj de 100 de
mii de exemplare, cotată drept cel mai mare săptămânal provincial din țară.
Acest succes a făcut ca, încă din 1993, să ne gândim și la editarea unui cotidian.
Un frate mai mic a săptămânalului – ziarul considerat o poveste de succes,
vorbindu-se chiar despre „fenomenul Agenda”, un simbol al Banatului -  care,
în conceptul meu, ca director al publicației, trebuia să fie ceva „inovator”, la fel
cum a fost la momentul apariției „bătrâna” Agenda. După multe cugetări, s-a
născut ideea realizării unui cotidian mixt, care să cuprindă o publicație locală
și una națională, astfel încât cititorul să nu mai fie obligat să cumpere două ziare
zilnic pentru a-și satisface setea de informații. Proiectul a fost pus în practică
trei ani mai târziu, iar Agenda zilei, numele noului produs, și-a ales ca partener
din presa centrală ziarul Libertatea, condus pe atunci de Octavian Andronic. 

De ce Libertatea? Fiindcă aceasta a fost publicația pe care am considerat-
o, prin seriozitatea, obiectivitatea și prin dorința de informare, ca fiind cea mai
apropiată de stilul nostru.

În acest context am avut onoarea de a-l cunoaște pe Tavi. La început doar
prin discuții telefonice, apoi prin vizite la redacție și în final prin semnarea
contractului de colaborare între cele două publicații. O colaborare unică pentru
acea vreme și, cred eu, că și pentru vremurile noastre. La scurt timp după
preluarea ziarului de către Trustul Ringier, la cererea elvețienilor, această
colaborare a încetat. 
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Dar nu și colaborarea mea personală și a publicației conduse de mine cu fostul
director. Octavian Andronic a fost prezent zilnic în paginile ziarului nostru prin
editorialul pe care l-a semnat, numit „Punctul pe Y”, și prin caricaturile domniei
sale, sub genericul ANDOgrafia Zilei, ambele conferind, timp de mai bine de
zece ani, o notă aparte ziarului. O notă foarte apreciată și savurată de cititorii
ziarului Agenda zilei, marea majoritate din mediul urban, care căutau nu doar
informarea de calitate, ci și finețea unui observator al cotidianului nostru politic,
lucruri  deloc simple aici, pe plaiurile mioritice.

Având în vedere că aceste scrieri, odată adunate la un loc, reprezintă o
valoroasă sursă de a cunoaștere a istoriei recente, autorul a decis publicarea
editorialelor sale în volume ce acoperă câte un an. Până acum au apărut zece
volume, iar acum cel de-al unsprezecelea – din păcate ultimul - ce cuprinde
observațiile și comentariile omului de presă pe parcursul anului 2010. An ce a
avut nu puține evenimente interne și internaționale semnificative. Să ne amintim
câteva. De exemplu: realegerea lui Crin Antonescu ca președinte al PNL,
desemnarea lui Victor Ponta în funcția de președinte al PSD, scăderea salariilor
bugetarilor și a pensiilor în încercarea nereușită și abuzivă de a opri un dezastru
economic în România, semnarea Tratatului dintre România și Republica Moldova
privind regimul frontierei de stat. La fel, putem reaminti că într-un accident aviatic,
la Smolensk, și-au pierdut viața președintele Poloniei Lech Kaczynski împreună
cu 95 de înalți demnitari, că Viktor Orban a câștigat alegerile în Ungaria, că în
acel an s-a declanșat scandalul WikiLeaks… și câte altele.

Care evenimente au fost selectate de Octavian Andronic din multitudinea
celor petrecute de-a lungul anului, cum sunt ele comentate, vedem din noua
carte apărută în librării. Sunt convins însă că este o lucrare la fel de prețioasă
ca și celelalte zece volume. O lucrare recomandată celor interesați de istoria
noastră recentă, un manual util viitorilor jurnaliști și, nu în ultimul rând, un
material documentar pentru cei care peste ani și ani de zile vor cerceta
întâmplările acestui început de secol.

Un lucru este cert. Indiferent dacă tu, ca cititor, ești de acord cu părerile
formulate de autor sau nu, chiar dacă anumite întâmplări le vezi din alt unghi
și ai un alt punct de vedere, cartea de față este o lucrare  aparte. Este lucrarea
unui ziarist cu experiență de 50 de ani, care încearcă, prin opiniile formulate
de el, să ne călăuzească în labirintul de zi cu zi al vieții noastre politice din anii
precedenți, care face tot posibilul ca noi să înțelegem mai bine acei ani și prin
ei, viața noastră de astăzi, în liantul politic în care trăim acum, în 2019, când
România a preluat pentru prima dată Președinția Consiliului Uniunii Europene.

ZOLTAN KOVACS, Fondatorul Trustului AGENDA
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Prefeţe şi prefaţatori
Schimbarea schimbării (Anul 2000)
Un cronicar prin excelenţă, mai echilibrat decât epoca sa

“Din materialul redactat de-a lungul acestor peste 10 ani, Octavian Andronic
poate (re)constitui lejer 10 sau 11 volume, fiecare cu prinosul său de rememorare pentru
(aproape) fiecare dintre zilele scurse. Aproape că-i fericesc pe istoricii (sau măcar pe
curioşii) viitorului, care vor avea, sub această formă, una dintre cele mai complete,
mai ironice, mai generale şi mai bine scrise cronici ale începutului de mileniu III
românesc. Se vede că Octavian Andronic a scris-o nu numai dintr-o datorie
profesională, ci – înainte de toate – cu o vădită plăcere: adică, plăcerea celui care,
dorind să înţeleagă el însuşi, remarcă ceea ce nu toţi văd, pune cap la cap informaţiile,
face conexiunile cu fler şi explică şi altora partea de adevăr a lumii – şi timpului – în
care trăieşte. ” (Adrian Cioroianu)

Zodia Delfinului (Anul 2001)
„Un remember menit a-l trezi pe cititor la realitate”

“Textele pe care Octavian Andronic le (re)aduce în faţa cititorului nu
reprezintă doar comentarii pertinente şi pline de substanţă în legătură cu evenimentele
care au dominat anul 2001. Dincolo de aspectele ce ţin de imediat, ele ridică o serie de
probleme privind organizarea şi funcţionara societăţii naţionale şi internaţionale.
Indiferenţa populaţiei faţă de spaţiul public, în lipsa unor modele reale în cadrul
societăţii sau scăderea coeziunii şi a solidarităţii sociale, pe fondul unor abordări
conflictuale şi maniheiste promovate de la cel mai înalt nivel al statului sunt realităţi
care, pe de o parte, explică de ce trecutul a devenit prezent, iar pe de altă parte oferă
răspunsuri celor care se întreabă ce trebuie făcut. Mai rămâne ca, după aflarea lor, să
trecem cu toţii la acţiune.” (Adrian Năstase)

Capitalismul de cumetrie (Anul 2002)
,,Punctul pe Y” al lui ANDO

“Autorul, în cronicile sale zilnice, reuşeşte să reflecte cu măiestrie şi acut
spirit de observaţie toate trăirile şi zbaterile societăţii româneşti în jurul acestor
probleme complexe - specifice unei societăţi aflate într-un proces de transformări
istorice de mare anvergură. De aceea, volumul constituie, sunt convins, o lectură
utilă, instructivă şi agreabilă.” (Ion Iliescu)
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Separaţia palatelor (Anul 2003)
Ahile şi broasca 

“De fapt, adresabilitatea largă este o virtute aparte a gazetăriei practicate de
Octavian Andronic, în toate formele acesteia. Editorialele sale, ca acelea din volumul
de faţă, andografiile care le însoţesc, agenţia de presă „AmosNews” şi ZP-„ziarul
personal on line” sunt tot atâţia vectori de opinie şi informaţie, dar şi probe de talent
şi inspiraţie care fac din  gazetăria lui Octavian Andronic una acccesibilă şi acceptată
în cele mai varii cercuri, inclusiv – sau mai ales – politice.

Felul său de a fi l-a făcut un om respectat pe întreg spectrul politic, deşi
convingerile sale au fost ferme, consecvente şi clar asumate de-a lungul anilor. Dar, în
timp ce prietenii îl ignoră pentru că-l ştiu alături, adversarii îl respectă sau, cel puţin,
nu se pot supăra pe el. Ando merită felicitat şi pentru această „universalitate” a
personalităţii sale, lipsită de radicalism, dar nu şi de unghiuri tăioase, pe care satira
din grafică şi umorul din scris le fac ceva mai suportabile.” (dr. Octavian
Ştireanu)

Continuitate vs alternanţă (Anul 2004)
Un an care a decis alţi ani

”În compensaţie, îi mulţumesc autorului pentru cele câteva referiri la finala
primelor prezidenţiale, cea din 17 mai 1990, civilizată ca niciuna de atunci, graţie
celor 3 candidaţi, Câmpeanu, Iliescu şi Raţiu-, ideea organizării sale aparţinand celui
ce conducea pe atunci Radioteleviziunea Română şi care se întâmplă să semneze
acum această prefaţă. Prefaţă la un volum alert, informat, echilibrat şi  subtil în
stilul care l-a facut cunoscut şi recunoscut pe jurnalistul Octavian   Andronic.”
(acad. Răzvan Theodorescu)

Soluţia imorală (Anul 2005)
Principiul Arătării Pisicii

“Format la dura şcoală a comentatorilor zilnici a ceea ce se vede, ceea ce se
aude şi ceea ce se face, Octavian Andronic a luat acum câţiva ani decizia de a–şi strânge
în volume, regrupate pe ani, articolele publicate zilnic sau aproape zilnic, după 1 ianu-
arie 2000, pe prima pagină a publicaţiei electronice “Amos News”, simultan cotidian
şi agenţie de presă, una dintre cele mai echilibrate şi profesionale dintr-un multicolor
(politiceşte vorbind) şi pitoresc peisaj jurnalistic naţional, aproape permanent inundat
de agresivităţi verbale şi vulgarităşi greu de întâlnit în alte ţări “vecine şi prietene”.
Putea să înceapă foarte bine cu anul 1990, când se afla solid la cârma cotidianului
“Libertatea”, publicaţie în care se metamorfozase în viteza a cincea, sub conducerea
sa, în data de 21 decembrie 1989, cotidianul “Informaţia”. 
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A vrut însă să facă o operaţie cu valenţe istorice, să repropună atenţiei cititorului o
imagine asupra evoluţiilor din România după intrarea în Noul Mileniu, o probabilă
(credinţele milenariste sunt încă în plină vigoare în toate ţările creştine) “cumpănă a
apelor” între undele seismice ale “tranziţiei”, provocate de zguduirile revoluţionare din
şi de după 1989 - suficient de îndepărtate pentru a se putea presupune că ţara între timp,
a păşit pe versantul unei alte ere – şi vremea “intrării în normalitate”, adică vremea în
care Statul şi poporul şi-au dat “un program de viaţă, şi-au reordonat instituţiile şi
electoratul, ba chiar şi “cetele” politice (căci despre o clasă politică, în accepţiunea social-
elitară a cuvantului nu se poate vorbi) s-au reeducat în spiritul valorilor libertăţii şi
democraţiei. Până acum, din seria Cronologia comentată a Mileniului III au apărut cinci
volume. Acesta, al şaselea, priveşte anul 2005, situat temporal în urmă cu aproape un
deceniu de ceea ce s-a întâmplat ieri, se întamplă azi şi se va întampla mâine şi până la
sfârşitul anului. Depărtarea faţă de faptele prezentate şi interpretate de Octavian Andronic
la timpul lor şi acum în cartea de faţă, simptomatic intitulată “Soluţia imorală”, îngăduie
cititorilor ce au urmărit cu atenţie “aventura” (căci chiar despre o aventură este vorba)
post totalitară a României, o evaluare detaşată a acesteia.” (Grigore Arbore)

Între D.A. şi NU (Anul 2006)
Cronicarul veritabil

ANDO. Adică Octavian Andronic.Un ziarist vechi, matusalemic, deloc
”expirat”, care continuă să lucreze, zi de zi (nu asta înseamnă ziarist?), după decenii
de publicistică. A lucrat la Informaţia Bucureştiului din 1969, pe care a transformat-o
în decembrie 1989 în Libertatea. A rămas aici până a apărut grupul Ringier, care a
cumpărat ziarul. A mai lucrat în paralel la alte ziare sau posturi de televiziune. A creat
agenţia de presă Amos News, care rezistă de mai bine de un deceniu şi difuzează ştiri
tuturor publicaţiilor din ţară. A ocupat posturi de conducere, dar a fost şi slujitor al
condeiului, şapte zile pe săptămână. Adică s-a ocupat şi de munca grea. Editoriale după
editoriale, cum extrem de puţini ziarişti au fost ori sunt capabili. Rubrica sa se cheamă
Punctul pe Y. Cea mai longevivă din presă. Dacă n-o ştiţi, căutaţi-o. 

Ando are şi talent de caricaturist. Când nu scrie, desenează. De multe ori îşi
însoţeşte editorialele cu desene. Cu foarte multe dintre aceste caricaturi – în anumite
perioade aproape zilnice – a deschis expoziţii. Sau le-a publicat în albume. 

Desenează în orice mediu, pe hârtie sau online. A fost cel care a introdus pe
posturile noastre de televiziune caricatura care se desăvârşeşte în faţa ochilor noştri –
am fost martor când a lansat o asemenea rubrică la Protv, în urmă cu aproape două
decenii, televiziune unde mai susţinea şi un talkshow. 

O vreme, a fost moderator de emisiuni televizate. Nu-l mai vedeţi astăzi, ideea
însăşi de a realiza o emisiune de acest gen s-a modificat. Apărea într-o epocă în care
moderatorii de televiziune erau pricepuţi, eleganţi, civilizaţi şi cu adevărat inteligenţi.
Extrem de exactă observaţia profesorului Adrian Cioroianu: ”Nu cred că este vreo
persoană publică – din politică, din administraţie sau vreun coleg din presă – care să
fi fost vreodată ofensată de vreun rând al dlui Andronic; chiar şi atunci când este
muşcător sau ironic, fraza acestuia nu agresează; ea este empatică, este argumentată
şi, mai ales, are acel calm stilistic al jurnalistului adevărat, care ştie că puterea frazei
scrise derivă direct din responsabilitatea autorului ei.” (Stelian Ţurlea)
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Cei 322 (Anul 2007)
Ando, pasionatul bine temperat

Cu ceva timp în urmă, când au început să apară volumele din seria
“Cronologie comentată a Mileniului III”, l-am descoperit pe Ando cronicarul. Căci ce
altceva este gazetarul, mai ales cel care, ancorat în cotidian, scrie aproape zilnic câte
un editorial, decât cronicarul timpului său? Articolele fiecărui an, începând cu 2000,
sunt adunate, în forma în care au fost publicate la vremea respectivă, în câte un volum
distinct, sub titluri succinte, dar definitorii pentru perioada reflectată: “Zodia
Delfinului”, “Soluţia Imorală”, “Intre D.A. şi NU”, ca să dau doar câteva exemple.
Personal, cred că ai nevoie de multă forţă interioară pentru a relua textele de atunci
fără a edita conţinutul lor din perspectiva de acum.

Volumul de faţă, intitulat “322”, este cel de al şaptelea. Cei care se aşteaptă
să găsească în filele lui o retrospectivă distanţată vor avea, de fapt, surpriza unei fresce,
a unui tablou de autor, fidel, dar personal, al actualităţii momentului de atunci. Ei bine,
tema dominantă a anului 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, n-a avut
neapărat legătura cu ceea ce va rămâne, într-adevăr, ca un moment de referinţă în istoria
contemporană a ţării, ci cu ceea ce Ando numeşte inspirat “caftul naţional”: tensiunile
şi “păruielile” dintre Preşedinte şi Premier şi, mai ales, suspendarea celui dintâi, pentru
o lună de zile, în urma votului a 322 de parlamentari, deveniţi ulterior duşmanii
personali  şi ţinte predilecte ale lui Traian Băsescu:  “…odată cu accesul formal la UE,
toată lumea pare a fi uitat de adevăratele probleme ale României,concentrându-se pe
aspecte marginale şi derizorii: suspendare, referendumuri, restructurări de ochii lumii,
competiţia pentru o porţie cât mai consistentă de ciolan, iar campion  al acestui joc
rămâne tocmai cel care a spus în doi peri că România trebuie schimbată. Cu ce?”,
conchide gazetarul cu o trăsătură fermă de condei. (Gilda Lazăr)

Votul UninomiNUL (Anul 2008)
Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem?

Revin la Octavian Andronic. Îl dibuiam înainte de 1989 mai degrabă pe
graficianul sub acest nume. Textierul s-a văzut, la scara 1/1, când a devenit directorul
celui dintâi cotidian post-decembrist – Libertatea. Realizat împreună cu vechi camarazi
de la Informaţia Bucureştiului, cotidianul după-amiezelor noastre de Capitală s-a dovedit
din start botezat în aghiazmatarul profesionalismului şi seriozităţii. Ancorat în actualitate,
dispus să dialogheze (polemizeze) cu oricine, ambiţionat să gestioneze, cu rigoare şi
farmec, clipa cea repede ce ni s-a dat.

Condeiul lui Ando (numele său de artist) s-a cuplat cu voluptate strădaniilor
graficianului de a vedea zi şi noapte întâmplările vieţii, de a citi pulsul evenimentelor
la scara societăţii.



A mers strună totul, câţiva ani, graţie harului său de om cu bun simţ şi cu
metronomul la îndemână. Când piaţa informaţiei a dat semne de nervozitate, Libertatea
a intrat în recul. Privatizarea, patronajul exogen, tentaţia lubrifierii cu orice preţ a
drumului spre chioşc a produs schimbări de azimut.

Îl vedem pe Octavian Andronic, elaborând şi performând în Trustul Pro.
Inventează publicaţii, combate pe micul ecran.

Rămân memorabile ciclurile de dezbateri în turneele electorale pentru
Cotroceni şi cele vizând fotoliul de primar al Capitalei. Le regăsim în librării. Alături
de cursivul publicat în diverse gazete bucureştene (rubrica – „Punctul pe Y”), grupate
alfabetic sau cronologic.

Între meritele de incontestabil respect rămâne cum aminteam, fondarea şi
patronarea agenţiei de ştiri Amos NEWS, remarcabilă prezenţă între instituţiile de gen
care au populat peisajul publicisticii româneşti post-decembriste.

Antologice se dovedesc opiniile exprimate în lungul anilor. Ciclul
„Cronologia comentată a Mileniului III” ne subliniază cu prisosinţă această realitate.

(Ambasador Neagu udroiu)

Flacăra violet (Anul 2009)
Efemeride, dar și pentru istorie

Într-unul din puţinele texte în care se adresează la persoana întâi (adică aşa
cum ar trebui să o facă în general gazetarul), Octavian Andronic explică şi crezul lui
gazetăresc, şi proiectul „de a reţine în depozitarul memoriei vorbe şi fapte care,
altminteri, s-ar pierde în noianul de informaţii de care suntem copleşiţi cotidian”.
Gazetarul nu ezită să respingă ideea „obiectivităţii” fără cusur a ziaristului-cronicar
(şi, prin acesta, a mass-media) pentru că, spune el, „obiectivitatea este atributul
maşinilor – de orice fel, inclusiv cele de scris – nu al oamenilor cu in-sensibilităţi
diverse”. E drept, obiectivitate absolută, în stare pură, genuină, nu poate exista, dar
pondere şi cumpătare, echilibru, luciditate şi raţionalitate – toate acestea sunt atribute
salutare şi benefice presei şi cititorilor ei, iar Octavian Andronic profită copios de ele,
în viziunea şi scrisul său, sub raportul credibilităţii. Cronicar al realităţii „în timp real”,
(cum însuşi remarca), el crede în utilitatea neperisabilă a înscrisurilor sale, care – spune
el – sunt „evaluările din care istoricii perioadei vor putea trage concluziile atunci când
pasiunile şi tensiunile se vor fi stins iar obiectivitatea analizei îşi va putea pune
amprenta pe opera lor. Acest lucru se va întâmpla, desigur nu mâine, ci peste un număr
de ani, când presiunea contemporanilor nu se va mai putea exercita”. Altfel spus,
lucrarea lui Octavian Andronic este dintr-un material care încă “lucrează”. Oricum, nu
orice gazetar prin excelenţă al actualităţii are curajul să se mai prezinte după un timp
cu texte scrise de el sub presiune în trecut. (Corneliu Vlad)
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Ianuarie

După ei potopul?

După aproape două săptămâni de vacanţă (pentru unii, aceasta ţine
din octombrie, de la demiterea Guvernului Boc) românii domnului
Băsescu revin la lucru. Fără prea mult chef şi cu puţine speranţe că vor
trăi mai bine. De regulă, traiul mai bun se bazează pe mai multă muncă,
sau pe muncă mai eficientă, dar noi ne-am obişnuit să vedem (ni s-a
servit această reţetă) că îmbunătăţirea traiului poate să vină odată cu
trecerea timpului, aproape de la sine. Ori semnele lui 2010 nu conduc
deloc spre o asemenea concluzie. Nici n-a început bine anul că
scumpirile prezise pentru ceva mai încolo s-au şi instalat. Şi ţigările şi
mâncarea afişează deja alte preţuri. Dacă de fumat ne-am mai putea lăsa,
de mâncat o vom face cu riscurile întâmpinate de măgarul lui Buridan
(cel care a decedat când a învăţat să nu mai consume nimic!). Utilităţile
îşi vor arăta şi ele noua faţă odată cu primele facturi. Şomajul e deja în
floare şi ameninţă cu convertirea a un milion de români la acest statut.
Pare că un mecanism implacabil funcţionează independent de voinţa
noastră şi în ciuda eforturilor noastre de a ne sustrage urmărilor
neplăcute. Desigur, criza mondială rămâne prima explicaţie. Una pe care
liderii noştri au împins-o dincolo de principiile bunului simţ - prin
invocarea ideii că n-avem cum să luptăm împotriva ei şi că trebuie să
aşteptăm ca efectele să treacă. A doua explicaţie este, însă, la îndemâna
noastră: timp de un an de zile am avut cea mai slabă şi mai incompetentă
guvernare din toate câte au fost în 20 de ani. Într-un eventual clasament
al contraperformanţei, domnul Boc ar ocupa autoritar primul loc. O
guvernare care s-a zbătut în ghiarele propriilor sale contradicţii,
încercând şi nereuşind să angreneze două tendinţe politice contrare şi
un singur obiectiv comun: extragerea cât mai multor beneficii pentru
tabăra proprie din actul de guvernare. A fost o veritabilă concurenţă a
sifonării de fonduri publice în puşculiţele de partid, pentru bătălia finală
pentru Preşedinţie. Când s-a rupt căruţa coaliţiei, totul s-a blocat
iremediabil, iar aparatul supraponderal al angajaţilor statului a consumat
doar, fără a mai produce nimic. Într-o economie al cărei sector privat a
încercat cu disperare aproape să se plieze pe condiţiile de criză, cel



public a continuat să se lăfăiască în scheme generoase şi pe fonduri
excesive într-o flagrantă nepotrivire cu declaraţiile de intenţii ale
guvernanţilor. Am încheiat un an în care, cu toată vorbăria desfăşurată
nu s-a întâmplat nimic şi în care bugetele de salarii au crescut în loc să
scadă. Noul an nu vine nici cu cea mai vagă intenţie de redresare, de
stimulare, ci cu aceleaşi păguboase creşteri de taxe care vor înmormânta
o nouă serie de IMM-uri disperate. Nu, hotărât lucru, noul an nu are
semne bune! Pentru că piesa e aceeaşi, actorii aceiaşi şi concepţia care
stă la baza guvernării rămâne neschimbată. În capul domnului Boc şi în
cele ale colegilor săi există o singură idee: să facem cât mai repede ce
ne-a cerut FMI-ul, ca să nu ne punem în cap pensionarii şi salariaţii ce
ar rămâne neplătiţi. După asta, potopul...

5 ianuarie 2010

Împărţirea sărăciei

Mai mult ca oricând, actualele dezbateri pe marginea bugetului
reprezintă o împărţire a sărăciei. Sau a speranţelor. Pentru că ceea ce se
negociază între partenerii de discuţie este o ficţiune, o proiecţie pentru
care nimeni nu poate da garanţii. Deci, guvernul porneşte de la o
predicţie: în 2010 vom avea intrări de „cam atât”, din care doar vreo
câteva capitole au oarece concreteţe. Şi acestea sunt impozitele pe salarii
şi feluritele taxe şi accize pe benzină, tutun şi alcool. Restul sunt poezie.
Nimeni nu poate şti cum se va comporta economia în ansamblul său,
mai ales în condiţiile în care creşterea nu e stimulată în niciun fel (ba
din contra: apar noi biruri), iar cheltuielile legate de funcţionarea unui
aparat administrativ superdimensionat cresc exponenţial cu întârzierea
reformării şi reajustării sale. Aşa încât discuţiile care se poartă sunt
teoretice, atâta timp cât necesităţile continuă să fie mai practice şi mai
numeroase decât clarificările. Ce observăm, chiar în acest context? Că
pe fondul unei austerităţi mai mult decât necesare, corecţiile sunt,
practic, de neidentificat. Majoritatea ministerelor primesc cam aceiaşi
bani ca anul trecut, dacă nu mai mult. „Campion” este ministerul Muncii,
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unde banii mai mulţi pe care-i primeşte înseamnă că povara asistenţei
va apăsa tot mai greu asupra bugetului şi a resurselor sale teoretice.
Creşterile scandaloase vin însă din zona serviciilor secrete, unde banii
alocaţi nu vor rezolva niciun fel de probleme generale. Ei vor fi îngropaţi
în tehnologie şi cu salariile personalului a căror relevanţă este aproape
de neobservat pentru simplul cetăţean. Serviciile continuă să fie
„jucăriile” celor de la putere, unicii beneficiari ai tehnologiilor
performante ale acestora, mai ales în condiţiile în care România nu mai
are de făcut faţă ameninţărilor tradiţionale, fiind protejată de sistemul
de angajamente şi de securitatea colectivă a instituţiilor comunitare. Ce
semn mai clar că acest buget a fost conceput ca unul de împărţeală a
sărăciei, decât ca unul care să producă banii de împărţit, decât faptul că
în actuala structură guvernamentală nu şi-a mai găsit locul de sine
stătător, un minister dedicat mediului de afaceri şi stimulării acestuia?
Pitit printre granzii energetici, departamentul pentru IMM-uri pare
destinat doar priveghiului celor dispăruţi prin efect forfetar.

6 ianuarie 2010

Democraţia de partid

Spuneam, cu un alt prilej, că nicăieri – în societatea contemporană
– nu este mai puţină democraţie ca în interiorul partidelor politice.
Acestea sunt, de regulă, feude cu lideri instalaţi pentru perioade
neprevăzute, care domnesc cu sprijinul unor grupuri de interese,
ignorând în primul rând libera exprimare a membrilor, taxată ca
deviaţionism sau sectarism, ca pe vremuri. Două exemple recente.
Primul: cam în aceeaşi zi, doi pedelişti care s-au remarcat prin rolul lor
activ – adeseori violent chiar – în campania de apărare a candidatului la
preşedinţie Traian Băsescu în faţa atacurilor venite dinspre
contracandidaţii acestuia, au exprimat – pe blogurile personale – anumite
rezerve faţă de climatul din interiorul partidului, pe care-l consideră
puţin propice confruntării de idei. Au primit cu promptitudine replica
preşedintelui partidului, Emil Boc, care i-a urecheat părinteşte, găsindu-
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le o scuză în faptul că nu prea sunt prezenţi în interiorul partidului,
printre membrii cu greutate şi autoritate. Ceea ce este parţial adevărat:
nici Cristian Preda, europarlamentar, şi nici Sever Voinescu – secretar
al Camerei Deputaţilor, nu adastă pe la sediile partidului, la o parolă cu
membrii simpli sau galonaţi ai acestuia şi nici pe la uşa domnului Boc
nu fac coadă. Amândoi au un defect comun intelectualilor: nu respectă
disciplina şi ierarhiile de partid. Ei cred că partidul e un fel de bibliotecă
unde vii, iei nişte cărţi, le aduci înapoi cu pasajele subliniate şi te
angrenezi în polemici cu cei care au înţeles din lecturi altceva decât tine.
Din acest punct de vedere, şi Preda şi Voinescu ar putea lua exemplu de
la tânărul Prigoană, care are un comportament tipic de politician cu un
viitor luminos în faţă: exprimă cu regularitate doar aceleaşi idei pe care
le aude pe la şefii săi, e devotat până la sacrificiu cauzei partidului şi nu
pune în discuţie valabilitatea deciziilor conducerii. De asta este şi
susţinut cu atâta căldură de întreaga conducere în demersul său
parlamentar. O altă probă de „deviaţionism” vine – paradoxal – de la un
om pentru care, dintotdeauna, partidul a fost mai presus de propriile
principii. Ion Iliescu a înfruntat cu demnitate şi răbdare vicisitudinile la
care l-au supus cele două partide pe care le-a frecventat. Ceauşescu l-a
trimis la munca de jos, iar Geoană la scaunul onorific. Nu a rupt partidul,
deşi ar fi putut-o face cu uşurinţă, nici în 1997 şi nici în 2005. Este însă
pe punctul să o facă acum. După ce l-a susţinut răbdător şi împotriva
propriilor convingeri pe Geoană în campania prezidenţială, acum se
leapădă de el şi vine cu părerea că mai bine, la conducerea partidului, ar
fi Năstase şi Diaconescu. Ceea ce, în limbajul de specialitate, reprezintă
o veritabilă declaraţie de război la adresa preşedintelui încă în funcţie.
Ion Iliescu nu mai respectă nici el principiile sacrosancte ale unităţii şi
statutului, sugerând că schimbarea ar trebui făcută cât mai curând. Lucru
care-l pune pe Geoană într-o situaţie extrem de delicată: dacă nu
reacţionează, înseamnă că acceptă ideea. Dacă reacţionează – aplică un
principiu totalitar, blocând exprimarea liberă. Şi într-un caz şi în altul,
democraţia de partid rămâne o formă golită de conţinut…

7 ianuarie 2010
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Resemnare sau demisie
Se pare că nu învăţăm nimic din lecţiile pe care ni le oferă viaţa. Iar

unele manifestări la vârf ne dau senzaţia că politicienii noştri trăiesc pe
planete diferite, în realităţi diferite. Vara trecută, parlamentari de toate
culorile şi-au dat mâna într-un elan populist major şi au votat – în
unanimitate! – majorarea lefurilor dascălilor cu 50%. Votul a devenit
lege, iar legea a fost validată de preşedintele Băsescu, care iniţial se
opusese, considerând că nu există resursele financiare necesare (deşi,
după opinia lui Tăriceanu, economia „duduia” de mama focului). Se
profilau, însă, la orizont, alegerile, şi cu toate rezervele, preşedintele a
considerat că nu dă bine la electorat să se pună de-a curmezişul. Ce-a
urmat? Bucuria dascălilor n-a ţinut mult! Doar până la alcătuirea
bugetului când s-a văzut că Guvernul nu are de unde să facă majorarea.
Legea e lege însă, şi profesorii au protestat îndelung, făcând şi niscai
greve. Degeaba. Criza a dat totul peste cap şi dascălii au rămas cu buzele
umflate. Iar pentru nerespectarea legii n-a dat nimeni socoteaă, deşi
chestia era penală! Acum, într-o situaţie diferită – nu numai că economia
nu duduie, dar dă şi semne de colaps – parlamentarii dau dovadă de
aceeaşi lipsă de discernământ. Mânaţi de acelaşi elan populist, necugetat
s-au gândit să facă niscai fapte bune şi au votat majorarea punctului de
pensie şi reducerea contribuţiei la asigurările sociale – măsuri care n-ar
face altceva, acum, decât să vlăguiască un buget şi aşa destul de costeliv.
Gestul aleşilor este iresponsabil, atâta timp cât se flutură pe la nasul
oamenilor necăjiţi o speranţă iluzorie, cu şanse extrem de reduse de a
putea fi aplicată. Parlamentarii s-au întrecut în amendamente fanteziste,
nimeni nu a venit cu soluţii realiste, viabile, pentru stimularea
mecanismelor care produc bani pentru taxele şi impozitele din care se
alimentează bugetul. Vlădescu anunţă că-şi dă demisia. Ei bine, demisia
sa nu va face gaură în cer. Cel mult îl va lăsa pe Gheorghe să rătăcească
şi prin acest minister, ca prin Panama. Oricare altul, în locul lui
Vlădescu, va fi confruntat cu aceeaşi lipsă de soluţii. Şi cu aceeaşi
dilemă: resemnarea sau demisia.

8 ianuarie 2010
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Alo! Domnişoara Brutaru? 
Se aude?

Am cautat-o, vreo săptămână, la telefon pe doamna (domnişoara)
Ruxandra Brutaru, directorul general al TAROM. Cu nesimţirea
specifică parveniţilor – că doar n-o să cred că domnia sa a ajuns în acest
fotoliu pe baza altor merite decât acela de a fi fiica unui fost director al
unei instituţii ce colcăie de conexiuni bazate pe cumetrie de diferite
grade - doamna Brutaru n-a catadixit să răspundă. Probabil că dânsa
răspunde doar telefoanelor care vin din susul schemei ministerului
păstorit de cel care a numit-o şi care are şi el niscai antecedente aeriene,
pe care le-a evocat în numeroase rânduri. Doream să-i exprim doamnei
directoare o chestiune legată de oportunităţile pe care le prezintă pentru
instituţia sa evenimentul EXPOZIŢIEI MONDIALE din acest an de la
Shanghai, unde România participă cu un pavilion de excepţie şi cu
programe care implică prezenţa unui număr considerabil de protagonişti
şi de observatori sau spectatori. Pentru o instituţie care a încheiat în mod
catastrofal anul, ar fi putut fi o gură de oxigen. TAROM, în cel de-al 55-
lea an de existenţă a sa, a înregistrat un nivel-record al pierderilor: peste
20 milioane de euro! În tot acest an, avioanele TAROM au zburat pe
jumătate goale, şi în cursele externe şi în cele interne. Atunci când
ministrul Berceanu a numit-o şefă peste TAROM, în ianuarie anul trecut,
proiectul prioritar al conducerii companiei a fost acela al eficientizării
activităţii. Cum s-a eficientizat se vede din rezultatele economice.
Compania TAROM are o considerabilă tradiţie de „căpuşare” a
propriilor activităţi. Ea funcţionează pe principiul pe care funcţionează
şi statul român: indiferent de condiţiile din piaţă, ea păstrează încărcătura
supraponderală de personal şi de cheltuieli indirecte. De-a lungul
timpului TAROM a renunţat la rute importante considerate prea
costisitoare – dar nu din cauza exploatării, ci din aceea a menţinerii unor
scheme disproporţionate, atât pe curse cât şi la prea numeroasele sale
agenţii, adevărate găuri negre pentru banul public. Criza n-a adus nicio
schimbare în politica instituţiei conduse de doamna (sau domnişoara)
Brutaru. Dânsa şi bine plătiţii săi colaboratori au aşteptat răbdători să
treacă criza, după cum i-a îndemnat chiar preşedintele. Ineficienţa
companiei este perpetuată cu seninătate, gaura din anul acesta fiind
inclusă în bugetul ministerului, pentru că mă îndoiesc că o instituţie
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profund nereformată, prizonieră a unei enorme încrengături de interese
şi de relaţii de cumetrie poate să-şi îmbunătăţească aşa, brusc,
performanţele, doar pe baza masteratelor doamnei (domnişoarei)
Brutaru. Fiţi liniştită doamnă (domnişoară), vedeţi-vă de păguboasa dv
activitate şi nu vă complicaţi cu dialoguri telefonice, altele decât cu cele
cu dl Berceanu...

11 ianuarie 2010

Drepturile de autor: „porcina” 
lui Boc!

La ceea ce se întâmplă acum cu presa scrisă, introducerea CAS-ului
la drepturile de autor n-ar fi decât necesara bomboană de pe colivă.
Această ameninţare – căci până la urmă despre aşa ceva este vorba –
apare sistematic pe piaţă în momente în care anumite forţe politice
consideră că ar putea să plătească nişte poliţe. De data aceasta este vorba
despre sancţionarea campaniei anti-băsesciene dusă în principal de presa
scrisă, în timpul recentului scrutin, dar nu numai. De aproape un deceniu
ziarele tipărite înregistrează un lung şi constant declin. Tirajele s-au
diminuat continuu şi, la ora actuală, BRAT-ul nu prea mai are practic ce
număra. Pe măsură ce ponderea şi influeanţa ziarelor centrale generaliste
a scăzut, au crescut cele ale tabloidelor – publicaţii fără pretenţii
formatoare, ce se rezumă la a satisface apetitul pentru senzaţional ieftin
al unei categorii de populaţie tot mai desprinse de noţiunile de cultură
şi civilizaţie. Asta pe de o parte. Pe de alta, presa cu pretenţii plăteşte un
tribut dramatic neadecvării sale la o nouă stare: aceea a unor opţiuni
limpezi. Presa, în general, s-a străduit să afişeze o obiectivitate şi o
imparţialitate ce devin tot mai puţin funcţionale într-o societate marcată
de profunde falii politice. Neasumarea cinstită a unor opţiuni – fireşti la
urma urmelor – a semănat neîncredere în rândul cititorilor, o neîncredere
cu consecinţe directe în cifrele de vânzări. Criza morală, de atitudine, a
fost prompt dublată de criza economică: în faţa concurenţei televiziunii
mai adecvate şi mai... ieftine, porţia de publicitate a printului a scăzut
continuu până la a nu mai putea să acopere cheltuielile curente, fără a
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mai fi vorba de vreun profit. Multe ziare au fost salvate de la un deces
prematur de interese politice care le-au menţinut în viaţă artificial până
la deznodământul prezidenţialelor. De aici înainte „gripa tiparului” a
lovit necruţător. Deja patru publicaţii, altminteri considerate redutabile,
şi-au încetat apariţia la chioşcuri, iar altele sunt pe cale de a o face. În
aceste condiţii o eventuală adoptare a deciziei de a se introduce plata
CAS-ului pe veniturile din drepturile de autor va face ravagii. Marea
majoritate a gazetarilor în viaţă trăiesc din aceste drepturi de autor –
angajările fiind prea costisitoare pentru bugetele sărace ale redacţiilor.
Angajatorii vor reduce automat cheltuielile din suma plătită prestatorilor,
ale căror venituri vor fi reduse corespunzător. Şi vorbim de angajatorii
care au mai rămas în viaţă. Şi de aici concluzia stupidităţii mişcării: birul
acesta suplimentar nu va mai putea fi încasat din lipsă de... subiecţi. Va
fi cam la fel cu forfetarul de la IMM-uri: decât puţin de la toate câte
sunt, mai bine nimic! Această măsură ilustrează, în ultimă instanţă,
completa lipsă de orizont a activităţii presei, care combate criza cu ce
are la îndemână: e ca şi cum ai vaccina populaţa împotriva crizei porcine
cu otravă! Un mort nu mai trebuie tratat, deci scad cheltuielile...

12 ianuarie 2010

Criza abia începe!

Eu unul nu mai înţeleg nimic. Ce se întâmplă cu ţara asta? Mai e
guvernată? De cine? Cum? Ce perspective mai are după tot dezastrul
ăsta? De când a început anul e o fierbere teribilă în jurul bugetului. Cei
de la Putere spun că ăştia sunt banii şi cu ei trebuie să ne descurcăm.
Cei din Opoziţie strigă ca din gură de şarpe: nu faceţi nimic! Nu daţi
banii unde trebuie! Vă plătiţi obligaţiile electorale! Dacă n-ar fi tragic,
ar fi de-a dreptul comic. Pentru că bătălia se dă pe nimic. Pe ficţiuni. Pe
estimări. Singurul lucru concret este datoria de peste 70 de miliarde de
euro, care creşte ca Făt Frumos din poveste: într-o zi cât alţii în zece!
Nimicul din „haznaua” publică este împărţit, calculat, tăiat, reîmpărţit,
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sub presiunea termenului dat de FMI. Dacă nu-l dăm gata săptămâna
asta, ne lingem pe bot de tranşa a treia, din care speram să plătim pensiile
şi lefurile bugetarilor. Dacă nu-i luăm pe ăştia, trebuie să ne împrumutăm
– noi, statul, de pe piaţa liberă bancară, în condiţii împovărătoare.
Nimeni nu-ţi dă bani ieftini când simte că-ţi frige buza. Că nu mai ai
încotro. Noua preocupare a Guvernului e să ajungă la o înţelegere în
povestea împărţirii banilor, pe principiul „fiecăruia, mai puţin decât
cere”. Cu excepţia celor care primesc mai mult. Toată fantezia şi
priceperea parlamentarilor se iroseşte în a inventa noi surse de venit la
stat, care să acopere sporurile cerute. De la ţigări şi benzină nu se mai
poate scoate nimic deocamdată. O mină de aur se dovedesc a fi fast-
food-urile (şi n-aveţi idee câte intră aici) şi drepturile de autor, de unde
s-ar putea scoate bani frumoşi. Cu taxele pe averile mari e mai greu, abia
s-au desfiinţat accizele pe produsele de lux (haine de blană, parfumuri,
yachturi) şi, oricum, avem impozitarea-minune de 16 la sută. Păi ce, e
de colo să-i iei lui Patriciu 16 la sută din ce are? Sau lui Vântu? Sau lui
Ţiriac (şi aţi văzut ce dezmăţ a făcut ăsta la Balc, ucigând cu sânge rece
mistreţii naţionali, ca să se distreze alde Porsche şi alţii de teapa lui)?
Sunt sigur că se vor mai găsi şi alte soluţii pentru biruri suplimentare.
Un lucru, însă, lipseşte cu desăvârşire din dezbatere: ce putem face ca
să producem banii cu care să ne putem plăti măcar o parte din datorii
(pe toate nu le vom putea plăti niciodată! Ceauşescu a încercat şi aţi
văzut ce-a păţit!)? Care sunt mecanismele de repunere în funcţie a
economiei, pentru a produce taxe şi impozite? Ce investiţii publice vom
face pentru a ieşi din acest cerc vicios al împrumuturilor pentru consum?
Din acest punct de vedere 2010 pare a fi un an condamnat. Un an fără
nicio perspectivă. Un an în care criza se va adânci pentru că simpla
aşteptare a revirimentului mondial este insuficientă. Am sentimentul
dramatic că pentru noi, românii, criza abia acum începe şi va fi
desăvârşită de o politică absurdă şi lipsită de orice orizont.

13 ianuarie 2010
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Nimic nou sub soare: bugetul şi
„renumeraţia”

De zece ani ne luptăm cu lipsuri de tot felul, lamentându-ne - vorba
lui nenea Iancu - cu „renumeraţia mică după buget”. Dar ce mai e şi
bugetul ăsta? - se poate întreba, exasperat, Mitică. De ce n-ajunge? Ce
se întâmplă cu banii pe care-i strânge dom’ ministru în haznaua
Finanţelor? Eu îmi permit să cred că lucrurile se pot întâmpla şi în felul
următor: banii sunt cei care sunt. Cei care se strâng cu japca de la cei
care mai lucrează, cât de cât, după cum spune legea. Sunt atâţia cât
permite modul în care se mişcă economia. Există o logică a lucrurilor,
în microcosmosul de fiecare zi care spune că te poţi întinde atât cât îţi
ţine plapuma. Banii pe care i-aduce bărbatul din gospodăria clasică, de
pe unde lucrează, sunt împărţiţi - de regulă - de nevastă, care e ministrul
finanţelor familiei: atâta pentru mâncare - că dacă nu bagi ceva în burtă,
restul nu contează – atâta pentru îmbrăcămintea şi încălţămintea copiilor,
atâta pentru cărţi şi caiete, atâta pentru lemnele pentru iarnă, atâta pentru
curent şi apă, atâta pentru dările la stat – că pe astea amărâtul le achită,
că are frică de Dumnezeu... Dacă mai rămâne ceva, se duce şi omul să
bea o bere la crâşma din colţ şi-şi ia şi femeia trei metri de stambă pentru
o rochie nouă. De regulă, în criză intră familiile în care bărbatul e beţiv
şi deturnează fondurile spre cârciumă, ori nevasta curvă, şi dă banii de
mâncare ai copiilor pe găteli; pe ăştia, de obicei îi dă proprietarul afară
din casă că n-au plătit chiria... În cazul unei ţări, totul este raportabil din
micro în macro - cu excepţia scoaterii din casă. Cât ar fi de rău, din ţară
nu ne poate da nimeni afară. Dar putem trăi prost înăuntru, pentru că
guvernanţii se întind mai mult decât le e plapuma: când miniştrii
cheltuiesc cu nemiluita pe protocoale, călătorii în străinătate, când şefii
de regii fac palate şi-şi plătesc salarii exorbitante, când banii pentru
învăţământ, sănătate şi altele se duc pe catedrale, turnee zonale, agenţii
şi instituţii - fantomă bugetare... Banii de la buget sunt - atâţia câţi sunt.
Dacă ar fi bine cheltuiţi - am avea infinit mai puţine probleme decât
avem acum, când sunt aruncaţi cu nonşalanţă pe apa Sâmbetei de
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demnitarii care consideră că deasupra lor e doar Dumnezeu şi nici pe
acesta nu sunt convinşi că trebuie să-1 bage în seamă. Asta e problema.

P.S. Nimic nou sub soare: textul acesta a fost scris în urmă cu 10 ani
(pe 12 aprilie 2000). E valabil şi azi, fără o virgulă schimbată. Din păcate...

14 ianuarie 2010

Manelizare a la Vlădescu

Nu ştiu ce a fost în capul ministrului Finanţelor când a ales să-i facă
imagine – lui şi ministerului – două personaje care n-au nicio legătură
cu domeniul. E ca şi când un post comercial de televiziune, dornic să-şi
crească audienţa, apelează la un ministru precum dl Vlădescu ca să
prezinte buletinul meteo sau ştirile sportive. N-am nimic cu domnii
Gheorghe şi Bittman, şi cred chiar că pe ce ştiu ei să facă sunt suficient
de buni. Dar să apelezi la Gheorghe ca să faci ministerul mai simpatic
celor de pe care se iau cu japca pieile impozitelor, e ca şi cum ai turna
gaz pe foc. Abia aştept să-l văd pe acesta, cu mutra lui antipatică şi cu
stilu-i enervant, comunicând ultimele măsuri luate pentru a mai aduna
câte ceva la buget. Sau pe Bittman, transmiţându-i lui Vlădescu
doleanţele maselor de contribuabili, aflate pe la concertele pe care le dă
prin ţară. Ideea de a pune pe posturile care asigură P.R.-ul instituţiilor a
unor personalităţi din diferite (alte) domenii nu e nouă. De regulă, se
mizează pe charisma acestora şi pe capacitatea lor de a transmite într-o
manieră mai agreabilă semnalele publice ale instituţiilor respective. Dar
e vorba, aici, de profesionişti în domeniul respectiv. Ceea ce face însă
dl Vlădescu este precum, la un concert de la Ateneu, îi inviţi să facă
prezentarea pe Jean Paler sau tandemul Ţociu-Palade, mizând pe faptul
că publicul scrobit, sătul de conformism, ar aprecia cu mai mult aplomb
o simfonie de Beethoven în ambalajul neconvenţional oferit de
saltimbancii de la căminul cultural. N-am prea mari îndoieli că procedeul
va face prozeliţi şi în curând conferinţele de presă ale ministerelor vor
fi transformate în concerte de manele sau în emisiuni de divertisment.
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Nu e doar o lipsă de respect faţă de propria condiţie, a unor instituţii ale
statului, dar şi o bătaie de joc la adresa unui popor confruntat cu prea
puţine motive de bucurie...

15 ianuarie 2010

Năstase: un autor cu... greutate!

În ziua în care se aproba bugetul, fără nici unul dintre
amendamentele PSD-ului, preşedintele Consiliului Naţional îşi lansa, la
Casa Titulescu, două noi volume (6 şi 7) ale serialului „România după
Malta”. Două tomuri consistente, cu peste 1600 de pagini şi cântărind
vreo 2,5 kilograme. Un numeros public, compus din politicieni social-
democraţi, diplomaţi, jurnalişti şi colaboratori apropiaţi, a ţinut să fie
prezent la evenimentul promovator de o redutabilă echipă de
„moderatori”: preşedintele de onoare al partidului, Ion Iliescu,
preşedintele Academiei, Ionel Haiduc, fostul ministru de Externe
Cristian Diaconescu şi parlamentarul Titus Corlăţean. Adrian Năstase a
adunat, cu scrupulozitatea ce-l caracterizează, tot ceea ce a fost legat de
activitatea şi acţiunile sale în calitatea pe care a avut-o, de prim ministru
de Externe „constituţional”, din guvernele Roman II şi Stolojan. Cele
două op-uri sunt burduşite cu note, comentarii, documente, fotografii
care reconstituie aproape pas cu pas evoluţia sa de pe scena internă şi
pe cea internaţională, în intervalul 1 Iulie – 31 Decembrie 1991. Atunci
când a fost numit ministru de Externe şi a preluat de la veteranul Sergiu
Celac portofoliul, Adrian Năstase era un necunoscut pentru marele
public. Intrase în scenă pe la începutul lui ’90, în calitate de expert la
CPUN, în echipa CFSN-ului care gestiona relaţiile externe (patronate
atunci, autoritar, de Brucan) şi se remarcase, datorită calităţilor sale –
cultură solidă, prezenţă agreabilă, talent de relaţionare interumană – în
faţa echipei eterogene care se instalase la cârma ţării. Numirea sa ca
ministru de Externe a fost una dintre cele mai inspirate decizii luate
atunci, pentru că Năstase a dovedit rapid că este omul potrivit la locul
potrivit şi persoana cea mai aptă să reconstruiască (chiar şi la propriu) o
instituţie pe măsura noilor sale misiuni. În prezentarea făcută la Casa
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Titulescu, cineva a schiţat şi un bilanţ fizic al mandatului său, cu
kilometri parcurşi, zile petrecute peste hotare (peste 200 într-un an!) şi
contacte avute. Până şi aceasta ilustrează stilul dinamic pe care l-a impus
şi de care, atunci, România avea nevoie ca de aer. Îndrăznesc să afirm
că Năstase a fost cel mai bun ministru de Externe postdecembrist, că
provocările cărora le-a făcut faţă au fost dintre cele mai complexe (ecoul
internaţional negativ al mineriadelor, primirea României în Consiliul
Europei, contactele premergătoare parteneriatului cu NATO, relaţia
bilaterală cu Statele Unite şi clauza) şi că el a reuşit să proiecteze în
percepţia internaţională o nouă imagine pentru diplomaţia românească.
Întâmplător sau nu, perioada pe care o evocă cu minuţie istoriografică
volumele lansate este cea din care se poate descifra cel mai bine modul
în care s-a format personalitatea celui care avea să ocupe (cu o singură
excepţie) cele mai înalte poziţii din stat, acumulând totodată premisele
unei autorităţi personale pe care n-a mai avut-o nici cu un alt lider român
în viaţă. Suspicioşii ar putea crede chiar că evenimentul evocat în aceste
rânduri constituie o primă demonstraţie pentru intenţiile de viitor ale lui
Adrian Năstase şi un argument al sprijinului politic de care va beneficia
în competiţia pentru şefia unui partid aflat într-o periculoasă derivă.

18 ianuarie 2010

Prigonirea din Rai

„Confruntarea” dintre veteranul liberal Stroe şi juniorul democrat
Prigoană este una fără istorie. Dacă cineva s-a îndoit în legătură cu
rezultatul, a făcut-o pe propria sa răspundere, pentru că entuziasmul
imberbului vlăstar al spiţei Prigoană nu a făcut nicio gaură în cer.
Electoratul – cât a fost – a preferat o maturitate, fie ea şi hârşită, în relele
politichiei, în locul ignoranţei avântate a beizadelei semi-mogulului
deşeurilor. Procentul cu care a câştigat Stroe constituie o răzbunare târzie
pentru scorul modest făcut de celălalt liberal – Olteanu – care a ajuns,
norocos, în Parlament, de pe poziţia a treia a unui clasament complicat
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şi greu de înţeles. Experimentul din Colegiul 1 pune însă în evidenţă un
alt lucru: reţeta alianţelor electorale parţiale. Este pentru prima dată când
două partide se înţeleg asupra strategiei de urmat: pesediştii au renunţat
să-şi desemneze un candidat, favorizându-l pe cel al liberalilor – pentru
că în condiţiile în care s-ar fi bătut pentru acest loc trei partide, nu se
prea ştie care ar fi fost rezultatul final. Aşa, Stroe a contorizat în dreptul
său şi eventualele voturi social-democrate, surclasându-l pe micul
Prigoană. Evident că a existat, la originea acestei realizări, un troc: în
replică, liberalii se vor abţine să-şi pună un candidat în Colegiul 19,
vacantat de doamna Daniela Popa, uşurând misiunea candidatului social-
democrat (sau conservator?) în confruntarea cu cel democrat. Este un
mod de funcţionare al unei alianţe conjuncturale care mai îndulceşte
amărăciunea dezertărilor de parlamentari către tabăra aflată la putere şi
netezeşte drumul unei viitoare politici concertate la nivel de partide.
Aceasta cred că este semnificaţia episodului din Colegiul 1. Nu „drama”
lui Prigoană, cel confruntat, asemenea şefului său, cu o monstruoasă
coaliţie tentaculară, menită să împiedice reformarea clasei politice pe
care şi-o asumase, pe cont propriu, progenitura clanului Prigoană.
Rezultat previzibil, ca şi „pierderea colaterală” înregistrată la nivelul
şefului de campanie al acestuia, Răzvan Murgeanu, căruia nu mă
îndoiesc că se vor găsi unii care să-i ceară socoteală pentru strategia pe
care candidatul n-a catadixit să o urmeze... 

P.S. Cel mai interesant lucru rămâne faptul că din lista de candidaţi
prezentată de PDL, Prigoană era, totuşi, cel mai valoros!

19 ianuarie 2010

Birul pe avere

Propunerea deputatului Mugurel Surupăceanu, de instituire a unui
impozit anual de 0,5% asupra averii nete a persoanelor fizice, ce
depăşeşte pragul de 500 000 de euro, este o aiureală. E genul de petardă
care se aruncă în public atunci când acesta se apropie periculos de temele
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grave ale actualităţii. Cea mai gravă temă a actualităţii este criza şi
consecinţa sa directă – şomajul în creştere şi sărăcirea celor mai săraci.
A le flutura acestora pe la nas o propunere populistă de acest gen
constituie un gest de lipsă de responsibilitate şi de onestitate. De ce?
Pentru că ideea are o grămadă de vicii, care o fac din capul locului
inaplicabilă. În primul rând, pragul acesta de 500 000 de euro. Ce se
întâmplă dacă cursul euro scade sau creşte brusc? Cum se tratează
averile care trec dintr-o parte în alta a graniţei? Apoi: ce înseamnă
această limită de 500 000? Cum se defineşte bogăţia în România? În
funcţie de ce repere? Pe baza căror statistici? Apoi, ce înseamnă
„familia”? De la a câta până la a câta spiţă? Intră în ea şi verii sau rudele
prin alianţă? Cum se tratează problema în caz de divorţ? Şi cum se
diferenţiază familiile mai numeroase de cele mai sumare? Apoi: ce
înseamnă „averea”? Cum se calculează ea? În funcţie de ce? Ca să nu
mai punem la socoteală tertipurile de fentare a unei asemenea
reglementări care vor înflori, în spiritul locului. Este limpede, deci, că
propunerea dlui Mugurel este doar o temă de dezbatere, să ne mai
înviorăm niţel şi să mai schimbăm diapazonul „flăcării violet”. În fond,
chestiunea poate fi rezolvată într-un mod foarte simplu: prin instituirea
unui sistem de taxare fiscală a bunurilor, indiferent dacă aparţin unor
persoane, unor familii sau unor societăţi. Averea e avere, indiferent de
forma de proprietate. O casă care depăşeşte nevoile unui trai decent se
poate identifica lesne prin anumite criterii. De asemenea, o maşină de
mare litraj sau „de fiţe”. Sau colecţiile de artă. Sau chiar bijuteriile. Nu
este nevoie de alte artificii. E nevoie doar de o evidenţă clară pe bază de
criterii verificate şi verificabile. Impozitarea averilor este o chestiune de
etică socială. Până acum, statul s-a jenat să intre în detalii, pornindu-se
de la principiul că toţi am plecat de jos, de la subzistenţa de tip comunist
– colectivist. Unii au ajuns mai departe, alţii au rămas pe loc – nu din
motive întotdeauna imputabile lor. Ei bine, cei care au avut şansă, care
au fost înzestraţi cu mai mult spirit de iniţiativă, au datoria să
demonstreze solidaritate cu cei defavorizaţi. Iar solidaritatea asta o
asigură statul – prin instituţiile sale specializate. Desigur, discuţia s-ar
putea prelungi în sensul corectitudinii care a stat la baza acumulărilor
multor oameni bogaţi. A modului în care le pot justifica. Dar asta este o
discuţie chiar mai complexă. Chiar dacă un instrument de măsură a
existat şi – cu doar câteva corecturi – s-ar putea dovedi funcţional şi
astăzi. „Odioasa” lege 18 a lui Ceauşescu şi-ar putea găsi un rost.

20 ianuarie 2010
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„Flacăra Violet” atacă!

Când a aruncat, într-o doară, chestia cu „flacăra violet”, Viorel
Hrebenciuc n-a bănuit niciun moment ce „incendiu” va declanşa aceasta.
Isprăvind cu problemele legate de fraudare, presa s-a năpustit cu nesaţ
asupra temei parapsihologice apărută pentru prima dată într-o dezbatere
electorală. Deşi, foarte probabil, nu este prima dată când candidaţii au
apelat la serviciile ei. Evident, chestiunea a fost supralicitată şi recursul
la ea nu l-a avantajat pe candidatul care a evocat-o. Ba dimpotrivă, a
ajuns să-l expună ridicolului. Deşi o sămânţă de adevăr - în special în
cele afirmate de doamna Geoană - există. Îmi relatează un prieten că în
urmă cu vreo trei ani, când trecea printr-o stare mai puţin bună a
sănătăţii, nereuşind să diagnosticheze răul pe care-l resimţea, a fost
recomandat către un bioenergetician. Acesta avea cabinetul (nu medical)
pe undeva pe lângă Moşilor. Tariful său era de 50 de euro pe oră şi nu
acorda mai puţin de 10 consultaţii, cu plata în avans. După primele trei
şedinţe de tratament, în care era supus unor tehnici de hipnoză, care-l
făceau să nu-şi amintească nimic din ce se întâmpla cu el aproape
jumătate de oră, a intrat la idei. „Ştiu eu ce-mi face ăsta când sunt
adormit?” În plus, pleca de la şedinţe istovit şi cu puternice dureri de
cap. Dealtfel, din momentul în care se afla în prezenţa
bioenergeticianului se simţea paralizat, cu voinţa anulată. A renunţat şi
a căutat alte căi de tratament. După vreo doi ani a fost vizitat la biroul
său, de bioenergetician, într-o problemă personală a acestuia. Iniţial, a
vrut să-i reproşeze modalitatea în care fusese tratat şi chiar să-şi reclame
banii neacoperiţi de prestaţie. Brusc, însă, la apariţia acestuia, n-a mai
fost în stare să schiţeze niciun gest de protest, simţindu-se din nou ca
paralizat... O cred acum pe doamna Geoană, când spune că s-a simţit
cum s-a simţit în seara confruntării, când în imediata sa apropiere se afla
dl Manolea şi mai cred că ceea ce este legat de bioenergie şi de terapii
neconvenţionale nu trebuie tratat cu uşurinţă şi superioritate. Şi nu prea
cred, de asemenea, că absolut întâmplător domnul Manolea se afla în
asistenţa preşedintelui Băsescu. Dar de aici până la a pune pierderea
alegerilor pe seama „atacurilor energetice” şi a „flăcării violet” e o
distanţă cam prea lungă...

21 ianuarie 2010
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Calendarul de proteste

Liderii sindicali au intrat în alertă. Este ora lor astrală, momentul în
care pot să justifice celor pe care-i reprezintă că nu-i plătesc degeaba şi
că ei luptă din răsputeri pentru interesele lor. Pentru liderii sindicali e
bine când e rău. Atunci când Guvernul dă din colţ în colţ, neştiind cum
să împartă banii puţini pe care-i încasează de la plătitorii de taxe. Pentru
că e criză şi pentru că managementul pe care-l asigură Executivul este
de proastă calitate. Rupt de realitate. Este genul tipic de situaţie în care
numărul şomerilor creşte, când veniturile oamenilor scad şi când
nemulţumirile de tot felul se acumulează. Este genul tipic de situaţie în
care liderii sindicali îşi lasă baltă propriile interese şi se întorc la origini
pentru a demonstra lumii că sunt o forţă cu care nu e bine să te joci.
Există chiar şi o ierarhie a liderilor sindicali: la vârf sunt cei mai vocali,
cei mai intransigenţi, cei care nu negociază, ci bat cu pumnul în masă.
„Nu acceptăm nimic! Dacă nu îndepliniţi condiţiile noastre ieşim în
stradă!”. Și sindicaliştii atât aşteaptă, lasă şi ei baltă ce mai fac, se urcă
în autobuze şi debarcă în faţa Guvernului, înzestraţi cu recuzita de
rigoare. Pentru că protestele au început şi ele să capete un aer tot mai
performant: fluiere stridente, pancarte atent executate, cu sloganuri
şlefuite de specialişti şi vorbitori (pentru TV) atent selecţionaţi. Strategia
sindicală e simplă şi eficientă: nu li se îndeplinesc cererile, blochează
străzi, artere, pichetează ministere (de nu mai au miniştrii curaj să se
arate la faţă) şi dau buzna în studiourile de televiziune ce dezbat 24 de
ore din 24 aspectele semnificative ale actualităţii. Mai nou, sindicaliştii
au o problemă. Una organizatorică: calendarul de proteste. Să nu se facă
aiurea, cum îi vine fiecăruia! Acestea trebuie atent organizate şi
planificate, ca să ocupe un interval de timp cât mai lung şi să nu lase
Guvernului niciun moment de respiro. Numai aşa se pot obţine
rezultatele dorite. Nu prin concesii. Cum să faci concesii unui Guvern
care dă oamenii afară? Să-i lipsească de lefuri şi de slujbe? Unde vor
ajunge liderii sindicali dacă nu vor mai avea sindicalişti? Grea misie,
trebuie să recunoaştem.

22 ianuarie 2010

Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 31



Social-democraţii - 
între practicieni şi teoreticieni

Dacă ar fi să ne luăm după domnul Niţă, „tatăl forfetarului”, nici n-
ar mai trebui organizate alegeri în PSD pentru că, la Braşov, unde s-a
reunit „floarea pragmatică” a partidului, liderii a 39 de organizaţii locale
şi-au exprimat sincer intenţia de a-l susţine pe Mircea Geoană pentru un
nou mandat de preşedinte. Nici nu-mi dau seama care sunt cei care fac
opinie separată, în duşmănia unanimităţii: Clujul? Argeşul? Oricum nu
are importanţă. În timp ce „aripa pragmatică” se recrea la Poiana Braşov,
punând la cale viitorul partidului, „aripa teoretică” se dădea în
simpozioane la Bucureşti, îngrijorându-se nu atât de prezentul, cât de
viitorul stângii. În general şi în particular. Sub drapelul ştiinţific al lui
Adrian Severin, Iliescu, Năstase, Diaconescu, Mitrea, Darabont,
Ştireanu, Elena Dumitru, Marian Sârbu, dădeau de înţeles că sunt de altă
părere. La acelaşi simpozion, Mitrea îşi anunţa intenţia de a candida, ca
răspuns la ezitările lui Cristian Diaconescu, în timp ce Năstase se arăta
dispus să mai aştepte, pentru a vedea cum curg lucrurile. Cert este că
ziua de vineri, 22 ianuarie, a marcat declanşarea oficială a unei noi
campanii electorale. Una destul de confuză, atâta timp cât nu se prea ştie
care va fi nivelul de reprezentare la Congres şi cum se va vota. Dar -
după cum s-a văzut şi în 2005 - nu cum se votează este important, ci
cine numără voturile, fie ele şi neexprimate încă. Aşa încât asigurarea
dată de Marian Vanghelie nu este una suficient de liniştitoare pentru
Geoană. PSD-ul este un partid în care funcţia de preşedinte nu se obţine
nici prin sufragiul universal şi nici prin unul de reprezentativitate.
Formula e undeva pe la mijloc - aşa încât angajamentul liderilor judeţeni
este mai mult unul de formă, atâta timp cât aceştia nu pot controla votul
tuturor delegaţilor. Pe asta mizează, de fapt, contracandidaţii lui Geoană:
pe capacitatea de a înfluenţa opţiunile electorilor, printr-o campanie
susţinută şi convingătoare. Care ar fi argumentele unei astfel de
campanii? În primul rând eşecul, pe linie, al lui Mircea Geoană, de a
readuce partidul la nivelul de influenţă şi putere avut înaintea lui. Cu
Geoană în frunte, partidul nu numai că nu s-a reformat, dar a şi pierdut
toate „războaiele” în care s-a angajat. Iar erorile acestei strategii pot fi
uşor puse în evidenţă: lipsa unei reacţii adecvate la momentul în care
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Băsescu a forţat Constituţia, impunând Guvernul Tăriceanu, acţiunea
pripită de suspendare a preşedintelui neurmată de o coordonare
corespunzătoare la referendum, intrarea pripită la guvernare în 2009 şi
ieşirea neinspirată din acelaşi an - toate pe fondul unor aproximaţii şi
stângăcii ale unui lider aflat în mod evident sub control. Care ar fi
argumentele campaniei în favoarea contracandidaţilor lui Geoană? Cel
mai des invocat este pericolul scăderii continue a ponderii şi influenţei
partidului - până la stadiul de a nu mai reprezenta o alternativă la
guvernare. Apoi, pierderea continuă de lideri şi de parlamentari şi
slăbirea influenţei Centrului în favoarea liderilor locali. Teme pe care le
vom auzi din ce în ce mai des în perioada următoare.

25 ianuarie 2010

Iarna vrajbelor noastre…

Vremea din aceste zile îmi aminteşte de iarna lui ’84 – ‘85. Aceasta
a rămas memorabilă nu pentru recordurile negative de temperatură, ci
pentru acel tip de atitudine care a generat reacţia a cărei contribuţie la
ceea ce avea să se întâmple peste doar 4 ani a fost semnificativă. 1984
a fost anul de vârf al plăţii datoriei externe. Confruntat cu „dictatura”
FMI-ului, Ceauşescu a hotărât să achite tot ceea ce împrumutase până
atunci de la capitaliştii veroşi, pentru a-şi recâştiga independenţa
deciziilor politice. Şi nu doar atât: visa chiar să devină unul dintre
creditorii lumii a treia. Pentru asta a decis că România trebuie să producă
pentru export, cu orice preţ – chiar cu acela al sacrificării propriului
popor. La lipsurile cronice din zona alimentaţiei şi a bunurilor de
consum, în acea iarnă s-a adăugat, pentru prima oară la un asemenea
nivel, absenţa căldurii din case. Temperaturile scăzute au făcut ca gazul
destinat consumul casnic (cca 8% din total) să nu mai ajungă prin ţevi
până la sobele oamenilor, din cauza lipsei de presiune. Industria
energofagă avea prioritate absolută! Termoficarea a fost supusă şi ea
unor restricţii drastice – consuma preţioasa motorină necesară şi ea
industriei, iar electricitatea a fost drastic raţionalizată, economiile
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realizându-se prin întreruperi frecvente şi de tot mai lungă durată a
alimentării abonaţilor. Cea mai dramatică a fost însă lipsa alternativelor
în asigurarea unei temperaturi decente în case: nici gaze, nici
electricitate, nici termoficare. Mai mult, cum economiile făcute fără cap
se răzbună şi fac pagube incomparabil mai mari, întreruperea încălzirii
în şcoli pe perioada vacanţei de iarnă a provocat un adevărat dezastru,
majoritatea instalaţiilor crăpând. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi într-o
mulţime de instituţii publice în care s-au aplicat ordinele aberante ale
„conducerii de partid”. Luni de zile după aceea, remedierea defecţiunilor
a costat infinit mai mult decât asigurarea unui minim de funcţionare.
Iarna aceea a rămas în amintirea multora dintre cei care au trăit-o ca
expresie a cinismului absolut al sistemului. Ceauşescu ne îndemna atunci
„să mai punem o haină” şi să rezolvăm problema. Lipsiţi de posibilitatea
de a compensa în vreun fel criza (visul aproape oricărui român de la oraş
era atunci să-şi poată procura o sobiţă cu gaze ce părea nepreţuită, deşi
nici butelii nu se mai găseau) i-a exasperat pe români. Frigul le-a pătruns
în suflete şi n-a mai ieşit decât odată cu dispariţia din viaţa lor a „celui
mai iubit fiu”. Mi-amintesc chiar că una dintre invenţiile disperate ale
timpului consta în acoperirea patului din dormitor cu un cort, pentru a
nu se pierde nici măcar căldura respiraţiei! Ceea ce s-a întâmplat în acea
iarnă s-a reflectat şi în cele care au urmat. Încurajat de rezultatul
experimentului, Ceauşescu a dus mai departe această politică
iresponsabilă chiar şi după ce a reuşit să achite datoria externă, din
dorinţa de a-şi procura şi nişte rezerve. Nu conta că din acest proces
economia ieşea practic zdrobită, că anularea oricăror importuri şi
înlocuirea lor cu improvizaţii făcea din producţia industrială un eşec
spectaculos, că hrana luată de la gura românilor era vândută pe mai
nimic, pe aiurea... Aceste acumulări brutale de frică, foame şi frig au
dus, inevitabil, la explozia din 1989. 

Ştiu că nu e cazul, dar nu pot să nu mă întreb dacă nereţinând nimic
din istorie nu facem altceva decât să-i repetăm erorile.

26 ianuarie 2010
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Noul val democrat vrea clarificări
populare

Voci mai proaspete din PDL, care nu-şi asumă virajele ideologice
de dinainte de prezenţa lor pe listele de cotizanţi, militează pentru o serie
de schimbări care le-ar conferi o identitate mai apropiată de realitatea
momentului. Sever Voinescu, Monica Macovei sau Cristian Preda fac
parte din echipa de juniori a partidului, iar principalul element care îi
identifică este acela că nu ei au ales partidul ci partidul i-a ales pe ei.
Fiind mai puţin constrânşi de cutume sau de eredităţi, ei sunt cei care au
deschis o discuţie prea mult timp amânată. Una dintre „culpele” pe care
adversarii o reproşează partidului lui Traian Băsescu este virajul
ideologic brusc pe care l-ar fi făcut în ziua în care a părăsit Internaţionala
Socialistă pentru a se alătura Popularilor. Pentru cine cunoaşte istoria
acestei formaţiuni este însă limpede că Partidul Democrat încetase de
multă vreme să mai fie unul de stânga. Practic, virajul n-a făcut decât să
confirme o stare de fapt ale cărei rădăcini trebuie căutate în schisma
iniţială care a despărţit apele în FSN-ul istoric, între „reformatorii” lui
Roman şi „conservatorii” lui Iliescu. Direcţia în care a luat-o atunci
partidul a fost una spre dreapta, eticheta de stânga fiind păstrată de
dragul avantajului de a deţine, în dauna aripii conservatoare, locul şi
posibilităţile de reprezentare pe care le oferea Internaţionala Socialistă.
Dealtfel, primul semn a ceea ce inevitabil avea să urmeze a fost chiar
veto-ul delegaţiei democrate de la Congresul de la Rio de Janeiro, la
adresa cooptării PDSR-ului ca membru al acestei organizaţii. Identitatea
de stânga i-a supravieţuit lui Petre Roman, în 2002, când a devenit
preşedinte executiv, Emil Boc proclamând vocaţia social-democrată a
formaţiunii, existentă şi astăzi în documentele sale programatice. Dacă
iniţiativa „noului val” va da roade, este foarte posibil ca partidul să-şi
schimbe pentru a patra oară numele, după ce a trecut prin etapele FSN-
PD-PDL, ultima titulatură fiind adoptată cam în silă, doar pentru a
justifica cooptarea „dezertorilor” liberali. Este foarte posibil ca noul său
nume să fie chiar acela de „Partidul Popular”, ceea ce l-ar identifica mai
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precis în spectrul rarefiat al momentului. Cât despre siglă, este evident
că trandafirul este un însemn anacronic, propriu altei recuzite ideologice
decât cea pe care o împărtăşesc Boc şi Compania. Despre „mărul”
propus în loc – sunt sigur că va da naştere la nu puţine speculaţii
răutăcioase. Într-un an când toate partidele importante rămase în scenă
îşi propun să-şi clarifice strategiile şi să-şi definească echipele care le
vor conduce spre viitorul ciclu electoral, partidul lui Traian Băsescu se
va aşeza într-un cadru mai apropiat de realităţile de dreapta pe care le
exprimă opţiunile principalilor săi exponenţi. Care, paradoxal, sunt puşi
în situaţia de a rezolva o problematică preponderent socială, de o acuitate
cu care ţara nu s-a mai întâlnit până acum.

27 ianuarie 2010

Emil merge la război!

Micul nostru premier a declarat război! Fără CSAT, fără Parlament,
doar de capul Guvernului. Guvernul va ataca frontal evaziunea fiscală
şi este hotărât să o dovedească. Antievaziunea a luat locul anticorupţiei
pentru moment. Corupţia s-a dovedit a fi un inamic perfid, care refuză
să se bată bărbăteşte. Se fofilează, se dă rănită dar nu bătută şi este greu
să o apuci de gât şi să-i spui verde în faţă: gata! Ţi-ai făcut destul de
cap! E timpul să ne laşi! Deocamdată o lasă Guvernul, care-şi regrupează
forţele pentru a se concentra asupra evaziunii. Cine e şi ce vrea această
evaziune? Este un fenomen nesimţit, care nu ţine cont de faptul că
bugetul are nevoie şi de ultimul bănuţ pentru a întreţine maşinăria
executivă greoaie şi neperformantă. Dar cum alta nu avem... Ea,
evaziunea, se infiltrează pe traseul dintre agenţii economici şi stat şi
provoacă acolo o sumedenie de scurtcircuite: banii, în loc să se îndrepte
spre diversele categorii de taxe şi impozite, o iau razna şi se întorc de
unde au plecat sau se rătăcesc prin alte buzunare. Unde-s banii? –
întreabă politicos zbirii de la Fisc, iar evazioniştii ridică din umeri cu
prefăcută nedumerire: habar n-avem, erau pe aici, dar nu mai sunt... Cum
va lupta Guvernul cu evazioniştii? Dur! Strângându-i cu uşa! Încolţindu-
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i pe unde-i prinde. Asmuţind asupra lor Poliţia, Garda Financiară, toate
celelalte instituţii create pentru a le face viaţa grea celor tentaţi să ignore
unele dintre nenumăratele prevederi legale menite să ocrotească
interesele statului. Este genul clasic de politică stupidă şi neproductivă.
Fac pariu că după ce vor pune mâna pe vreo câţiva traficanţi mărunţi de
ţigări, după ce vor închide vreo doi-trei buticari şi vor ţintui la stâlpul
infamiei nişte IMM-işti disperaţi, guvernanţii se vor declara victorioşi.
Că aceste succese nu vor aduce mare lucru la buget, e altă treabă.
Continuu să cred, ca mulţi alţii mai puţin orbiţi de propaganda clasică a
fiscaliştilor, că cea mai bună metodă nu e constrângerea, ci cointeresarea.
Producătorii de bunuri vor fi mai fericiţi să plătească taxe rezonabile,
decât să consume timp şi energie încercând să fenteze statul. Vor fi mult
mai dispuşi să coopereze, decât să se confrunte. Vor putea să aibe în stat
un partener, conştient de faptul că trăieşte pe spinarea lor, decât să-i ajute
să treacă peste dificultăţile crizei... Ar fi însă prea frumos să fie adevărat.
Războiul e mult mai interesant...

28 ianuarie 2010

Victorie! Ne-am îndatorat!

Gata! Le-am luat banii! Bucurie mare la Guvern şi prin ministere.
Suspansul ce dăinuie de prin toamnă a încetat. În faţa acţiunii hotărâte
a Guvernului Boc IV, ştabii de la Washington au trebuit să se încline, iar
reprezentantul lor (cum îl cheamă? Zervourdakis? Poulsen? Ah, nu,
Franks!) ne-a asigurat că până la sfârşitul lunii februarie vom primi două
tranşe, nu una, cu care să plătim salarii, pensii, şpăgi şi alte cheltuieli
curente. Destoinic guvern! Destoinici miniştri! Au scos bani din piatră
seacă! Când toată lumea proorocea contrariul! Acum, cu sacii în căruţă,
putem să ne punem pe treabă şi să-i cheltuim! Stranie psihologia care
însoţeşte această contraperformanţă. Obţinerea acestui împrumut –
enorm – n-ar trebui să ne umple de bucurie. Pentru că într-o zi, la
scadenţă, aceşti bani trebuie înapoiaţi. Cu dobânzile aferente. Desigur,
ceva mai mici decât cele de pe piaţa bancară clasică. Dar tot dobânzi
sunt. În plus, ca orice bancher care doreşte să fie sigur că-şi recuperează

Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 37



banii, FMI-ul pune nişte condiţii. De bun simţ: cheltuiţi mai puţin decât
produceţi! Pentru noi, la cursul pe care l-au luat lucrurile de vreo zece
ani încoace, condiţia asta devine mai împovărătoare decât datoria însăşi.
Cum adică? Să nu mai aruncăm noi cu banii în stânga, sau mai ales în
dreapta, la clientelă? Să ne împuţinăm pârghiile de putere, dându-ne
oamenii afară? Să trăim mai auster, cu Dacii la scară, în loc de
Mercedesuri? Noroc însă că frustrările acestea oferă guvernanţilor o
scuză: ceea ce vor întreprinde, ca măsuri nepopulare, va putea fi pus pe
seama FMI-ului: „Franks ne obligă să dăm afară 100.000 de funcţionari!
El nu ne lasă să angajăm alţii! Dacă o duceţi prost, e din cauza FMI-
ului! Nu din cauza noastră! A incompetenţei noastre! A incapacităţii de
a pune bazele unei redresări economice, pentru că cheltuim tot ce
primim, fără să mai investim ceva. Ca la şatră: am luat banii, punem de-
o paranghelie generală şi ce-o mai fi, om vedea. De-o fi să moară cineva
de foame, cu siguranţă nu vom fi noi!” Victorie! Ne-am îndatorat! Am
reuşit – graţie priceperii şi talentelor noastre – să facem rost de bani.
Banii lor...

29 ianuarie 2010

Sfârşitul unei legende

Mutu ne-a lăsat încă o dată cu gura căscată: cum poate, un om dăruit
de Dumnezeu cu picioare inteligente, să fie atât de lipsit de cap? Atât de
risipitor cu talentul său? Atât de neglijent cu propria viaţă? Uite că poate.
După ce-a fost prins cu cocaina-n nas la Chelsea, şi după ce a tras de
era să-i iasă pe ochi, iată-l recidivând. De data asta – cu „pastilele de
slăbit” uitate de maică-sa pe noptieră, pe care el, ca orice copil curios,
le-a băgat în gură să vadă ce gust au. Evident că nimeni nu e dispus să
înghită gogoaşa asta. Cu atât mai puţin cei care i-au creionat deja
portretul psihologic. Mutu este un personaj conflictual, incapabil să
manifeste cea mai elementară tenacitate. Că a ajuns unde a ajuns – nu
este singurul vinovat. Sunt de vină toţi cei aflaţi în preajma sa, care i-au
favorizat excesele şi care l-au lăsat să creadă că poate trece prin viaţă
croindu-şi propriile sale reguli. Nu este singurul. Dar e printre cei foarte
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puţini care, ajunşi la un astfel de nivel al performanţei, au recidivat,
dovedind că n-au învăţat nimic din ceea ce li s-a întâmplat. Pentru Mutu
acesta pare să fie capătul drumului, chiar dacă ar mai fi putut să facă
sport la vârf încă vreo 4-5 ani. Mutu părăseşte terenul cu capul în jos şi
cu buzunarele goale. Rămâne cu amenda pe care i-o cere Chelsea şi pe
care nu va mai avea cum să o plătească (dacă a intenţionat vreun moment
acest lucru). Rămâne cu o familie greu de întreţinut la standardele cu
care era obişnuit şi cu indiferenţa celor care s-au folosit de el atunci când
reprezenta ceva. Cel mai grav lucru mi se pare, însă, altul: dincolo de
drama personală a nesăbuitului sportiv, rămâne dâra pe care o lasă în
urmă şi care se întinde asupra noastră. Mutu intră în folclor ca „românul
care se droghează” şi care îşi compune viaţa din aventuri galante,
scandaluri şi lipsă de respect faţă de societate. ”Briliantul” îşi pierde
strălucirea, transformându-se într-o banală pietricică în gheata sportului
românesc.

30 ianuarie 2010

Februarie

Geoană şi pastilele de slăbit averea

Nu ştiu cum le aranjează ANI asta, cu averile, că nimereşte la fix,
unde trebuie. Şi într-o modalitate bine regizată. Să luăm cazurile
săptămânii trecute. Junele domn procuror Macovei, cel care a dat în gât
jurnaliştii care au dorit să-l şantajeze, prefăcându-se că se lasă şantajat,
a ieşit mai întâi pe piaţă cu un mic atac la adresa partidului de
guvernământ. Băieţii săi au dat-o în vileag pe dna ex-ministru Plăcintă,
care s-a aflat în incompatibilitate, fiind şi deputat şi administrator de
firme. Doamna ex-ministru a replicat prompt, arătând că Registrul
Comerţului operează cu întârziere modificările pe care domnia sa le-ar
fi făcut la timp. Rămâne însă ca instanţa să decidă. ANI şi-a făcut datoria
şi a semnalat. N-a condamnat. Două zile mai târziu, ANI a lovit din nou.
De data asta în opoziţie. Dl. Mihăiţă Calimente, parlamentar PNL, ar fi
declarat mai mult decât are! Da, n-o să vă vină să credeţi: în timp ce toţi
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încearcă să mai ascundă din ce au şi nu le iese la socoteală, dânsul a
plusat. Procedeul are însă o logică şi mă mir că abia acum e dat în vileag.
Păi asta e un fel de centură de siguranţă pentru ce-ţi propui să acumulezi
pe lângă lege. Când vine momentul să ieşi pe piaţă cu bunul respectiv,
zici cu curaj: păi îl am de nu ştiu când, scrie şi în declaraţie! Ei bine,
după această pregătire de artilerie, a venit bomba: însuşi Mircea Geoană,
supranumit „cel onest”, are probleme. N-a declarat nişte terenuri,
construcţia unei căsuţe, nişte bani plătiţi în avans şi luaţi înapoi. E drept
că nu Mircea Geoană a făcut asta, ci consoarta Mihaela (aţi văzut ce
chestie interesantă? Mai peste tot unde soţul e ocupat cu politica, nevasta
se ocupă de afaceri!). Şi a făcut-o de capul ei, fără să-l mai informeze
pe soţ: „măi Mircea, uite, cât ai fost tu ocupat cu alegerile, am luat eu
un teren, dar nu mi-a plăcut şi l-am dat înapoi. Banii i-am băgat în casa
aia de ne-o face ştii tu cine, să-i mai ridicăm un pic confortul…” Şi, uite
aşa, declaraţia de avere a fost depusă cu semnătura olografă şi a ajuns la
ANI cea cârcotaşă… ANI şi-a făcut datoria, cum a ştiut şi cum a putut,
iar acum e treaba instanţei. Şi instanţa se uită în Codul Penal şi
cântăreşte: e fals şi uz de fals, sau nu? Ce facem cu acest Mutu al
politicii? Îl suspendăm sau îi dăm o şansă pentru a dovedi ce s-o mai
putea dovedi? Numai că până atunci se reia „campionatul”, vin alegerile
în partid, pentru formarea echipei, iar echipierilor li se cere rezultatul
de la controlul AN(T)Idoping…

1 februarie 2010

Poiana lui Iocan de la Braşov

Mai nou, „centrul vital” al politicii româneşti a devenit Poiana
Braşov. Acolo, la înălţime şi la răcoare, partidele (importante) preferă
să discute şi să dezbată viitorul lor şi al ţării. Singura excepţie este cea
a maghiarilor, dar aceştia au propriile lor Harghita şi Covasna pentru a-
şi aduna activul şi a-l pune la treabă. Deci: PSD-ul, PNL-ul şi PDL-ul
au simţit nevoia să-şi clarifice, în această perioadă, agendele de lucru.
Şi au făcut-o, fiecare după cum a considerat: informal, formal sau
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amical. Cea mai „amicală” întâlnire a fost aceea a social-democraţilor:
mobilizaţi de mobilizatorul Vanghelie, şefii de organizaţii s-au adunat,
săptămâna cealaltă, pentru a discuta subiectul numărul unu: susţinerea
perdantului Geoană pentru un nou mandat. Şi cum o asemenea reuniune
trebuie să se lase cu nişte rezultate, dinamicul Niţă a anunţat triumfător:
39 de şefi de filiale îl susţin pe actualul preşedinte! În condiţiile acestea,
ceilalţi (potenţiali) candidaţi ar fi trebuit să se retragă ruşinaţi de
îndrăzneala lor. N-au făcut-o. Ba, dimpotrivă, chestia asta parcă i-a
mobilizat. Rând pe rând, Mitrea, Diaconescu, Năstase şi chiar Andrei
Alexandru s-au anunţat ca pretendenţi la titlu. Cu şanse diferite. Cert
este că la Poiană s-a declanşat, practic, o campanie care în perioada
următoare va atinge cote maxime – pe fondul contribuţiei ANI la
clarificările necesare. Dacă PSD-ul e în fierbere, PNL-ul se coace la foc
mic. În aceeaşi ambianţă montană s-au ciocnit – fără scântei – taberele
„Antonescu” şi „Tăriceanu”. Primul este tot mai sigur pe el – datorită
recordului de 20% de la prezidenţiale (un record pur teoretic,
neomologabil), în timp ce al doilea încearcă o formulă de rezistenţă
pasivă (de ce să tot schimbăm statutul? – zice el, uitând că făcuse la fel
când avea pâinea şi cuţitul). În fine, PDL-ul este pradă celor mai intense
preocupări de clarificare doctrinară din istoria sa. După un deceniu de
compromisuri şi de convenţii tacite, democraţii simt că a venit momentul
unor definiri publice. Sigla „liberală” îi deranjează tot mai mult, la fel
şi trandafirul veştejit de la defunctul FSN. Cei vechi, care au dus „greul”,
ar vrea să li se recunoască meritele. Cei noi vor acces la pârghiile puterii.
Bătălia surdă dintre aceştia răbufneşte tot mai des şi calificativul de „cel
mai disciplinat partid” tinde să devină anemic. E drept că actele de
indisciplină nu se manifestă la adresa autorităţii preşedintelui (aproape)
fondator, pe care nimeni nu o pune în discuţie. Se manifestă, însă, acut,
concurenţa dintre aripa executivă şi cea parlamentară a partidului, cea
de-a doua considerându-se discriminată în luarea deciziilor şi în
participarea la beneficiile guvernării. În linii mari, reuniunile în serie de
la Poiana Braşov anunţă un an frământat: în absenţa vreunui scrutin
electoral electoral, vor abunda cele interne, de partid. Acestea vor schiţa
profilul entităţilor care se vor arunca în lupta pentru configuraţia politică
a lui 2012.

2 februarie 2010
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Mecanismele nesimţirii
O recentă emisiune economică de la televiziune încerca să găsească

raţiunea pentru care, în plină criză şi austeritate, continuă să funcţioneze
salarii (şi pensii) nesimţite. Era invitată o doamnă care bătuse toate
recordurile precedente de încasări salariale (avea, ca director al unei
instituţii financiare a statului, o remuneraţie de 17 000 de euro pe lună,
încasările sale totale dintr-un an ajungând la jumătate de milion de euro!)
şi care încerca să argumenteze prin responsabilităţile deosebite ce
decurgeau din administrarea celor câteva miliarde ale Fondului. Un
participant la discuţie, provenit din mediul privat, a dorit să pună punctul
pe Y: nu doamna e vinovată că a avut (între timp fusese schimbată) leafă
mare, bravo ei că şi-a negociat bine job-ul; vinovaţi sunt cei care i-au
dat-o, care au considerat justificate pretenţiile sale. Într-adevăr, lucrurile
cam pe aici se învârtesc: aş fi mai precaut decât dl Boc când aş vorbi
despre salariile şi pensiile „nesimţite”. În fond, beneficiarii acestora n-
au pus pistolul la tâmpla autorităţilor zicând: nu ne daţi cât vrem noi, vă
zburăm creierii! Nu: nesimţite sunt creierele celor care au gândit
procedeele prin care au făcut posibile aceste sfidări ale bunului simţ şi
al realităţii. Cei care au creat – cu intenţie – premisele ca unii dintre
salariaţii sau pensionarii de lux să poată primi sumele exorbitante pe
care le încasează. Împotriva acestora ar trebui să se îndrepte, în primul
rând, acţiunea guvernamentală. Să depisteze cazurile de încălcare a unor
atribuţii şi a unor norme, abuzul de reglementare părtinitoare. Desigur,
celebrul Geică nu şi-a fixat el pensia. El doar şi-a mărit leafa şi s-a
autoangajat ca şi consilier propriu, şi-a dat toate sporurile posibile pentru
ca pe baza acestor cumulări să poată ieşi la pensie cu câteva sute de
milioane pe lună. Mai este, însă, un amănunt care trebuie luat în calcul:
nu puţine dintre reglementări au avut ca autori sau promotori pe viitorii
beneficiari! Au creat nişte reglementări de care să se poată bucura ei
înşişi. Revenind la cazul de la care am plecat: doamna Lulache – căci
despre dânsa era vorba - o fi un specialist eminent în finanţe. Dar tare
mi-e teamă că lucrul care a contat cel mai mult la numirea sa a fost
amiciţia cu nevasta premierului şi calitatea de naşă de cununie a unui
ministru liberal. Iar când a numit-o, cel care a numit-o, s-a gândit şi să
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o protejeze de viitoarele „intemperii”. Cum altfel poate fi înţeleasă
largheţea cu care au fost acceptate clauzele care au făcut ca la licenţierea
sa, cu cinci luni înainte de termen, doamna în cauză şi cei doi colegi de
directorat să încaseze compensaţii de jumătate de milion! De euro! Vă
asigur că acest caz nu e singular. Există numeroşi alţi angajaţi ai statului
puşi în funcţii bănoase, beneficiari ai unor „asigurări” care fac de
preferat o eventuală demitere. Imaginaţi-vă câţi bani se vehiculează în
acest mod din bugetul sărăcăcios al statului spre buzunarele şi conturile
privilegiaţilor. Gândiţi-vă doar câte pensii s-ar fi putut majora doar cu
banii cu care a fost compensată doamna Lulache, prietena fostului
premier. 

P.S. Că guvernul Boc e hotărât să repare astfel de nedreptăţi ne-o
dovedeşte tot Fondul Proprietatea: noul director, cel care i-a luat locul
doamnei cu pricina, fost consilier economic al dlui Boc, a solicitat
imperios să nu primească un salariu mai mare decât cel pe care l-a avut
aceasta! Asta modestie! Asta austeritate! Acesta bun simţ!

3 februarie 2010

Mielul Dinescu şi ţâţa statului

A.N.I. fluieră din nou în biserică: l-a găsit incompatibil până şi pe
Mircea Dinescu. Zic oamenii lui Macovei (bărbatul) că poetul, încă din
2006 ar fi în culpă, funcţionând concomitent atât ca membru al
Colegiului CNSAS, cât şi ca administrator al unor societăţi comerciale.
Ei şi, răspunde poetul. Unde-i incompatibilitatea? La Colegiu îi
urmăreşte pe ăia de-au făcut poliţie politică, iar la Cetate pe cei care fac
vin, ca la orice fermă. Ce are biblioteca cu vinoteca? Ce n-a înţeles ANI
este următorul lucru: că Mircea Dinescu este într-o neîntreruptă
incompatibilitate, de când s-a creat CNSAS. Fie că a făcut afaceri de
presă, fie ca s-a ocupat de agricultură, a avut întotdeauna preocupări
pragmatice în nume propriu. Numai că nu l-a deranjat nimeni. Datorită
prestigiului său artistic, dar mai ales datorită gurii lui mari. Ca colegian,
Dinescu lua leafă de la stat şi făcea emisiuni la televiziunile diverşilor
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moguli. Când Voiculesc a refuzat să-i satisfacă pretenţiile salariale, l-a
dat în gât ca securist, influenţând vădit votul din Colegiu (unii erau de
părere că n-ar fi fost chiar aşa). Mai mult, tot ca slujbaş al statului, într-
o demnitate publică, Mircea Dinescu s-a angrenat în diverse campanii
politice - ultima dată ca susţinător al lui Geoană în alegerile
prezidenţiale. Deşi sunt numiţi pe criterii politice, membrii Colegiului
nu prea au voie să facă politică, sau nu li se recomandă să facă la modul
ostentativ în care a făcut-o Dinescu. Ideea este că în tot acest timp,
distinsul poet s-a considerat în afara regulilor comune, scutit de
obligaţiile care revin altora, sinecura de la Colegiu considerând-o un fel
de ofrandă publică adusă talentului său. Deloc un miel blând, i s-a părut
firesc să sugă şi la ţâţa statului şi la cea a sectorului privat - de unde şi
uimirea cu care a primit vestea de la ANI, pe care sunt sigur că o va
combate cu toate mijloacele care-i stau la dispoziţie. Şi cu argumente
pe măsură: vezi bine, se urmăreşte eliminarea sa de la Colegiu. De către
securişti, bineînţeles.

4 februarie 2010

Un congres cu cântec 
(dar fără voie bună)

Efervescenţa democratică din PSD este aproape fără precedent.
Niciodată până acum nu s-au vehiculat atât de multe (şi de diverse)
opţiuni pentru conducerea formaţiunii (la ultimul congres, realegerea lui
Geoană a fost o simplă formalitate). Niciodată alegerile nu au fost
precedate de campanii atât de înverşunate (pe fond) ca acum. Niciodată,
parcă, autoritatea preşedintelui în funcţie nu a fost contestată atât de
categoric. Şi, mai ales, niciodată nu au emanat atât de multe idei şi poziţii
de la baza partidului - activul local. Cei mai puţini familiarizaţi cu
specificul democraţiei interne de partid ar fi tentaţi, poate, să spună: e
foarte bine că sunt mai mulţi candidaţi! Vor avea prilejul să-l aleagă pe
cel mai bun! Situaţia este niţel diferită: aici nu electoratul tradiţional,
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cel obişnuit, trebuie convins, şi nu acesta va depune în urne, pe 21
Februarie, buletinul cu candidatul preferat. De data aceasta avem de-a
face cu o masă electorală specializată. E vorba despre activul de partid,
despre cei implicaţi în structurile organizatorice ale partidului, cei asupra
cărora rezultatul final va avea efecte directe. Activul judecă votul prin
prisma intereselor personale sau de grup. Aici, mai degrabă decât în
alegerile obişnuite, voturile pot fi dirijate. Într-o măsură mai mare sau
mai mică. Realitatea va fi pe undeva pe la mijloc, între opţiunea dictată
de propria conştiinţă sau propriul interes şi aceea a structurii de bază din
care face parte alegătorul respectiv, al cărui viitor depinde de atitudinea
celor de pe scara ierarhică. Indiferent câţi candidaţi şi-au anunţat deja
intenţiile - unii vor păstra surpriza pentru ajunul Congresului - lupta va
fi una strânsă şi se va da între cel mult trei candidaţi cu şanse. Prima
şansă rămâne în posesia lui Geoană care, ca orice preşedinte în exerciţiu,
pleacă din pole-position. A doua este cea a lui Năstase, în care nu puţini
dintre membrii partidului văd şansa unei revigorări pe care Geoană nu
poate să o realizeze, chiar dacă se tem de revenirea unor pusee
autoritariste. Cea de-a treia rămâne la nivelul duetului Mitrea -
Diaconescu sau Diaconescu - Mitrea. Aş înscrie-o mai degrabă, la
categoria „surprize”. Dar, dacă vă amintiţi, o surpriză a fost şi victoria
lui Geoană din 2005, iar unul dintre artizanii acesteia a fost chiar Mitrea.
Congresul următor este, probabil, unul de cotitură. De el va depinde
soarta viitoare a partidului, pus în situaţia de a alege între deteriorarea
lentă, dar continuă, a influenţei sale în masa electoratului şi efortul unor
repoziţionări în faţa propriului său destin.

5 februarie 2010

Scutul de mărgăritar

Vestea era, într-adevăr, prea importantă ca preşedintele să nu-l
deranjeze (telefonic) imediat pe Geoană, la Consiliul Naţional, tocmai
când cuvânta Diaconescu, reclamând afrontul adus într-un document ce
spunea despre el că se „gudură” pe lângă Băsescu. România a fost
invitată să facă parte din structura scutului antirachetă! A venit special
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la Bucureşti un subsecretar de stat american, iar Traian Băsescu a tratat
subiectul ca pe unul de maximă importanţă, convocând pe loc CSAT-ul.
Cu o rapiditate exceptională, forul suprem de apărare a acceptat invitaţia
cu bucurie, urmând ca paşii legislativi următori să pună în operă acest
proiect. Ce se desprinde din acest „break news”? În primul rând: este
primul semnal pe care administraţia Obama îl dă vizavi de România.
Până acum, vreme de un an, nu am existat pentru partenerul nostru
strategic din Irak şi Afganistan. În al doilea rând: oferta care ni se face
este una refuzată – parţial – şi de polonezi şi de cehi. În al treilea rând:
intrarea în acest program nu presupune că vom primi totul de-a gata.
Pentru securitatea pe care ne-o oferă scutul va trebui să pățim. Costurile
pentru amplasamente şi pentru compatibilizarea sistemelor se vor ridica,
se zice, la vreo 2-300 de milioane de dolari. Pe care va trebui să-i
scoatem din buzunarul bugetului în umătorii 3-4 ani. În al patrulea rând:
prezenţa scutului pe teritoriul nostru ne transformă, automat, într-o ţintă.
Nu pentru ruşi – pentru că Băsescu ne-a asigurat că nu de ei ne e teamă
– ci pentru alţi deţinători de rachete, care până acum ne-au ignorat. În al
cincilea rând: instalarea scutului ne va crea, cu siguranţă, probleme în
relaţia bilaterală cu ruşii, care nu vor rata prilejul să acuze o atitudine
neprietenoasă, decurgând direct din atitudini şi declaraţii la vârf făcute
în ultimii cinci ani. Pe acest fond, o apropiere (economică) între noi şi
ruşi se amână din nou. În al şaselea rând: nici Uniunea Europeană nu va
privi cu ochi buni acţiunea noastră individuală, care, din nou, nu ţine cont
de principiile de coordonare la nivel de comunitate… Şi aşa mai departe.
Subiectul e însă prea proaspăt pentru a fi disecat cu precizie. Primul
sentiment este că ne-am pricopsit cu o tichie de mărgăritar. Sau poate nu?

6 februarie 2010

Boc salvatorul!

Emil Boc merită un monument: a salvat 200 000 de români! Le-a
salvat locurile de muncă: Guvernul a adoptat o ordonanţă potrivit căreia
statul va prelua pentru trei luni plata contribuţiei la asigurările sociale a
angajaţilor trimişi în şomaj tehnic, care vor putea primi 75% din leafă.
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Vă imaginaţi ce bucurie pe familiile ale căror membri erau ameninţaţi
cu pierderea definitivă a slujbei! Cu siguranţă că se va închina câte un
pahar (din băutura luată pe datorie de la buticul din cartier) în sănătatea
sa şi a familiei dumnealui, pentru grija părintească pe care o manifestă
pentru oamenii muncii. Poate că şi unii angajatori vor da de duşcă câte
un pahar de whisky, recunoscători că-şi pot ţine oamenii încă trei luni
fără să-i piardă. Ce se va întâmpla, însă, după aceste trei luni? Dacă
climatul nu se îmbunătăţeşte şi firmele nu-şi pot relua activitatea? Logic
– şomajul clasic va lua locul şomajului tehnic. Şomerii „tehnici” vor
deveni şomeri-şomeri. Şi nu vor mai avea ce să bea în sănătatea nimănui.
Nu contenesc să mă uimesc cum reuşeşte dl Boc să convertească fiece
înfrângere a politicii guvernului său, în câte o mică victorie!
Transformăm şomajul în şomaj tehnic – dăm o lovitură crizei! Nu prea
mare. Pentru că, de pildă, cei peste o sută de mii de şomeri bugetari nu
vor putea beneficia de această facilitate, pentru că statul nu-şi întrerupe
activitatea când afacerile merg prost. Statul merge înainte, iar şomerii
săi trebuie să se descurce cum pot. Vestea pe care ne-a dat-o premierul
costă statul: el va plăti, de la buget, sumele pentru asigurări sociale. Este
măsura tipică pentru principiile care stau la baza concepţiei oficiale ce
guvernează anti-criza: cheltuim mai mult ca să pierdem mai puţin! Nu
cheltuim să producem! Bugetul pe 2010 poate să rămână în istorie ca
cea mai nepotrivită metodă de a combate o situaţie de criză: banii –
teoretici – de la bugetul de stat au fost împărţiţi pe conturi de cheltuieli.
Nu pe conturi de producţie. O producţie care să producă bani cu care să
se achite taxe şi impozite! Nu taxe şi impozite pe ce nu se mai produce!

8 februarie 2010

ROMÂNIA: Cod portocaliu 2010

Odată cu câştigarea alegerilor ce către Traian Băsescu şi cu validarea
Guvernului Boc 4, în România s-a instalat « codul portocaliu ». Spre
deosebire de meteorologie, în politică, acest cod înseamnă o grămadă
de atenționări despre pericolele care pândesc naţia. Prima atenţionare
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este cea referitoare la competenţă: există riscul major ca prin numirea
în principalele funcţii publice a unor persoane incompetente, să se rateze
toate ţintele - în special acelea care vizează combaterea crizei şi a
efectelor sale. O altă atenţionare este cea de ordin social: aplicarea unui
program pripit şi negândit de restrângere a cheltuielilor publice riscă să
arunce în şomaj un număr-record (peste un milion) de persoane.
Acestora li se oferă un ajutor de şomaj, care vlăguieşte şi mai tare
bugetul, în condiţiile în care aceşti oameni nu mai pot produce taxe şi
impozite. Printre pericolele care pândesc România în 2010 se numără şi
stagnarea aproape completă a investiţiilor în lucrări publice. Există riscul
ca în 2010 să nu se dea în funcţiune niciun centimetru de autostradă –
nealocându-se niciun ban în acest scop. Asta înseamnă că decalajele
României faţă de restul Uniunii Europene se vor amplifica, odată cu
condiţia noastră de membru marginal. Cea mai gravă consecinţă a
acestei stări rămâne, însă, „portocalizarea”, în ritm susţinut, a clasei
politice. Partidul aflat la putere îşi va continua acţiunea de înlocuire din
orice funcţie publică a reprezentanţilor altor partide cu cei proprii,
concomitent cu o amplă acţiune de racolare a membrilor din alte
formaţiuni politice. Această acţiune are loc în scopul consolidării
susţinerii parlamentare a partidului dlui Boc, pentru a nu mai avea nevoie
să recurgă la sprijinul unei formaţiuni ad hoc sau conjuncturale. „Codul
portocaliu” tinde să acopere, în cursul acestui an, întreaga suprafaţă a
ţării, cu efecte dintre cele mai dramatice pentru populaţie. Singura
soluţie de a putea ieşi din această situaţie ar fi nişte alegeri anticipate...

9 februarie 2010

Omagiu liber-schimbismului

Aproape că a trecut neobservată aniversarea a 20 de ani de la crearea
celui mai original partid din România: Partidul Liber-Schimbist. Descins
direct din filosofia lui Caragiale şi din viziunea sa artistică asupra
politicianismului, renăscut brutal după Revoluţie, acest partid a fost o
prezenţă greu de ignorat în cei vreo doi ani în care a funcţionat, având
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reprezentanţi aleşi în Parlament şi în consiliile locale. Nefiind nici pe
departe luat ca o glumă de cele câteva zeci de mii de votanţi, PLS-ul
oferea o alternativă lucidă la exemplele demagogice şi populism la care
se dedau de zor partidele apărute ca ciupercile după ploaie pe solul
pârjolit o jumătate de secol de partidul unic. Nu puţine dintre principiile
acestui partid ar putea fi privite cu maximă seriozitate şi astăzi. Unul
însă – cu rol de legatar, se dovedeşte mai actual ca oricând. Se preciza
în statul partidului că rândurile sale vor fi deschise tuturor celor care-şi
pierd identitatea iniţială, tranferându-se, cu arme şi bagaje, dintr-un
partid în altul. Automat, aceştia urmau să obţină calitatea de liber-
schimbişti, beneficiind de avantajele pe care le implică mesajul politic.
Iată, astăzi mai mult ca oricând, spiritul liber-schimbismului este
prezent, şi sub drapelul său evoluează un veritabil partid! Este vorba
despre „independenţii” dlui Oprea, care pot fi caracterizaţi oricum,
numai independenţi nu, atât timp cât fac din această calitate o monedă
de schimb. Adică, părăsind partidele sub a căror „culoare” politică au
avut acces şi succes în Parlamentul României, constituie o falsă
independenţă, care-şi oferă serviciile celui care plusează şi le oferă mai
mult decât ceea ce primiseră acolo de unde au plecat. Desigur, lista
motivaţiilor unui divorţ politic poate fi foarte lungă, şi împănată de
elemente subiective şi obiective. Între acestea, cel mai puternic argument
ar fi „nepotrivirea de caracter” – atunci când idealurile care l-au călăuzit
pe respectivul parlamentar, sunt trădate de cei aflaţi în fruntea partidului,
care o apucă pe căi cu care acesta nu este de acord. Reacţia cea mai
justificată ar fi părăsirea – odată cu partidul – şi a incintei parlamentare.
Acest lucru nu se întâmplă însă niciodată, leafa de parlamentar şi
beneficiile ce decurg din această calitate fiind considerate mai preţioase
decât idealurile. Dacă aruncăm o privire pe lista celor care formează
efectivul partidului „Independent”, vom vedea că, cu câteva (puţine)
excepţii, acesta e format ori din debutanţi în arena parlamentară, ori din
personaje anonime, care nu s-au remarcat niciodată prin nimic. Sunt
personaje, care n-au găsit o altă cale de a ieşi din anonimat decât prin
gestul dezertării. O altă caracteristică a acestei categorii este aceea că,
în exclusivitate, independenţii provin din formaţiunile aflate în opoziţie.
Nu există nici măcar un caz de parlamentar din PDL, de exemplu, care
să fi fost nemulţumit de politica dlui Boc şi să părăsească partidul,
încolonându-se în detaşamentul comandat de generalul Oprea. Ar fi fost
şi caraghios să se întâmple aşa ceva. Cazuri de trecere de la un partid la
altul, prin etapa „independenţei” au mai fost. Niciodată, însă, în
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proporţia înregistrată acum şi într-o formulă care, practic, parodiază
ideea de partid. Iată de ce, pentru a intra în normalitate, le propun
independenţilor să-şi asume moştenirea liber-schimbistă. Și să defileze
sub drapelul ei.

10 februarie 2010

ăştia ne cred proşti

Pe măsură ce România se adânceşte în criză, iar viaţa de fiecare zi
devine tot mai greu de suportat de către omul de rând majoritar,
incompetenţa şi incoerenţa unei guvernări buimace ies tot mai mult în
evidenţă. Cu fiecare apariţie în faţa „românilor”, premierul Boc este tot
mai puţin convingător, ideile şi afirmaţiile sale contrazicându-se frecvent
sau bătându-se cap în cap cu realitatea. Efortul de combatere a efectelor
crizei şi de redresare a economiei apar tot mai stângace şi mai lipsite de
efecte. Prins în cleştele incapacităţii cronice de a genera venituri la buget,
Guvernul se mulţumeşte să taie cheltuieli de unde se poate sau de unde
îi convine. Dar toate astea n-ar fi nimic, le cunoaştem, ne-am obişnuit cu
ele. Grav este că premierul şi ai lui ne privesc în ochi şi ne mint în faţă,
ca pe ultimii proşti ai Europei. Vine dl Boc şi spune: mărim vârsta de
pensionare la 65 de ani pentru că aşa ne cere Europa! Nici vorbă de aşa
ceva. Chestia asta au inventat-o ei. Europa nu se bagă în treburile noastre.
Mai ales când e vorba de o gogomănie ca asta: pentru cine măreşti vârsta
de pensionare? Pentru cei un milion de şomeri? O altă gogoriţă cu care
Boc ne-a împuiat capul este aceea a salariilor şi a pensiilor „neruşinate”.
Neruşinată este marea minciună ţesută în jurul acestei legende populiste.
Pentru că adevăraţii neruşinaţi nu sunt cei care iau aceste pensii şi salarii,
ci cei care le dau, care le-au dat posibilitatea să funcţioneze. Tot dl Boc
ar vrea să ne facă să credem că de vină sunt guvernele anterioare, care
şi-au răsplătit astfel clientela. Dar dânsul ce face? O veştejeşte pe dna
Lulache, prietena lui Tăriceanu, că lua la Fondul Proprietatea jumătate
de milion de euro anual şi îl numeşte în loc pe prietenul său Ionuţ
Popescu, căruia îi dă acelaşi salariu neruşinat. Tot el ne aiureşte că scade
lefurile miniştrilor, secretarilor de stat, şefilor de agenţii, compensându-
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i în schimb cu mănoase sinecuri prin Consiliile de Administraţie ale unor
entităţi de stat falimentare, de unde încasează zeci de mii de euro lunar
ca să participe la câte o şedinţă! Tot dl Boc semnează cu ochii deschişi
numiri de şefi portocalii pe la regii sau companii naţionale, ale căror lefuri
actuale sfidează neruşinarea celor vechi. Ba îi mai şi compensează
generos prin contracte menite să-i pună la adăpost dacă vor veni alţii să-
i dea afară şi să-şi pună oamenii lor. Dar cea mai ordinară minciună la
care se dedă dl Boc - propriul său purtător de cuvânt, pentru că nu scapă
niciun prilej de a se da în stambă în faţa românilor - este cea cu revizuirea
pensiilor. Dânsul vrea să ne facă se credem că va inaugura epoca legilor
cu efecte retroactive, că îşi va bate joc de cel mai elementar principiu de
drept, scăzând pensiile mari sau exagerate, sau speciale. Să i-o spună lui
Mutu (când e ameţit de tras pe nas): nu va reuşi să facă asta! Se va trezi
cu tot atâtea procese pe care, le va pierde în orice instanţă! Poate, cel
mult, să modifice sistemul viitor de acordare a pensiilor, dar nu pe cel
trecut. Cu acelaşi tupeu vrea să ne ia faţă afirmând că va obține în acest
fel vreo două miliarde de dolari. Şi ce va face cu ei? Pentru că a apucat
să spună că pensiile nu se vor mări? Va finanţa cele şapte servicii secrete
şi cei peste şaizeci de mii de angajaţi ai acestora? Ceauşescu plătea doar
opt mii de securişti, asta ca un amănunt neimportant. Un lucru e limpede:
guvernanţii aceştia (ca şi ceilalţi) ne cred proşti. Şi mai cred că pot să
întindă aţa minciunii la infinit. Se înşeală!

11 februarie 2010

Competenţa - între stat şi privat

Se vorbeşte mult, în ultima vreme, despre competenţă. Despre
competenţa managerială. Este o noţiune care acoperă întregul edificiu
statal. O ţară poate să funcţioneze doar pe baza administrării competente
a tuturor mecanismelor sale, fie ele private sau de stat. Există, însă, o
deosebire - cel puţin în ceea ce ne priveşte pe noi, românii. În sectorul
privat gradul de competenţă este măsurabil. Rezultatele economice sunt
cele care confirmă sau infirmă gradul de competenţă. Aproape orice
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promovare se face pe baza unor precedente, a unor performanţe care pot
fi verificate. Iar lipsa de competenţă nu poate fi tolerată decât cu riscul
eşecului financiar. De aceea, veniturile managerilor din sectorul privat
sunt considerabil mai mari decât ale celor din sectorul public. Evident,
aceste observaţii sunt valabile pentru un mediu privat consolidat,
verificat de practica economică. Competenţa din sectorul de stat are
caracteristici aparte. Este o competenţă de un tip special, care de obicei,
nu se măsoară în performanţă. Pentru că nici entităţile publice nu se
ghidează după acest principiu. O regie sau o companie de stat
funcţionează după alte reguli. Ele utilizează fonduri publice, faţă de care
managementul nu se simte obligat să răspundă. Un director de mare
companie se preocupă mai degrabă de construirea sistemului de relaţii
care să-l protejeze, decât de performanţa economică. Un director de
agenţie nu este numit pentru că şi-a confirmat, anterior, abilităţile, ci
pentru că reprezintă o formaţiune politică, cea care îl desemnează în
funcţie de resursele umane şi interesele proprii. Foarte adesea, un astfel
de manager, care duce de râpă o instituţie, este promovat într-o funcţie
mai înaltă şi mai complexă. Criteriile de performanţă din contracte sunt
stabilite formal, ca să poată fi atinse în orice condiţii, chiar şi în cele de
faliment. Procedurile de promovare din domeniu ţin de apartenenţa de
grup sau de soliditatea relaţiilor din sistem. O vreme a existat un decalaj
între nivelul retribuţiilor din privat şi cele de la stat în favoarea primelor.
Treptat dar sigur, lefurile de vârf de la stat au crescut, ajungând să le
concureze pe celelalte prin felurite procedee – între care cele mai uzitate
sunt numirile în Consiliile de Administraţie. Creşterea a fost viguroasă
la nivelul superior al administraţiei publice, funcţiile din această
categorie devenind veritabile sinecuri şi surse de îmbogăţire
nejustificate! Ce grad de competenţă a avut doamna Lulache de la
Fondul Proprietatea, care a câştigat mai mulţi bani decât omologi de-ai
săi de la multinaţionale? Cât de supercompetent e dl Ionuţ Popescu, un
fost ministru de Finanţe mediocru, licenţiat la scurt timp după ce fusese
numit, care încasează acum de la stat sume enorme? Dacă ar fi cu
adevărat interesat de chestiune, premierul Boc ar trebui să facă o analiză
serioasă referitoare la banii care se scurg în buzunarele unor înalţi
funcţionari publici sau alţi angajaţi ai unui stat care nu face nici un fel
de performanţă pentru a le justifica. Ar trebui, însă, să o facă sacri fi -
cându-şi interesele de partid şi clientela aferentă.

12 februarie 2010
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Ofensiva lui Năstase

Există, chiar şi în lucrurile fără o aparentă importanţă, semnificaţii
ce pot depăşi cadrul acestora. De doi ani, un site de Internet – NEWS
INTERCEPTOR – alcătuieşte un TOP VIP al celor mai mediatizate
personaje publice în presa scrisă. De la început, preşedintele Traian
Băsescu a fost abonat cvasipermanent la primul loc, pe care-l datora
atenţiei de care se bucurau acţiunile sale de impact la public. De la
începutul acestui an se face simţită o modificare: tot mai des, prima
poziţie revine altor competitori, preşedintele retrăgându-se pe poziţiile
inferioare. Principalul său concurent rămâne Emil Boc, ca fiind cel mai
expus din punct de vedere mediatic, dar nu numai el. Ieri, vineri, s-a
întâmplat însă un lucru neaşteptat: pentru prima oară în cei doi ani de
mediatizare, în fruntea listei s-a aflat Adrian Năstase. Un obişnuit al
primului „decar”, el nu a mai spart niciodată „zidul” podiumului, de
când nu mai are funcţiile publice de vârf care făcuseră din el un răsfăţat
al mediilor de informare, indiferent de natura acestui răsfăţ. Vorbeam de
o semnificaţie specială a momentului: este aceea că, deşi s-a lansat în
această campanie – de recucerire a şefiei PSD – cu multe precauţiuni,
acţiunea sa poate deveni una de succes. După cum decurg lucrurile în
PSD, deja se poate spune că alegerile vor fi o competiţie în doi – între
actualul şi fostul preşedinte. Celelalte pot fi trecute, de acum, la capitolul
„pierderi colaterale”. Fiecare are atu-uri şi handicapuri. Geoană pleacă
din pole-position, cu avantajele stăpânirii comenzilor organizatorice şi
cu sprijinul masiv al liderilor locali cărora le-a dat libertate de mişcare
în schimbul susţinerii. Handicapul său major îl constituie faptul că s-a
aflat în fruntea oştilor care au pierdut toate bătăliile importante din
mandatul său. Năstase poartă în spinare „dosarele grele” ale DNA-ului
(de care se „uşurează” pe măsură ce se apropie trimiterea în instanţă,
unde multe dintre acuzaţii pot fi demontate cu uşurinţă) şi resentimentele
foştilor colaboratori pe care i-a controlat prea strict. Are, în schimb,
avantajul reputaţiei de bun organizator şi al capacităţii de efort ce fac
din el, practic, unica speranţă de revigorare a unui partid aflat pe
toboganul pierderii de audienţă şi de susţinere populară. Este limpede,
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Năstase se află în ofensivă şi scrutinul intern din 20 februarie va fi,
probabil, cel mai îndârjit şi mai strâns din istoria acestui partid.

13 februarie 2010

Sfârşitul unei poveşti de succes:
Ringier!

În alte condiţii de piaţă, achiziţia Evenimentului Zilei şi a
săptămânalului Capital ar fi constituit o bombă. Asta, pe vremea când
cele două publicaţii aveau şi tiraj şi influenţă. Şi, mai ales, câştigau bani
buni din publicitate. În cele de acum, nu reprezintă altceva decât o
tentativă de salvare de la naufragiu. Cursul evenimentelor în presa scrisă
este limpede. După ce s-au scufundat, pe rând, Ziua, Cotidianul şi
Gardianul, semnalele SOS au început să se audă dinspre Ringier,
gigantul elveţian al presei scrise. Este, practic, finalul unei poveşti, de
succes şi de insuccese, începută în urmă cu 16 ani, în 1994, când
elveţienii achiziţionau, la un preţ modic, prima publicaţie românească –
Capital. Expansiunea, începută în Europa de Est şi concretizată în
achiziţionarea a importante segmente de presă scrisă în Cehia, Slovacia
şi Ungaria, a continuat în România, pe fondul subcapitalizării unei prese
făcute mai degrabă cu entuziasm decât cu profesionalism. După ce au
obţinut titlul cel mai râvnit – Libertatea (operaţiune pe care am girat-o
într-un moment când „primul ziar al Revoluţiei” nu prea avea
alternative) grupul elveţian a început o amplă acţiune de modernizare,
ce urma să aducă cele două publicaţii (cărora li s-au adăugat în scurt
timp altele) la standardele profesionale elveţiene. Capital a devenit un
brand redutabil, iar „Libertatea”, transformată în tabloid, a bătut
recordurile precedente de tiraj, redevenind un ziar popular, cum fusese
înainte de Revoluţie, „Informaţia Bucureştiului”. Ofensiva elveţiană a
adus în ograda grupului un ziar de sport (abandonat la scurt timp), câteva
reviste şi – finit corona opus – Evenimentul Zilei, după ce acesta trecuse
printr-o filieră germană. Feluriţii emisari de la Lucerna au câştigat şi au
pierdut, pe rând, bani mulţi, venind şi plecând. Treptat, managementul
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elveţian s-a molipsit de bolile lumeşti ale Orientului şi lucrurile au
început să scârţie. Criza a dat lovitura decisivă: sub impactul scăderii
vânzărilor şi al implicării politice, ziarul-fanion ”Evenimentul” a început
să aibă probleme. Vânzarea sa nu este altceva decât o operaţiune de
salvare „in extremis”, iar prețul vehiculat (8 milioane) o glumă. Noul
proprietar nu prea are expertiză în domeniu („Curierul Naţional” se
târăşte de 15 ani la limita supravieţuirii) şi nici televiziunea nu o duce
prea bine (după ce puţina audienţă s-a împărţit la doi). Nu cred nici că
ar fi mâna Cotrocenilor la mijloc: Mai degrabă este vorba despre o
„inginerie mediatică”, ce are drept scop obţinerea unor avantaje de traseu
printr-o ofertă de susţinere politică. Odată cu această operaţiune ia sfârşit
şi povestea de succes a capitalului străin pe piaţa românească - cu
excepţia Ringier, celelalte au fost sortite eşecului (Bertelsmann, WAZ),
iar peisajul presei scrise va arăta tot mai arid când sponsorii altor câteva
publicaţii cu back-ground vor ajunge la fundul sacului.

15 februarie 2010

Anul limpezirilor în presă

Dl Bobby Păunescu anunţă pentru acest an o investiţie de 11
milioane de euro în media. Se zice că ar fi dat deja 8 milioane pentru a
intra în posesia celor 2 titluri la care a renunţat Ringier: Evenimentul
Zilei şi Capital. Pe o piaţă în care nu s-a găsit niciun amator – măcar
pentru un euro – pentru titluri ca Ziua, Gardianul sau Bussines Standard
, suma estimată mi se pare cel puţin exagerată, ca să nu spun fantastică.
Forţată mi se pare şi vehicularea sumei de 11 milioane de euro, investiţi
din partea unui grup care şi-a menţinut ziarul de suflet (Curierul
Naţional) şi televiziunea de familie (B1 TV) la limita supravieţuirii de-
a lungul întregii lor existenţe. Dar nu se ştie niciodată. Poate ca dl Bobby
Păunescu şi-a dat seama că viaţa bate filmul şi că anumite obiective pot
fi atinse mai uşor prin influenţă media decât prin măiestrie artistică (este
prima lecţie pe care ar fi trebuit să o primească de la tatăl său, părintele
variantei româneşti a noţiunii de « inginerie financiară »). Cert este că
prin anunţata achiziţie - indiferent de preţul ei – familia Păunescu
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promovează în prima categorie a « mogulilor de presă », din care făceau
parte până acum doar Voiculescu, Vântu, Patriciu şi Sârbu. Semnificaţia
acestei promovări este una aparte: este singura a cărei poziţie publică
explicită este în favoarea actualei puteri. În timp ce Voiculescu, Vântu
şi Patriciu s-au coalizat în încercarea de a bloca accesul lui Băsescu spre
un nou mandat, postul B1TV a fost, practic, pus la dispoziţia
preşedintelui în campania electorală, lucru acceptat chiar cu riscul de a
i se reaminti acestuia episoadele tulburi ale carierei şefului de clan.
Practic, noul grup media încearcă să echilibreze balanţa de influenţă
publică dintre amicii şi inamicii Puterii. Nimic nou sub soarele presei
româneşti din ultimii 15-20 de ani, în care libertatea s-a nuanţat,
convertindu-se într-o necesitate – cel mai adesea economică – înţeleasă.
Practic, grupurile de presă îşi împart „electoratul” lor cumpărător. Piaţa
din acest an va evolua în direcţia unui echilibru mai pronunţat. Foarte
probabil, Patriciu va dobândi şi el, pentru grupul său, o televiziune (cea
mai disponibilă pare să fie Naţional TV a fraţilor „chimici”, care de la
lansare cam stă pe acelaşi loc în topul audienţei). Tot mai mult, ziarele
vor avea nevoie de suportul televiziunilor, pentru a rezista pe o piaţă pe
care printul continuă să piardă teren, odată cu diminuarea bugetelor de
publicitate dedicate. 2010 va fi anul marilor limpeziri din acest punct de
vedere, pentru că vor fi tot mai puţini oameni cu bani dispuşi să-i piardă
pentru a avea un instrument cu care să-şi susţină interese conjucturale.
Aşa cum s-a întâmplat, însă, întotdeauna, viaţa cea mai grea o va avea
presa angajată în susţinerea Puterii, pe fondul situaţiei generale, în
continuă degradare, şi al incompetenţei marcate dublată de corupţie
instituţionalizată.

16 februarie 2010

Competinţă cu putinţă

Doamna Lulache a ieşit pe sticlă şi s-a explicat. Dânsa nu se
ruşinează - ca dl Ionuţ Popescu - de cât câştiga la Fondul Proprietatea.
Faţă de ce încasează omologii săi din America, era chiar puţin. Nu se
ruşinează nici de compensaţiile pe care le-a primit când democraţii au
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dat-o afară înainte de termen, fără să le pese de durele condiţii de
reziliere din contractul pe care i-l făcuseră liberalii. Mai spune dânsa cu
glas ridicat că nici măcar nu era plătită de la buget, ci din profitul făcut
de Fond datorită excelentului său management. E un punct de vedere pe
care l-am mai auzit şi de pe la alţi şefi de regii sau de companii naţionale.
Ce atâta gălăgie pentru nişte lefuri de sute de milioane? Dacă d-na
Lulache chiar crede acest lucru, comite o eroare de neiertat pentru un
specialist de calibrul domniei sale. Din ce rezultă profitul Fondului
Proprietatea? Din banii pe care statul îi alocă pentru despăgubirea unor
foşti proprietari. Bani fictivi. Pentru că dacă ar fi avut bani adevăraţi,
statul i-ar fi dat din capul locului fără a se mai complica cu această
inginerie financiară. De unde provine profitul din care şi-a luat d-na
Lulache sutele de milioane? Simplu: din dobânzile bancare încasate fără
niciun efort din partea managementului. Păi nu sunt tot banii Statului?
Pe care i-ar fi încasat chiar el, Statul, dacă Ministerul Finanţelor nu
transfera aceste fonduri la „Proprietatea”? Situaţia e cât se poate de
asemănătoare în alte cazuri: o Regie sau Autoritate, primeşte de la stat
monopolul să extragă, să producă, să distribuie ceva ce-i aparţine
statului, dar pe care ele îl vând la costuri care includ nu doar cheltuielile
de producţie propriu-zisă ci şi salariile lor exorbitante, bonusurile,
dividentele sau cheltuielile de protocol. Ei bine, ăstora vrea să le reducă
Emil Boc salariile la o amărâtă mie de euro. Chestia n-ar fi o tragedie
pentru ei, căci oricum, nici acum nu trăiesc din salariu. Tragedia va fi
pentru dl Boc, care nu-şi va mai putea plasa clientela politică în
mănoasele Consilii de Administraţie de la stat! Cine se va mai duce acolo
să încaseze 20% din leafa şefului instituţiei? Adică 200 de euro. Când
acum se iau 2 - 3 mii şi când unii, ca dna Graţiela Iordache, sunt forţaţi
să facă parte din câte şapte consilii? Aici cred că va avea dl Boc o mare
problemă în cruciada sa împotriva salariilor „nesimţite”. Revenind la
distinsa doamnă Lulache, dânsa a acuzat ingerinţele politicului în
schimbarea sa dintr-o funcţie pe care o ocupase nu pentru că era amica
nevestei primului ministru (de atunci) şi naşa ministrului de Interne, ci
pentru că era competentă. Aşa o fi?

17 februarie 2010
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Înţărcarea PSD-ului

Anunţul lui Ion Iliescu, făcut doar cu câteva zile înainte de Congres,
privitor la retragerea sa din toate funcţiile deţinute în partid i-a cam luat
prin surprindere pe protagoniştii noii runde de alegeri. Chiar dacă aceste
funcţii sunt, practic, doar una – cea de preşedinte de onoare – şi chiar
dacă din punct de vedere tehnic nu implică nicio altă prerogativă decât
aceea de a participa, când are chef, la reuniunile la vârf – ieşirea lui
Iliescu din decorul organizatoric a fost percepută ca o lovitură dură. Atât
de dură încât lui Mircea Geaonă, buimăcit ca de flacăra violet, nu-i venea
să creadă, exprimându-şi convingerea că Ion Iliescu nu poate să se
despartă de partidul pe care l-a fondat în urmă cu două decenii şi alături
de care a fost mereu, şi la bine şi la mai puţin bine. Semn că lucrurile se
îndreaptă spre un asemenea deznodământ au existat, iar relaţia sa cu
conducerea actuală s-a acutizat continuu. Iliescu nu s-a „obiectivat” în
exprimarea susţinerii explicite pe care i-a acordat-o contracandidatului
Năstase, iar deciziile Consiliului Executiv referitoare la organizarea
alegerilor au fost cele care au umplut paharul. Fondatorul ar fi preferat
o rundă clasică, uninominală, în care câştigătorii să fie decişi prin
cuantificarea voturilor, în locul variantei „pe listă”, propusă şi susţinută
de echipa lui Geoană. În această variantă Iliescu a văzut germenii unui
viitor sectarism şi posibilitatea scindării partidului, lucru de care s-a ferit
ca de dracul, mai ales în episoadele în care el însuşi ar fi putut determina
un asemenea proces. Decizia pe care a anunţat-o are implicaţii în două
direcţii. Prima: născut supraponderal în vârtejul Revoluţiei, partidul şi-
a prelungit perioada de alăptare ideologică şi organizatorică dincolo de
o limită firească. Înţărcarea bruscă la care-l supune părintele fondator,
refuzând să-l mai alăpteze de la sânul său ideologic poate avea, în egală
măsură, efecte benefice sau malefice. Benefică ar fi o regăsire, pe
picioarele proprii, a echilibrului necesar ducerii mai departe a existenţei
sale. Malefică poate deveni însăşi prezicerea iliesciană: votul pe echipe
poate rupe un partid şi aşa slăbit de „raţionalizarea” laptelui în perioadele
dure din opoziţie. A doua direcţie este cea care îl priveşte pe dl Iliescu:
despărţirea de „copilul” său natural nu e una uşoară. Aşa cum a declarat,
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nu va putea rămâne indiferent faţă de ceea ce se întâmplă cu partidul. Şi
se vor întâmpla multe. Chiar şi fără funcţie , dl Iliescu va fi un factor de
influenţă demn de luat în seamă. A dovedit-o chiar faptul că episodul
onorific al existenţei sale a fost caracterizat prin conservarea influenţei
pe care a exercitat-o asupra deciziilor politice. Deşi la români
devotamentul şi loialitatea se măsoară, de regulă, în foloasele pe care
un lider le poate oferi susţinătorilor săi, cred că dl Iliescu va rămâne un
termen de referinţă în politica românească. Mulţi se întreabă dacă,
plecând, Iliescu va gira un alt partid. Personal cred că nu. Nu-i stă în
caracter.

18 februarie 2010

Excesul de democraţie 
dăunează partidului

Ceea ce se întâmplă acum cu PSD-ul este fără precedent în istoria
de două decenii a partidului. Niciodată, până la această rundă, alegerea
echipei conducătoare nu a constituit o necunoscută de un nivel
asemănător. De obicei, congresul valida hotărâri dinainte luate şi
acceptate, deciziile nefiind puse sub semnul întrebării. O singură dată
lucrurile s-au abătut de la făgaşul normal - în 2005. Dar atunci, rezultatul
final nu a fost consecinţa unei competiţii, ci al manevrelor de culise prin
care „primejdia” întoarcerii lui Iliescu la cârma partidului a fost
înlăturată de gruparea care se simţea vizată de intenţiile de curăţenie
politică şi ideologică pe care acesta promisese să o facă. Se pare că epoca
liderilor puternici, necontestaţi, a apus pentru totdeauna. A venit vremea
democraţiei de partid. Care înseamnă că nimeni nu este suficient de
puternic, de autoritar, pentru a-şi asigura dinainte victoria. De altfel,
democraţia cam asta înseamnă: triumful celor mediocri, manipulabili.
Personajele autoritare prezintă un pericol şi, de regulă, majoritatea se
coalizează împotriva lor. Cu mai puţin de 48 de ore înaintea congresului,
lucrurile nu sunt deloc clare. Ba, din contră, sunt extrem de fluide şi
balanţa şanselor tresare tot timpul, nehotărâtă, între listele închise sau
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deschise şi uninominalul preferat de către candidaţi. Nici lista acestora
nu este suficient de clară pentru a şti care sunt principalele elemente în
joc. Deşi beneficiază de pole-position-ul preşedintelui în exerciţiu,
Mircea Geoană nu pare, deloc, să se desprindă în câştigător, mai ales că
Ponta, intrat mai târziu în cursă, suscită interesul unei părţi tot mai
importante a electoratului intern. Ezitantul Năstase ar putea produce şi
el o regrupare considerabilă dacă se va re-hotărî să candideze. Cât despre
candidatura neortodoxă a lui Mazăre, nu este deloc exclus să rupă şi ea
contingente notabile. Diaconescu şi Mitrea rămân şi ei în cărţi, chiar
dacă fără şanse prea mari. Ce înseamnă asta? Că PSD-ul se află într-o
etapă în care nu dispune de lideri autentici, capabili să remorcheze
partidul spre poziţiile de altădată. Retragerea lui Iliescu din toate
funcţiile complică şi mai mult lucrurile, mai ales că aceasta nu are un
legatar desemnat care să-i preia coeficientul de popularitate. Sâmbătă,
nu doar în culise, se va da o bătălie dură, lipsită de menajamente, pentru
o moştenire grevată de prea multe ipoteci…

19 februarie 2010

Şeitan şi „alocaţiile nesimţite”!

Domnul Şeitan a căpătat un ajutor neaşteptat din partea racheţilor
ucrainieni: împuşcând-o pe micuţa Raluca Hriţcu, din Siret, de doar 6
ani, aceştia au asigurat Ministerului Muncii o economie de câteva
milioane de lei, ce va putea fi acordată altor copii, cu mai multe şanse
de a rămâne în viaţă în timp ce urmăresc, la televizor, emisiuni de desene
animate. Petarda domnului Şeitan a inflamat, pe loc, opinia publică.
După lefurile şi pensiile „nesimţite”, care vor fi reduse corespunzător,
până la limitele „bunului simţ” (în accepţiune democrată), iată că a venit
rândul „alocaţiilor nesimţite”. Guvernul şi-a dat seama că societatea este
marcată de o cruntă nedreptate: aceea care face ca copiii de milionari să
primească aceeaşi sumă cu cea la care au dreptul copiii de şomeri!
Guvernul şi domnul Şeitan au dreptate pe fond! Nu este corect.
Guvernanţii noştri gândesc ca Robin Hood şi Iancu Jianu. O asemenea
gândire nu poate genera decât gesturi asemănătoare. Filosofia
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compensării este simplă: luăm de la bogaţi şi dăm la săraci. Ea devine,
în tot mai mare măsură, ideologia oficială a unui partid de dreapta,
copleşit însă de problematica de stânga. Ce urmează? Aplicarea
măsurilor preconizate. Sunt însă unele probleme. Ca, de pildă, dacă să
se continue şi cu suprimarea cornului şi laptelui pentru copiii aflaţi în
situaţia de superioritate financiară. Asta ar putea crea, însă, unele
dificultăţi la distribuirea alimentelor, care se pot rezolva prin obligarea
copiilor de bani gata să poarte un ecuson distinctiv pe care va fi marcat
simbolul euro. Vor mai fi şi alte probleme de rezolvat: ce se întâmplă cu
copiii ai căror părinţi se lansează în tranzacţii riscante şi dau faliment,
pierzând toţi banii? Cum vor putea dovedi acest lucru şi în cât timp? Sau
cu copiii celor care câştigă la „6 din 49”, la loto? ăştia mai primesc
alocaţia? Poate că, mergând pe firul filosofiei guvernamentale, ar trebui
instituită chiar o taxă pe bogăţie, pe care să o achite părinţii avuţi ai
copiilor, pentru şansa de a fi şcolarizaţi sau protejaţi de stat.

20 februarie 2010

Brandul „Iliescu”

Congresul PSD s-a sfârşit într-un mod neaşteptat. Cu toate
strădaniile lui Geoană et Comp. de a impune un mod de desfăşurare care
să le fie favorabil, evenimentele şi-au urmat cursul într-o direcţie ce
devenea, cu fiecare oră scursă, tot mai previzibilă. După cinci ani
caracterizaţi printr-o continuă scădere a ponderii politice a partidului,
cuantificată prin pierderea tuturor rundelor electorale, „epoca Geoană”
se încheie fără glorie, făcând loc unei echipe noi. Practic, ceea ce s-a
întâmplat sâmbătă la Romexpo pare tras la indigo după evenimentele de
la Congresul din 2005: câştigătorul este un outsider, căruia i-au făcut
pârtie spre titlu aranjamente de culise. Ca şi Geoană în 2005, Ponta în
2010 a apărut ca o opţiune de ultim moment şi îşi datorează parcursul
lui Adrian Năstase, a cărui retragere din competiţie a adus pe această
variantă nu numai sporul de voturi, cele care până la urmă au făcut
diferenţa. Dar dacă este să vorbim despre adevăratul câştigător al acestor
alegeri, el este Ion Iliescu. Anunţul retragerii sale în cazul în care s-ar fi
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adoptat votul pe liste i-a făcut pe omenii lui Geoană să dea înapoi şi să
revină la prevederile statutare. Tot Iliescu a fost liantul înţelegerii prin
care Mitrea şi Mazăre au renunţat în favoarea lui Ponta. Iliescu este şi
cel cel care a dezamorsat scandalul Vanghelie - Pandele, într-un moment
în care Geoană a fost depăşit şi congresul ameninţa să alunece pe panta
grobianismului. Dar, mai ales, Iliescu a fost cel care a stabilit definitiv
relaţia sa cu partidul, fără să mai aştepte vreo ofertă otrăvită din partea
acestuia. I-au trebuit cinci ani şi multe umilinţe ca să construiască cu
răbdare şi în condiţii de adversitate „brandul” care acum îl aşează
deasupra organigramei. În preajma celei de-a 80-a aniversări, Iliescu şi-
a regăsit tonusul şi vigoarea de altădată electrizând o sală în care se aflau
nu puţini din cei care îl consideraseră o frână în calea reformării
partidului, dar care acum întind mâna spre el ca spre colacul salvator de
la înec. A fost, sâmbătă, suprema revanşă pentru preşedintele fondator
şi momentul, amânat cu cinci ani, al clarificării definitive a relaţiei sale
personale cu istoria partidului. Ceea ce trebuia să se întâmple în 2005,
după un ultim mandat prezindenţial de succes, dinamitat de nefericita
graţiere a lui Cozma şi de reacţia de respingere a coaliţiei baronilor
ameninţaţi de curăţenia pe care urma să o facă întorcându-se la partid,
s-a întâmplat acum: brandul „Iliescu” triumfă în faţa funcţiilor şi
coteriilor de partid, iar fondatorul nu va mai avea nevoie vreodată de
deferenţa prostănacilor aflaţi vremelnic în capul mesei.

22 februarie 2010

Ponta al V-lea

Pe răbojul stacojiu al PSD-ului tocmai s-a înscris cel de-al cincilea
nume. Ponta este, în ordine, cel de-al cincilea preşedinte al partidului,
plecat la drum, în ’91, ca FDSN şi a ajuns în 2001 PSD. Primul
preşedinte – Oliviu Gherman – a fost mai mult unul onorific, treaba
făcându-i-o ori preşedintele fondator, Ion Iliescu, ori vicepreşedintele
executiv, Adrian Năstase. În timpul mandatului său nu s-a întâmplat
nimic important, în afară de faptul că PDSR-ul a pierdut alegerile
(coincidenţă: Gherman era preşedinte al Senatului, ca şi Geoană, când a
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pierdut alegerile!). După el a (re)venit la cârmă , pentru următorii patru
ani, Ion Iliescu. Au fost, probabil, cei mai buni ani ai partidului, când
acesta s-a revigorat, pregătindu-se pentru preluarea puterii. Şi singurii
în care Ion Iliescu a condus efectiv. Adrian Năstase a preluat controlul
după investirea lui Iliescu pentru a treia oară la Cotroceni şi l-a executat,
cu mână de fier, concomitent cu guvernarea de patru ani la finele căreia
nimeni nu se îndoia că PSD-ul va rămâne la putere. N-a rămas, iar
problema succesiunii la vârf a cunoscut faza cea mai complicată: în locul
revenirii „de facto”, a lui Ion Iliescu, la cârma formaţiunii, a avut loc un
puci care l-a instalat, complet neaşteptat, în Kisseleff, pe Geoană. A fost
o lovitură dibace a celor care visau să reformeze partidul fără să schimbe
oamenii, preferând să înlăture „pericolul” Iliescu contrapunându-i o
persoană uşor de manevrat după cum o cereau interesele. Mandatul lui
Geoană s-a caracterizat printr-o autoritate scăzută a liderilor, partidul
fiind controlat de grupurile de interese. Rezultatul a fost că PSD-ul a
pierdut , practic, toate rundele electorale, transformându-l pe Geoană
într-un perdant de profesie. De la campania pentru primăria Capitalei,
din 2004 şi până la actualul Congres, Geoană n-a câştigat decât
preşedinţia partidului în 2005. Cum - se ştie foarte bine. Nici Ponta nu
este un candidat pe care să-l califice altceva decât conjunctura. Dacă în
urmă cu doar vreo două săptămâni cineva s-ar fi hazardat să
pronosticheze că el va fi viitorul preşedinte, nu i-ar fi dat crezare nici
măcar socrul Sârbu. Victoria lui Ponta este, de fapt, insuccesul lui
Geoană, împotriva căruia s-au coalizat „greii” partidului, pe care acesta
îi marginalizase sistematic, şi care i-au creat outsiderului culoarul
câştigător. Evident, însă, că aceasta nu este singura explicaţie. PSD-ul
are nevoie în mod real de o schimbare care să-l scoată din pasa neagră
a ultimilor cinci ani, iar această schimbare era legată inclusiv de un nume
nou. Cel al lui Ponta s-a potrivit cu acest curent şi cu această necesitate.
Ponta al V-lea poate să devină primul reformator de fond al unei stângi
tot mai desprinse de realităţile sociale ale perioadei.

23 februarie 2010
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Intrarea lui Geoană în decor

Printre primele măsuri luate de noul preşedinte al PSD figurează şi
mutarea biroului prezidenţial din Kisseleff din dreapta scării de intrare
– unde s-a aflat de pe vremea lui Iliescu – în stânga, la „bibliotecă”,
lăsând celălalt birou la dispoziţia vicepreşedinţilor – „ca să nu mai stea
pe scări”. Probabil că aceasta este una dintre amintirile cele mai
dureroase ale noului lider, obligat să aştepte, pe vremea când era
subordonat, în picioare, să fie primit şi ascultat de şef. Totodată, Ponta
a interzis intrarea cu maşinile în curtea sediului, excepţie făcând doar
preşedintele fondator, din raţiuni de vârstă. Asta îmi aminteşte de faptul
că fiecare nou primar deschidea larg uşa principală la Primăria Capitalei,
ca să intre, demn, poporul, doar că chestia asta ţinea doar vreo două-trei
luni. Nu cred că va ţine mai mult nici la PSD. Să-l lăsăm însă pe Ponta
să reformeze în linişte partidul. Şi să ne întoarcem la Mircea Geoană.
Teoretic, acesta n-ar mai avea ce căuta prin Kisseleff, ca să fie supus
penitenţei de a parcurge pe jos, ca orice muritor, drumul de la poartă
până în clădire. « Rolul său public important » va fi jucat aproape
exclusiv la Senat. Pentru că partidul îi acordă această şansă – ca răspuns
la apelul său patetic din discursul de alegere de la Congres. A fost, poate,
cel mai jenant discurs al său: acceptând aproape ideea că nu va câştiga,
s-a concentrat pe solicitarea patetică a apărării fotoliului de preşedinte
al Senatului, ca nu cumva acesta să intre pe mâinile duşmanului
democrat. Nu va intra, pentru că nimeni nu are acest interes, dacă nu îl
poate lua tot PSD-ul. Aşa încât aceasta rămâne unica victorie a lui
Mircea Geoana din şirul de eşecuri care i-au presărat parcursul politic
la vârf în cei cinci ani de preşedinţie. Nu ştiu cum s-ar fi descurcat
altcineva, în contextul dat. Poate mai bine, poate mai rău. Cu toată lipsa
lui de charismă şi de forţă, Geoană a înregistrat performanţa de a nu rupe
măcar partidul. Acesta a rămas aproape intact şi, ca să fim drepţi, poate
că altfel am fi analizat astăzi lucrurile dacă în Decembrie Geoană ar fi
mers la Cotroceni. Dar n-a mers. Cum, cu ce imagine va rămâne Geoană
în istoria partidului său? În primul rând cu eticheta pe care i-a lipit-o de
frunte fondatorul. Apoi cu incapacitatea de a reacţiona în faţa tentativelor
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de a fi ţinut captiv de cei cărora le datora ajungerea şi menţinerea în
funcţie – unii lideri locali. Geoană a practicat politica „inelului” – a
cercului din jurul său care primea beneficiul deciziilor sale şi care avea
întotdeauna prioritate în faţa intereselor generale. El a reuşit, mai mult
ca oricare alt preşedinte, să îndepărteze sau să antagonizeze personalităţi
importante ale structurii. Dar, cel mai mare rău pe care l-a făcut Geoană
PSD-ului este ducerea imaginii acestuia în derizoriu, în ridicol. De la
„flacăra violet” până la alte bazaconii de acest fel, precum vrăjitoarele
de la Congres, sunt pete de culoare ce vor putea fi cu greu şterse din
memorie. Dacă Geoană ar fi avut o intuiţie mai bună – şi sfătuitori mai
inspiraţi – ar fi putut evita toată această pierdere de autoritate şi de
credibilitate, dacă ar fi demisionat din funcţie după ratarea
prezidenţialelor. Ar fi rămas măcar în posesia beneficiului de dubiu în
care a pierdut, poate nemeritat. După cinci ani de politică la vârf, de
onoruri, influenţă şi beneficii nu doar de imagine, Mircea Geoană intră
în decor... Ca simplu cetăţean, întâmplător preşedinte de Senat.

24 februarie 2010

Rabinul plezirist şi 
contribuabilul Iţic

Dacă aţi uitat bancul acesta, de pe vremea dictaturii, am să încerc să
vi-l reamintesc într-o variantă contemporană. Ei bine, contribuabilul Iţic
a ajuns la limita disperării. Mai întâi, ca funcţionar public, a pierdut toate
sporurile, inclusiv cele de timiditate şi Dragobete. Apoi a venit un
ministru nou, care l-a dat afară, pe motiv ca predecesorul umflase
schema prea tare. Ajutorul de şomaj n-a reuşit să-l încaseze, pentru că
nu venise tranşa de la FMI. Nevasta lui, Raşela, se afla în aceeaşi situaţie.
Nu mai avea de lucru – firma de confecţii a dat faliment. De pensionat
nu putea, pentru că Guvernul intenţiona să prelungească vârsta pentru
femei. Cei trei copii nu numai că nu mai primeau laptele şi cornul la
şcoală (furnizorul fugise cu banii încasaţi în străinătate), dar şi asupra
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alocaţiei pândea primejdia de a fi anulată, pentru că Iţic era considerat
un om bogat: avea 3 Dacii pe care nu reuşise să le caseze. Colac peste
pupăză, soseau facturile majorate de gaze şi curent, pe care nu aveau cu
ce să le plătească. Socrii lui Iţic tocmai fuseseră evacuaţi pentru că nu-
şi mai puteau plăti întreţinerea, pensia ducându-li-se pe medicamente,
şi se mutaseră la el, aducând şi o nepoată, venită la studii din Israel, care
nu mai găsise loc la cămin. Disperat de toată această situaţie, Iţic şi-a
luat inima în dinţi şi s-a înscris în audienţă la rabinul Vlădescu, la
minister. Spre surprinderea sa a fost primit, deşi rabinul avea un program
de interviuri la presă foarte încărcat. Stătea lungit în fotoliul său, cu o
ţigară de foi în mână, pe care consilierul Gheorghe tocmai i-o aprindea
cu gesturi de expert („E din Cuba, de contrabandă”, i-a şoptit el boss-
ului. Le-am luat din Panama”) . „Zi, Iţic, cum o mai duci? l-a întrebat,
amabil, suflând cerculeţe aliniate câte şase în aerul înmiresmat al
cabinetului. „Rabi, sunt disperat. Nu mai rezist. Îmi vine să mă sinucid.
Viaţa mea e un coşmar! Ce să fac?”, „Ai porc?” l-a întrebat Vlădescu.
„Nu”. „Uite banii ăştia – e leafa mea pe luna asta – şi cumpără-ţi un
porc. Dup-aia, bagă-l în casă. Şi vino peste o lună să-mi spui cum e”.
Iţic ia banii, cumpără porcul (îi mai rămân bani pentru nişte bilete la
Bingo) şi îl bagă în casă. După o lună se duce din nou la rabin. „Ei, cum
e?”. „Dezastru! Aşa nu se poate trăi. Ce mă fac?”. „Scoate porcul. Taie-
l!”. „Ba pardon, că noi nu mâncăm porc”. „Dă-l cuiva. Şi vino să-mi
spui cum îţi mai e!” Iţic revine, după vreo săptămână, radios, cu priviri
optimiste: „Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc, rabi. Sunt fericit! N-am crezut
că ne putem simţi cu toţii atât de bine, fără porc în casă, îţi mulţumesc
din suflet!” „Ei, ai văzut?”- zise pleziristul rabin, întorcându-se către
Gheorghe. „Acesta e porcul: impozitarea pensiilor, tăierea alocaţiei
pentru copii, chestiunea vârstei de pensionare… Totul e cum şi când pui
problema. Politică înaltă!”

25 februarie 2010
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Cristi

Aşa îl apelează colegii şi ziariştii. Nu „Domnul Diaconescu”, nici
măcar „Diaconescu”, ci „Cristi”. Asta indică percepţia unei persoane
simpatice, apropiate, fără goma diplomatică pe care ar implica-o statutul
său profesional. De când a făcut pasul în politică, promovat de Năstase
de la Externe, la Ministerul Justiţiei, Cristian Diaconescu s-a impus în
rândul colegilor prin calităţile sale de intelectual autentic, de bun
vorbitor şi de persoană aptă să întreţină relaţii cordiale cu cei din jur,
evitând tensiunile. Pe baza acestor date partidul a decis să-l arunce în
luptă, în campania municipală din 2008. Din păcate, Diaconescu a
repetat, parcă la indigo, aventura similară a şefului său Geoană, din
2004, pierzând din primul tur în favoarea lui Oprescu. Au venit apoi
alegerile parlamentare şi intrarea la guvernare a PSD-ului alături de
PDL, când postul de ministru de Externe părea înadins croit pentru el.
În cele vreo nouă luni în care s-a aflat la comanda diplomaţiei, Cristian
Diaconescu a reuşit performanţa să nu se vadă! Fără ca Băsescu să-şi
opereze îndatoririle de resort într-un mod abuziv. Pur şi simplu, aflându-
se într-o poziţie cu mare expunere mediatică, a reuşit performanţa de a
nu ieşi în evidenţă cu nimic! Nici măcar prin gafele prin care s-au
remarcat predecesorii săi. Campania pentru alegerile prezidenţiale
social-democrate a marcat o etapă aparte în cariera sa politică. A oscilat
aproape permanent între intenţia de a candida şi puseurile de renunţare.
A oscilat şi între susţinerea diferiţilor candidaţi care, toţi, l-ar fi dorit în
echipa lor. Diaconescu însă a crezut - nu ştiu cu câtă tărie - că ar putea
avea propria sa echipă şi a rămas pe poziţie până în ultimul moment.
Când - definitoriu de acum - s-a retras în favoarea celui care se
desprindea tot mai vizibil în perdant. Vârful de mediatizare l-a cunoscut
însă, Cristian Diaconescu, abia când şi-a anunţat despărţirea de partid.
A făcut turul tuturor televiziunilor, dând aceleaşi explicaţii
neconvingătoare şi reuşind să buimăcească pe toată lumea prin
incoerenţa argumentelor. Cu această rundă finală şi-a făcut, practic, cel
mai mare deserviciu, demonstrând ceea ce unii doar bănuiau: că nu are
nici forţa, nici argumentele necesare unui lider autentic. Că nu a reuşit

Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 67



să coaguleze în jurul său nicio echipă. Că nu are busolă politică.
Alăturându-se colecţiei pestriţe de personaje din jurul lui Oprea, începe
el însuşi să poarte amprenta petelor specifice unei anumite rase. Şi de
politicieni. Rămânând ceea ce este: Cristi.

26 februarie 2010

Martie

Ciocu' mic, dom' Geoană!

Neputând să-şi mai ascundă ofuscarea în spatele apelurilor
generoase la unitate cu care a părăsit scaunul de preşedinte, Mircea
Geoană pozează în om vertical, care nu ţine la avantajele lumeşti. Este
gata să pună la dispoziţie funcţia de preşedinte al Senatului, dar la fel
cum a făcut şi cu funcţia de preşedinte de partid după ce a pierdut
prezidenţialele în faţa lui Băsescu. Adică din vorbe. Când a fost să treacă
la fapte, a trebuit să cedeze „sfaturilor” colegilor şi să adaste până la
nişte alegeri pe care a încercat din răsputeri să le aranjeze în favoarea
sa. Pare a fi uitat şi modul penibil în care s-a milogit în discursul său la
alegeri, să i se lase măcar Senatul, nu de alta, dar ca să nu pună mâna
duşmanul pe el. Acum se grozăveşte din nou pe blog: „Dacă decizia PSD
va fi că trebuie să demisionez, voi demisiona”. Trucul este ieftin: deşi,
probabil că ar dori ca el să demisioneze, PSD-ul nu i-o va cere. Pentru
că a învăţat ceva din chiar actele lui Geoană, a cărui teamă de concurenţa
lui Nastase l-a condus până la a-i impune acestuia părăsirea preşedinţiei
Camerei, chiar dacă PSD-ul pierdea acest post. Geoană pare să nu fi
învăţat nimic din eşecurile în serie pe care şi le datorează în cea mai
mare măsură. A ratat dintr-o prostie preşedinţia (nu pentru că s-a dus în
vizită la Vântu, ci pentru că n-a ştiut să răspundă la întrebarea lui
Băsescu) acoperindu-se de ridicolul bucuriei premature şi a explicaţiilor
fanteziste. A ratat şi conducerea propriului partid, pe care de multă vreme
nu-l mai conducea în direcţia potrivită, tributar traseelor impuse de
camarilă, iar acum se trezeşte vorbind că plecările din partid s-ar datora
direcţiei greşite promovate de noua conducere. Ori, aceasta, săraca, n-a
reuşit decât să interzică accesul cu jeepurile în curtea partidului şi
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declaraţiile de presă date pe scări. Cât de greşită e direcţia aceasta, de
să-l facă pe bietul Cristi şi, apoi, pe bietul Marian să ia calea pribegiei
spre coliba unchiului Gabi, tixită de independenţi în aşteptarea unor
ciosvârte de guvernare?... Lui Mircea Geoană i se potriveşte, în acest
moment, zisa lui Micky Şpagă, înnobilată de madam Anca
Constantinescu: „Ciocu' mic!”. Ciocu' mic, nea Mircea, că dacă te scot
ăştia de la Senat, nu-ţi mai rămâne nimic de făcut. Sau, s-ar putea să
repeţi experienţa lui Ciorbea pe care, după ce l-au dat jos ţărăniştii, l-au
pus să înregistreze petiţii la sediul partidului. De altfel, nici nu înţeleg
ce ar fi vrut Mircea Geoană, la ce s-ar fi aşteptat de la cei care i-au dat
o pâine bună de mâncat şi pe care i-a tratat nu doar cu lipsă de
consideraţie, dar într-un mod de-a dreptul mitocănesc (rămâne de neiutat
remarca sa referitoare la „ramolismentul” dlui Iliescu sau cea cu
„dosarele grele” ale bietului Năstase)? Cât despre plecările din partid,
uită că valul masiv i se datorează chiar lui. Iar dacă ar fi rămas preşedinte
„independenţii” ar fi format, probabil, cel mai puternic partid şi l-ar fi
dat jos pe Boc. Mai ştii?

1 martie 2010

Ideologia regretului 
după funcţiile pierdute

Ce vremuri! Şi câte întâmplări! Nu apuci să te dezmeticeşti dintr-
una, că intri în alta. Partidele se primenesc, renunţă la vechii şefi (dacă
nu renunţă chiar aceştia) şi aleg alţii noi, mai tineri. După pesedişti, care
s-au ales cu unul de 37 de ani, umaniştii-conservatori şi-au pus destinul
(atent supravegheat de preşedintele-fondator) în mâinile unuia de 32 de
ani. Record ce nu va putea fi bătut la congresul liberalilor, unde cursa
se va disputa în limita unei jumătăţi de deceniu. PC-ul priveşte spre viitor
cu încredere, decis ca la următoarele parlamentare să meargă pe picioare
proprii, nu la remorca cine ştie cărui partid major. Şi, pentru orice
eventualitate, priveşte cu egal interes şi spre dreapta şi spre stânga. Noul
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lor preşedinte, deşi puţin cunoscut, beneficiază de încrederea lui
Voiculescu, ceea ce s-a concretizat într-un procentaj zdrobitor faţă de la
fel de necunoscutul său contracandidat. Singurul conservator cu
notorietate – Piedone – rămâne la sector, pentru orice eventualitate. Din
fericire pentru ei, conservatorii n-au problema social – democraţilor, cu
plecările de parlamentari. Pentru că nu prea au ce să le plece. De la PSD
sunt suficienţi „dezertori”. Partidul a trecut însă de punctul critic. De-
acum înainte, oricâţi ar pleca, tot aia e. Nu-i mai ajută cu nimic la
procentajele la vot. N-a făcut gaură-n cer nici plecarea ultimului deputat
– Viorel Balcan, cine-o mai fi şi acesta. Ceva găuri au făcut Cristian
Diaconescu, căruia Crin Antonescu i-a făcut deja cu ochiul, şi nici
sindicalistul rozaliu, Sârbu. ăsta cel puţin, m-a făcut praf cu motivaţia
lui: cică s-a nemulţumit de faptul că partidul l-a obligat să combată nişte
proiecte de legi la care el însuşi a trudit când mai era ministru. E drept,
cam proaste, dar ale lui. Chestie pe care n-a mai putut să o suporte şi a
plecat. Iar dacă o să i se propună să ia din nou ministerul, n-o să refuze,
din decenţă. Mie, ca să fiu sincer, mi s-a părut c-a suferit enorm când n-
a mai fost ministru şi că ar fi răspuns zbârnâind la solicitarea lui Băsescu,
dar nu l-a lăsat Geoană. Ba l-a făcut şi comunist! Bine că l-au dat jos
Năstase şi Iliescu pe Geoană. Mi s-a mai părut ceva: că şi distinsul Cristi
Diaconescu a avut o suferinţă după plecarea de la Externe. Genul acela
de suferinţă care l-a încercat şi pe Oprea când l-au scos ai lui de la
Interne, după 13 zile de extaz. Am chiar impresia că pe sentimentul
acesta se clădeşte marea construcţie politică a independenţilor: ideologia
regretului după funcţiile pierdute! Săptămâna aceasta e rândul liberalilor
să se dea în spectacol. Să-i vedem.

2 martie 2010
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Contrabanda dăunează 
grav bugetului

Nu poţi să nu fi impresionat de strădaniile pe care le depun premierul
Boc şi echipa sa pentru a cârpi bugetul prin toate metodele posibile -
inclusiv prin împrumuturile masive de la FMI. Suntem chiar în etapa în
care urmează să primim tranşele a III-a şi a IV-a, în valoare de 2,3
miliarde euro, pentru care trebuie să facem sluj în faţa reprezentanţilor
Forului Mondial şi să recurgem la tot soiul de inovaţii fiscale. Stau şi
mă întreb dacă ar mai fi nevoie să răscoale populaţia cu bazaconiile lui
Vlădescu şi Şeitan, de impozitare a pensilor şi de anulare a alocaţiei
pentru copii bogaţi, dacă ar reuşi să astupe găuri prin care banul public
curge liber în buzunarele directorilor din industrie ai ministrului
Videanu? Sau dacă organele de control ar reuşi să stopeze contrabanda
cu ţigări, de pildă? Mă opresc la acest exemplu şi las la o parte alte
contrabande mai profitabile, precum cele cu carburanţi sau cu alcool,
pentru că în zona asta s-a produs deunăzi un declic. Marilor producători
de ţigarete le-a ajuns cuţitul la os. Guvernul a tot tras pe ei majorând
accizele în cascadă şi aplicând taxe de viciu, după principiul că vicioşii
nu vor renunţa la fumat şi vor fi dispuşi să plătească oricât. S-a dovedit
că lucrurile nu stau chiar aşa. În acest an desfacerea legală de ţigarete
pur şi simplu s-a prăbuşit. Cu vreo 40%. Unii producători au fost nevoiţi
să închidă linii de fabricaţie, alţii şi-au trimis oamenii în şomaj tehnic.
Diminuarea afacerilor s-a resimţit, automat, în scăderea încasărilor la
buget din taxe şi impozite. Anul trecut, Finanţele au încasat peste 2
miliarde de euro din comerţul cu ţigări. Anul acesta încasările vor scădea
proporţional cu cifra de afaceri a celui mai mare distribuitor: SC
Contrabanda! Adică cu 36%. Adică cu vreun miliard de euro! De unde
rezultă această cifră? Dintr-un calcul simplu. Faţă de preţul unei ţigarete,
din totalul celor 35,6 miliarde comercializate anul trecut, accizele şi
TVA-ul reprezintă peste 85%. Un singur procent din contrabanda de
ţigări văduveşte bugetul de încasări de 30 milioane euro. În total, peste
un miliard! Contrabandiştii fac cea mai rentabilă afacere: ei nu plătesc
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taxe şi îşi permit să vândă de 5 ori mai ieftin celor care nu mai cumpără
ţigările cu preţul legal. Cei care ne se lasă, totuşi, de fumat, în urma
restricţiilor. Aici mi se pare că este problema noastră. Dincolo de
stupizenia procedeului de a înmulţi interdicţiile (experienţa prohibiţiei
este cât se poate de sugestivă) prin scumpirile care ne decalează puternic
de pieţele din jurului nostru, făcând contrabanda ultarentabilă, rămâne
această incapacitate cronică de a controla fenomenul. Sau indiferenţă?
Pentru că contrabanda alimentează şi ea - subteran - anumite structuri,
prin oamenii corupţi care le controlează şi care prosperă individual pe
măsură ce fenomenul se amplifică. Dacă domnul Boc ar putea lua taurul
contrabandei de coarne şi ar înăspri legislaţia, dotând şi cointeresând
combaterea, ar scăpa poate de restricţiile puse de FMI şi s-ar trezi în
situaţia să nu mai aibă nevoie de banii lor. Cine ştie în câte alte zone
subterane miliardele de euro aşteaptă doar să fie culese de către cei care
ar trebui să o facă.

3 martie 2010

„Băieţii deştepţi” ai austerităţii 
bugetare

Maşinăria guvernamentală trosneşte din toate încheieturile şi se
poticneşte la fiecare hop. Şoferul – şeful Executivului – se ia cu mâinile
de cap şi nu mai ştie ce să facă mai întâi: să pună niscai combustibil, ca
să nu rămână în pana prostului, sau să vulcanizeze pneurile cu de trei
ori norma făcută? Să schimbe pompa de ulei cu una de la altă rablă, sau
să-i taxeze pe „chiorii” pe care-i transportă în benă, că le-a rămas şi lor
troaca în drum? Toate astea costă bani, iar el nu-i are. Başca, la căpătul
drumului îl aşteaptă pensionarii, şomerii, handicapaţii şi copiii săraci,
să le aducă de la Centru pâinea, pe care fabrica n-a mai copt-o că i-au
intrat brutarii în grevă… Situaţia nu e deloc roză. Ba chiar, s-ar putea
spune că e cam violetă. Economia produce puţin, impozitele colectate
scad de la o zi la alta – chiar dacă ministrul îi îmbărbătează pe fiscalişti
să ia tot ce pot şi de unde pot – banii de la FMI vin cu ţârâita, iar din altă
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parte sunt prea scumpi, investiţiile stagnează pentru că toate costurile s-
au dublat din motive de criză. Ce-i de făcut? Nu sunt bani şi pace! Dar,
cum se întâmplă de multe ori, dracul nu e chiar aşa de negru! Băieţii
deştepţi ai Guvernului găsesc soluţii. Cel mai deştept dintre ei e dl.
Videanu, care face rost, el ştie cum, de milioanele de euro necesare
recompensării managerilor din industrie pentru rezultatele deosebite
obţinute anul trecut. La lefurile consistente se adaugă prime de sute de
milioane, pe care performerii unei economii în colaps îi încasează cu
sentimentul tonic al datoriei împlinite. Băieţi deştepţi sunt şi la CNAS,
instituţia aia vlăguită de fonduri, care nu se mai descurcă cu acoperirea
pensiilor de invaliditate sau a concediilor medicale, sau a tratamentelor
din spitale. Deşi lovită de subfinanţare cronică, la filiala bucureşteană
s-au găsit totuşi, vreo 600 de milioane pentru prime şi tichete de vacanţă
în trimestrul I al acestui an nefericit. E mai mult decât tot anul trecut,
dar probabil că oamenii merită, pentru cât s-au ostenit să tot calculeze
sumele mici împărţite la atât de mulţi nefericiţi… Dacă peste majoritatea
lucrărilor de infrastructură începute pe când „duduia” economia lui
Tăriceanu s-a cam lăsat paragina din lipsă de fonduri, Executivul dlui
Boc se dovedeşte extrem de grijuliu cu ceea ce este cu adevărat
important pentru ţară. Cum ar fi noul sediu al SPP-ului, pentru care se
găsesc sutele de milioane (de euro!) necesare continuării proiectului care
face din această instituţie o veritabilă vedetă. Aici, specialiştii în paza
demnitarilor vor avea cele mai bune condiţii de pregătire şi antrenament,
pentru a-i feri pe cei mai importanţi oameni ai ţării de neplăcerile
contactului cu persoane mai puţin recunocătoare faţă de sacrificiile pe
care le fac aceştia. Fie viaţa cât de grea, aici, la noi, în toiul crizei, grija
faţă de om rămâne o preocupare extremă: nefericiţii instalaţi de fostele
guvernări în posturi importante şi daţi afară de actuala putere, nu vor
trebui să-şi facă griji: clauzele contractuale le asigură compensaţii de
sute de mii de euro, plătiţi generos de la bugetul secătuit! Şi care nu mai
are bani de alocaţii pentru toţi copiii…

4 martie 2010
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La aniversare

Miercuri seară dl Iliescu a fost prezent la Ateneu, nu la Paris, cum
se dăduse zvon prin presă. Acolo îl aşteptau vreo 700 de invitaţi - foşti
şi prezenţi colaboratori, susţinători, reprezentanţi ai unor autorităţi (nu
de-ai Guvernului sau Preşedinţiei) şi persoane care doreau să fie văzute
la o reuniune mondenă de acest calibru. Ba chiar şi reprezentanţii Casei
Regale – Principii Margareta şi Radu. Cu toţii au asistat la un spectacol
de excepţie, cu Cristian Mandeal la pupitrul Orchestrei Naţionale de
Tineret şi cu un repertoriu ce a prilejuit evoluţii solistice de înalt nivel,
atât din partea tinerilor cântareţi Valentina Năforniţă şi Teodor Ilincăi,
cât şi din partea veteranului Valentin Gheorghiu. Şi, chiar dacă în
comparaţie cu lucrările lui Mozart, Rossini, Ceaikovski sau Strauss,
concertul lui Paul Constantinescu a fost mai dificil de receptat de
majoritatea unui public nu foarte familiarizat cu genul, aplauzele finale
au răsunat îndelungat la capătul unei seri care a reprezentat un veritabil
act de cultură. Care lui Ion Iliescu i se potriveşte. Pentru că este apropiat
de structura sa intimă. Cel care a plecat în viaţă ca exponent al clasei
muncitoare s-a convertit treptat şi pe tăcute la filosofia „tovarăşului de
drum”, devenind el însuşi un exponent al categoriei tolerate –
intelectualitatea. Mai mult de jumătate din existenţa activă a lui Ion
Iliescu s-a consumat în parametrii disponibilităţii de a asimila şi de a
aprofunda ceea ce constituie materia primă a intelectului. Nu
întâmplător, în epoca comunistă, el a reprezentat liderul luminat, capabil
să depăşească limitele dogmei chiar şi cu riscul marginalizării. O
marginalizare care s-a dovedit, până la urmă, folositoare, în neaşteptatele
evoluţii prin meandrele concretului. Aşa încât cadoul pe care i l-au făcut,
la împlinirea vârstei de 80 de ani, colaboratorii săi, s-a dovedit a fi unul
cât se poate de potrivit. La coctailul care a urmat în holul elegant al
Ateneului, m-am întrebat cum va arăta, ce formă va avea aniversarea
similară a actualului preşedinte, absent la eveniment probabil doar din
cauza faptului că se afla tocmai în Kazahstan. Sunt sigur că Traian
Băsescu va avea o viaţă lungă – iar recenta tevatură pe marginea stării
sale de sănătate mi se pare indecentă şi inoportună. „Stilul este omul” –
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a spus nemuritorul Buffon şi diferenţele marcate de educaţie, practica
de viaţă, preferinţe, îşi spun cuvântul. Sunt aproape sigur că fanii şi
colaboratorii dlui Băsescu vor opta, la momentul respectiv, pentru ceva
care să-i ofere acestuia confortul interior: se va organiza, probabil, o
petrecere la unul dintre restaurantele preferate, cu mici şi bere din belşug,
cu dansuri ţigăneşti şi poate şi cu unele manele consacrate (la urma-
urmelor, Strauss, la vremea lui, era şi el un fel de manelist, dar mai
neamţ, ca să zic aşa?). Mă mai gândeam că, dacă ar fi frecventat
evenimentul de miercuri, preşedintele actual s-ar fi plictisit de moarte
şi n-ar fi ştiut cum să scape mai repede din decorul apăsător al unui
Ateneu în care nu se poate nici măcar fluiera. La fel cum, probabil, şi dl
Iliescu s-ar fi plictisit la o petrecere câmpenească de tipul celei evocate.
Asta nu înseamnă că vreunul dintre modele este inferior altuia. Ele
corespund, fiecare, tipului de personalitate care a dat naştere, în mod
egal, câte unui deţinător al funcţiei supreme în stat. Fiecare cu
personalitatea lui, cu opţiunile lui, dar cu aceeaşi dorinţă de a răspunde
cât mai corect cerinţelor funcţiei. Or, în asta constă, până la urma, hazul
speciei umane: în diversitatea care concurează la atingerea scopului
final. Cine ar vrea cu orice preţ să-i găsească vreun defect dlui Băsescu
ar trebui să ţină cont de modul în care s-a format personalitatea sa, în
condiţiile speciale ale comenzii unice, pe mare. Îl vedeţi pe dl Iliescu,
în postura de căpitan de vas, supunând la vot deciziile sau organizând
ierarhia de comandă prin alegeri libere? Ar fi la fel de anacronic ca un
Băsescu bătând porturile în căutarea unui anticariat. Deocamdată a fost
ziua lui Ion Iliescu. A lui Băsescu – peste alţi vreo 20 de ani…

5 martie 2010

Republica Mafiotă Craiova

Reţinerea de către DNA a unuia dintre primarii consideraţi a avea
puteri discreţionare în teritoriul propriu şi influenţă mare „la vârf” a luat
prin surprindere pe majoritatea observatorilor. Fost membru PSD,
Antonie Solomon a trecut în barca PDL-ului trup şi suflet, la ultimele
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alegeri prezidenţiale făcând campanie violentă în favoarea preşedintelui
în exerciţiu şi ameninţându-i cu „expulzarea” peste Dunăre pe adversarii
locali ai acestuia. Dar, indiferent cărui partid i-a aparţinut, Solomon s-a
dovedit, constant, un personaj abuziv, discreţionar, încercând să sufoce
orice critică (sunt celebre înjurăturile cu care îi gratula pe reprezentanţii
presei) şi recompensându-i regeşte pe cei care-i dovedeau fidelitate.
Printre aceştia se numără angajaţii Primăriei, care au reacţionat la
arestarea sa într-o manieră pur democratică: făcând un miting de protest
şi solicitând eliberarea edilului. Acesta nu se pare a fi un element tipic
pentru modul în care este înţeleasă democraţia, în general în România
şi în special în capitala sa „mafiotă”, Craiova. Voinţa publică este
cosiderată ca prevalând asupra legii, iar organele de resort ale statului
sunt apreciate automat ca represive. Viaţa, în general, ar trebui să se
desfăşoare – în viziunea acestui segment - printr-un şir de referendumuri.
Mitingul ciudat de la Craiova nu este o manifestare izolată. Principiul
se poate regăsi şi în atitudinea celor puşi de acelaşi stat „abuziv” în
diverse funcţii, pe care aceştia încep să creadă că le pot deţine pe viaţă,
lăsând-le eventual moştenire copiilor. Revolta lui Marius Oprea, la
intenţia de a fi schimbat din sinecura anticomunistă oferită de Tăriceanu,
face parte din acelaşi tip de comportament. „Sunt schimbat pe criterii
politice” strigă el, ignorând faptul că a fost numit pe aceleaşi criterii. Să
revenim la Solomon. Pesediştii exultă, spunând: Iată la ce abuzuri şi
infracţiuni se dedau reprezentanţii Puterii! Ai PDL-ului! Aceleaşi
năravuri, manifestate pe vremea când mai era membru al PSD-ului, erau
însă perfect compatibile cu profilul moral al unui edil şef. Nu trebuie,
bineînţeles, să ne grăbim să-l condamnăm pe Solomon, înainte să o facă
instanţa. Sunt însă o grămadă de semne că dl Solomon n-a fost uşă de
biserică şi că şi-a exersat atribuţiile în folos propriu, pe lângă lege. Un
om cu conştiinţa curată n-ar fi ţinut 200.000 euro ascunşi în vila de la
ţară, ci la bancă, să ia măcar dobândă. Dar, la ce se întâmplă în Craiova
de vreo două decenii încoace, nu mai e nici o minune şi probabil că dl
Solomon e persoana cea mai potrivită să administreze o urbe în care
clanurile de interlopi petrec cu poliţiştii, în care ţiganii botează copiii
procurorilor sau în care un politician cu susţinere la vârf îşi sechestrează
adversarii de afaceri, îi pune şi lanţuri şi le pune pancarte înjositoare pe
piept. Trăiască democraţia locală!

6 martie 2010
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Antonescu a trecut „Prutul” liberal

În acest început de an trei dintre cele cinci partide parlamentare şi-
au ales conducerile în cadrul unor congrese. Momentul corespunde
bilanţurilor postelectorale, de după seria de alegeri europarlamentare,
locale, generale şi prezidenţiale, care au copleşit agenda ultimilor doi
ani. PNL este al treilea în ordine calendaristică şi tot al treilea ca pondere
în structurile alese. A parcurs un traseu interesant: după o guvernare de
4 ani, fără susţinere parlamentară explicită, a contrazis teoriile referitoare
la erodare, obţinând procente superioare scrutinelor precedente. Cu
exepţia accidentului europarlamentar, când cu doar 14 % a părut să se
reîntoarcă la scorurile istorice, liberalii au avansat în clasamente. După
parlamentarele din 2008 ar fi putut chiar să revină la guvernare, dacă nu
ar fi aplicat o tactică păguboasă în negocieri: aceea de a pretinde funcţia
de premier „în viturtea experienţei dobândite” atât de la social-
democraţi, cât şi de la democrat-liberali, care au preferat să încerce să
guverneze împreună. Această eroare i-a fost fatală lui Tăriceanu care ar
fi avut, altfel, tot dreptul să spere la continuitate în fruntea unei echipe
pe care o rodase de-a lungul celor patru ani, făcând din liberali, pentru
prima data după revoluţie, un actor ce deţinea rolul principal. Înlocuirea
lui Antonescu la penultimul congres a fost, în mare, expresia acestor
frustrări, dar şi a nemulţumirii crescânde din interiorul partidului faţă de
sectarismul care făcuse din apropiaţii lui Tăriceanu o categorie
privilegiată. Antonescu a apărut la început, ca o variantă de avarie, fără
prea multă legitimitate, iar sentimentul a fost amplificat de eşecul de la
europarlamentare, când a fost evident că „teritoriul” nu răspundea cu
convingerea necesară la comenzile noului centru. Abia prezidenţialele
de anul trecut aveau sa-l proiecteze pe Crin Antonescu charismatic,
capabil să ridice partidul deasupra procentajelor tradiţionale.
Confruntările cu Traian Băsescu au constituit „ora astrală” a noului lider
şi piedestalul pe care se va înălţa cu autoritate. Practic, Antonescu s-a
legitimat în fruntea partidului abia prin pierderea acestei runde de
alegeri, care a modificat radical percepţia asupra forţelor politice aflate
în joc. Plecând de pe acestă bază, liderul liberal a abordat congresul în
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forţă. Unora, probabil, că maniera în care a procedat li se va părea
abuzivă. A fost, de altfel, şi acuzat în acest fel. Totuşi, între intenţia lui
Geoană de a modifica statutul şi modul de alegere al preşedintelui şi ce
a facut Antonescu este o deosebire fundamentală: în timp ce Geoană
intenţiona să o facă printr-o decizie a forului de conducere, Crin a supus-
o la vot, iar Tăriceanu nu a avut nici autoritatea şi nici succesul pe care
le-a avut Iliescu în a împiedica procedeul. În disputa „listă contra
uninominal” de data aceasta a câştigat lista care în perioadele de opoziţie
se dovedeşte un instrument mai eficient în asigurarea coeziunii în timp
ce la putere, uninominalul dă posibilitatea unui control superior al
conducerii. Şi structura noii conduceri este mai adecvată, operând o
separaţie pragmatică între liderii cu funcţii parlamentare sau în
administraţia locală şi cei din ierarhia de partid. Deocamdată, Antonescu,
după comanda istorică „liberali, treceţi pe listă!”, se află pe cai mari.
Aceştia vor avea însă de făcut faţă unor curse cu obstacole consideabil
mai înalte - ca procente - decât cele de până acum.

8 martie 2010

Stabilitate şi reformă de partid

Odată cu alegerile de la liberali, personajul politic se aşează în
făgaşul unor reforme, cel puţin deocamdată, de tip organizatoric. PNL-
ul este cel de-al treilea partid care-şi schimbă conducerea la acest început
de an post-electoral când, teoretic, ar fi trebuit sa acţioneze concluziile
desprinse din bilanţurile la urne. Primii care s-au angajat pe calea
schimbării au fost social-democraţii. Cu povara unor înfrângeri repetate
şi cu o drastică scădere a ratingului, aceştia au găsit soluţia într-un
schimb de generaţii. Ponta este cel mai tânăr preşedinte pe care l-au avut
de la înfiinţare încoace (plasată la termenul schismei FSN-iste, când s-
a născut FDSN-ul) şi el are avantajul de a se bucura de sprijinul „greilor”
partidului – inclusiv Iliescu şi Năstase – cum n-a fost cazul la Geoană,
care a practicat o confruntare de tip „război rece”. Misiunea lui Ponta
este să stopeze hemoragia de cadre şi să aducă oameni noi, concomitent
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cu organizarea prea mult amânatelor alegeri din filiale. Va trebui, de
asemenea, să îşi câştige dreptul de a lua decizii proprii, chiar dacă pentru
asta va fi nevoit să îi sacrifice chiar pe unii dintre cei care l-au adus la
putere. Al doilea partid înnoit a fost cel al conservatorilor. Aici lucrurile
sunt niţel diferite. Fondatorul Voiculescu n-a scăpat niciodată hăţurile
politice şi administrative, chiar dacă a pasat şefia unei subordonate
disciplinate dar lipsite de personalitate. Daniela Popa a plecat fără a lăsa
nicio dâră în urmă, iar Daniel Constantin a venit pentru a continua acest
trend. Principala lui sarcină – care, evident, îi depăşeşte puterile - este
de a duce partidul în situaţia de a accede în parlament, la viitoarele
alegeri, pe propriile picioare. Atâta timp, însă, cât Voiculescu mai are
ceva de negociat, o soluţie de avarie se va găsi în ultimă instanţă. Prin
alegerile de sâmbată, Crin Antonescu şi-a confirmat funcţia, obţinută cu
doi ani în urmă, când alegerea sa a părut o surpriză pentru majoritatea
observatorilor. Probabil că acest lucru n-ar fi fost posibil fără
experimentul prezidenţial, când candidatul liberal a arătat ce nu arătase
până atunci: decizie, combativitate, vână politică. Procentul obţinut
atunci l-a ajutat să spulbere orice rezistenţă din interior şi să-şi scoată
pe tuşă – prin votul pe listă – toţi potenţialii adversari – inclusiv cel mai
„calificat” dintre aceştia – Tăriceanu. Pentru că Orban nu a fost altceva
decât un „iepure”. Este la rând PD-ul. Sau PDL-ul. Aici lucrurile sunt
ceva mai limpezi. De când Băsescu i-a predat ştafeta preşedenţiei lui
Boc, acest partid – pisică (cum l-a caracterizat cineva pentru calitatea
de a cădea mereu în picioare) a câştigat toate rundele de alegeri. Iar ce
n-a câştigat la urne, a obţinut în culise. Cu toată lipsa sa de personalitate
(sau poate tocmai de aceea) Boc este instalat temeinic într-o funcţie pe
care nu are în favoarea cui să o piardă. Apropiatul congres democrat nu
va face altceva decât să confirme un statu-quo vegheat atent, din culmile
Olimpului prezidenţial, de însuşi Zeus. Despre UDMR numai de bine.
Este - după PRM- cel mai stabil partid! În cei 20 de ani de când există
n-a avut decât 2 preşedinţi (Domokos şi Marko) şi a stat la guvernare în
total vreo 12 ani. Şi-a urmărit cu perseverenţă obiectivele şi le-a
îndeplinit aproape pe toate. Are în continuare un electorat stabil şi
reprezentanţi competenţi. Dacă ar fi să ne referim doar la schimbările la
vârf, un clasament al partidelor (parlamentare) îi pune pe primul loc pe
liberali cu 7 preşedinţi, urmaţi de PSD, cu 5, de PD şi PC cu câte 3 şi de
UDMR cu 2. Despre „Independenţii” lui Oprea n-are rost să vorbim:
acest partid va dispărea înainte să se înfiinţeze, după cum cred eu…

9 martie 2010
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Efectul „Cataramă”

Viorel Cataramă a apărut pe firmamentul politicii devreme. Abia se
exersase în economia de piaţă utilizând pârghiile celei centralizate,
făcând primii bani care l-au plasat în categoria noilor bogaţi, că instinctul
l-a condus rapid către politică. A fost unul dintre primii sponsori a noului
partid liberal, repus în drepturi de Radu Câmpeanu, şi editorul ziarului
„Viitorul liberal”. Alăturându-se lui Patriciu. în tentativa de puci soldată
cu apariţia PNL-AT (Aripa Tânără) şi-a cucerit un loc care a făcut din el
principalul instrument de răsturnare a lui Câmpeanu, la Congresul de la
Poiana Braşov, din 1993, congres sponsorizat din conturile sale
personale. În calitate de reprezentant al partidului a obţinut şi funcţia de
ministru al Turismului în Guvernul Stolojan, când a lansat ideea vânzării
hotelurilor de pe litoral pe un dolar. Scurtul său sejur la stat a fost urmat
de acţiuni intensive de consolidare a brandului Elvila şi, ulterior, a
primului fond de investiţii - SAFI. În atmosfera tulbure a vremii această
inovaţie pe care unii n-au deosebit-o de CARITAS, a apucat-o pe căi
lăturalnice sfârşind într-un crah căruia i-a căzut victimă fostul ministru
al Finanţelor, Danielescu, căruia Cataramă îi dăduse, prudent, pe mână
afacerea. Şi răspunderea, inclusiv cea penală. Când CDR-ul a câştigat
alegerile, în 1996, Cataramă a fost cel care s-a grăbit să clameze că nu
se va face nici o înţelegere cu UDMR-ul, lucru care l-a scos din
circulaţie. Treptat, politica a început să piardă teren în preocupările lui
Cataramă, mai interesat de afaceri şi tenis decât de aranjamentele de
culise sau de demersuri în numele interesului general. În ultimii vreo
zece ani, Cataramă a ieşit practic din circuitul politic şi întrebarea lui
Antonescu de la recentul Congres era îndreptăţită: mai este Cataramă
membru PNL? Nimeni nu ştie cu precizie. Oricum, cotizația nu şi-a mai
plătit-o de mult. Prima sa nouă ieşire în public a avut loc în campania
electorală când a sugerat că liberalii n-ar trebui să intre în cursa
prezidenţială pentru că, oricum, nu au nicio şansă. A continuat cu
recomandările pentru o colaborare cu Băsescu şi reintrarea la guvernare.
A fost ceea ce a umplut paharul: dacă n-a dorit să împiedice înscrierea
sa în cursa pentru preşedinţia partidului, Antonescu n-a pierdut ocazia
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să-l execute public reiterând suspiciunile legate de eventualul său „grad”
şi subliniind efectul toxic pe care-l are asupra partidului. Retragerea sa,
pe motiv că n-a gasit 30 de amatori ca să-i înscrie pe lista sa, spune totul
despre faza în care se află omul politic Cataramă: în curs de dispariţie.
O dispariţie care nu lasă nici urme şi nici regrete. 

10 martie 2010

Ciolanul - scaun!

A spus-o însuşi premierul Boc: România nu a mai trecut printr-o
situaţie atât de dificilă de la al doilea razboi mondial încoace. Asta
înseamnă că ne aflăm într-o situaţie excepţională, cu consecinţe dintre
cele mai grave şi care reclamă atitudini şi măsuri excepţionale. Ce se
întâmplă la noi? Dacă n-ar fi dramatic, ar trebui să te umfle râsul! E ca
şi cum, pe o corabie care stă să se ducă la fund, echipajul se bate pe un
loc mai în faţă pe punte, de unde să se vadă mai bine apusul soarelui.
Care este principala preocupare a clasei politice în general şi a
parlamentarilor în special? Scaunul lui Geoană! Exact! Fotoliul de
preşedinte al Senatului. Cum s-ar spune, cel al şefului de echipaj, care
ar putea prelua comanda dacă, Doamne-fereşte, căpitanul ar fi aruncat
peste bord. Disputa care se duce de aproape o săptămână a înfierbântat
spiritele. Se scotoceşte prin textele de lege şi prin regulamente. Se
flutură, triumfător, câte un paragraf. Se rostesc tirade mustind de
obiectivitate. Se reclamă cu tremolouri caţavenciene în voce, interesul
naţional. Despre ce este vorba, în fond? Despre o banală bătaie pe ciolan.
Un ciolan care, când cei doi dulăi, s-au aliat ca să execute guvernarea, a
fost repartizat unuia dintre ei, în virtutea algoritmului. Între timp, însă,
dulăii s-au încăierat, au rupt lanţul care-i ţinea împreună şi acum trag
din răsputeri de os. Dulăul căruia-i aparţinea de drept zice că
regulamentul coteţului prevede clar: ai parte de os pe toată perioada
convenită. Celălalt are altă părere: nu mai eşti în cuşca alianţei, nu mai
ai nici osul! Ce regulament! Regula o face cel mai tare. Şi eu sunt mai
tare, că stăpânul m-a crescut de mic şi ştie că-i sunt fidel. Circul care
are loc la Senat este demn de pana unui nou Caragiale. Umorul e însă
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sufocat de penibil, iar satisfacţia spectatorului este copleşită de
sentimentul, de amărăciune pe care-o trezeşte peisajul degradant al
lăcomiei şi egoismului aleşilor. Obstinaţia unora este egalată de lăcomia
altora şi demersul amândurora vine în contradicţie flagrantă cu tot ceea
ce este cu adevărat important şi presant într-un moment în care totul
ameninţă să se prăbuşească în jurul nostru datorita enormei încărcături
de incompetenţă, egoism şi dezinteres.

11 martie 2010

Taxa pe ineficienţă şi indiferenţă

Monitorul Oficial a publicat, în data de 10 Martie, la categoria „Acte
ale organelor de specialitate ale Administraţiei publice locale”, un Ordin
comun al Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Administraţiei şi
Internelor, privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea
Planului Strategic Naţional de combatere a traficului ilicit cu ţigarete în
perioada 2010-2012. Documentul stipulează obiectivele grupului de
lucru, rolul entităţilor care-l compun şi, în final, prevederea că în termen
de 45 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului, Grupul de lucru va
elabora Planul Strategic Naţional de combatere, în perioada 2010-2012.
Practic, în 25 Aprilie, Grupul de lucru va trebui să dea publicităţii planul
strategic, iar acesta să înceapă să producă efecte. Până aici, toate bune
şi frumoase. Chiar dacă în fiecare zi care trece statul pierde milioane de
care are nevoie ca de aer, o situaţie care persistă de multă vreme şi s-a
instituţionalizat, practic, în formule eficiente, ce nu poate fi remediată
peste noapte. Comunicatul ridică însă o întrebare de fond: unde e
Parchetul? Ce rol joacă în această poveste şi cum? Pentru că România
este ţara unde nu s-au pronunţat condamnări în cazuri majore de trafic
de ţigări. Iar principala instituţie implicată în acest program - Vama –
are şi ea nişte probleme. În primul rând că e unica instituţie civilă printre
cele militizante, din zonele de penetrare a traficului. Motiv pentru care
coordonarea se face greu sau este absentă. Apoi, vameşii sunt relativ
puţini, faţă de ceea ce au de acoperit. România are o graniţă
extracomunitară, prin care penetrează traficul, acoperită de vreo 2000
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de vameşi, în timp ce Ungaria, cu doar 200 km angrenează 6400! Ce să
mai vorbim despre situaţii ca cea a zonei libere Giurgiu, unde, din lipsă
de personal vamal, sunt acoperite doar două dintre cele trei schimburi.
Sunt câteva dintre problemele pe care va trebui să le regleze Grupul de
lucru. În condiţiile în care, la ora actuală, autorităţile recunosc amploarea
contrabandei, la 36% din volumul total al comerţului cu ţigarete. Ceea
ce înseamnă nu mai puţin de un miliard de euro care nu mai intră în
buget, rămânând în buzunarele şi conturile contrabandiştilor. Desigur,
pe fumătorul obişnuit, lucrul acesta îl priveşte mai puţin. Dacă va avea
ocazia, el va prefera să cumpere ţigările la preţuri de cinci ori mai mici
decât cel oficial. Şi va fi cu atât mai puţin tentat să se lase, cum doresc
autorităţile medicale care au încărcat preţul cu „taxa de viciu”.
Deocamdată, plătim cu toţii - inclusiv producătorii şi personalul pe care-
l utilizează aceştia – preţul indiferenţei sau al ineficienţei acţiunilor
anti-contrabandă.

12 martie 2010

Năstase reales

Nu ştiu cât de mult regretă Adrian Năstase retragerea din cursa
pentru preşedinţia partidului. Ştiu însă că a făcut o mutare de şah
inteligentă, un „sacrificiu” care îl pune într-o poziţie de aşteptare
favorabilă, în contextul unor evenimente viitoare. Se ştie, din atletism
sau din ciclism, că cea mai avantajoasă poziţie este cea din spatele celui
care se află la conducerea plutonului, de unde se poate alege cel mai
bine momentul atacului decisiv. Nu ştiu când şi dacă va fi cazul ca
Năstase să atace decisiv. În acest moment, însă, preşedinţia Consiliului
Naţional, pe care şi-a păstrat-o în condiţiile unui vot deschis pe care l-a
câştigat fără emoţii, îi permite să facă ce ştie mai bine: să organizeze şi
să facă să funcţioneze mecanismul partidului. Un mecanism aflat în pană
de idei şi de „combustibil” încă de la alegerea lui Geoană, care l-a
considerat un apendice lipsit de importanţă. De aceea sediul din Ion
Ionescu de la Brad a fost atât de puţin frecventat de liderii partidului, în
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ultimii ani, unii dintre ei uitând, practic, drumul până acolo. Totul s-a
concentrat în jurul „centrului vital” din Kisseleff, unde trona şeful şi
unde dădeau buzna reporteri şi echipe de filmare. În toată această
perioadă PSD-ul a funcţionat ca un guvern fără ministere, activitatea
concentrându-se în anticamera premierului, unde se ţineau şi şedinţele
şi unde se luau hotărâri prin ordonanţe simple care nu mai treceau prin
forurile colective. Fără să aibă pretenţii explicite, Mircea Geoană a ajuns
să guverneze într-un mod dictatorial catifelat, prin „inelul” său de
interese. Nu că Năstase ar fi procedat, când era şef suprem, altfel, dar el
ştia măcar să păstreze aparenţele. Autoritatea sa era una reală, sprijinită
pe faptul că în contextul respectiv putea să ceară, având ce oferi. De data
asta se află într-o situaţie complet diferită. Pentru a putea urni maşinăria
de partid va trebui să învingă, în primul rând, inerţia aparatului, aflat în
plină hibernare de opoziţie. Apoi, va trebui să manevreze cu grijă pentru
a nu stârni, la vârf, suspiciuni de depăşire a atribuţiunilor din”fişa
postului”. Ponta e el nou, dar e ambiţios şi, vorba maică-sii, dornic să
se umfle în pene. Recunoştinţa faţă de Năstase, care l-a selectat şi l-a
introdus pe traiectorie este o povară, pe care va trebui să şi-o asume sau
să o depăşească pentru a-şi asigura libertatea de mişcare. Dealtfel, cred
că relaţia Ponta-Năstase este prima ecuaţie din problematica pe care o
implică viitorul partidului şi de modul în care va fi rezolvată, depind
multe. Deocamdată Ponta e interesat să-l lase pe Năstase să-şi manifeste
talentele organizatorice, deoarece el nu e nici dispus şi nici dotat să se
consume cu aşa ceva. Este de preferat să se rezume la rolul de şofer al
unui automobil în ale cărui măruntaie se va băga, în salopetă, Năstase
pentru a strânge şuruburi şi a destupa ţevi, făcându-l să funcţioneze,
decât să-şi complice existenţa cu altfel de amănunte. Pentru PSD, în
tentativa sa de revenire la putere, demersul esenţial rămâne cel
organizatoric. Adică acela care i-a dat şi în trecut forţa de a controla
tabloul politic general şi care a fost moştenit de la artizanii formaţi în
trecutul regim, în care acest segment era cel mai performant.

13 martie 2010
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Un caz de incompatibilitate

Toată lumea a rămas perplexă când a auzit că Traian Băsescu a
devenit academician. Brusc, gândul m-a dus la „CODOI” şi la polimerii
răposatei, deoarece „odiosul” a avut bunul simţ să nu se bage în aşa ceva
pentru că, oricum, existenta a doi academicieni în aceeaşi familie era o
situaţie care putea să ducă la dispute şi chiar conflicte de idei. Eu unul
m-am gândit că dacă tot nu mai are obiective politice, preşedintele nostru
ar putea să nutrească ambiţii de altă natură. De ce nu şi dintre cele
academice, dacă acolo se află deja Iliescu? E drept, acesta s-a mai ostenit
să scrie nişte cărţi, dar asta din lipsă de ocupaţie, mai ales după ce l-au
debarcat de la partid. În acelaşi timp, m-am gândit că noţiunea de
„academician Traian Băsescu” are în ea ceva contra naturii, termenii
fiind incompatibili. De orice poate fi acuzat Traian Băsescu, numai de
propensiuni academice nu. Şi asta nu mi se pare un defect. Este o
realitate, consecinţa unui ADN unic şi a unui context cultural şi uman.
Aşa cum nu toţi pot să fie comandanţi de navă, nu pot fi nici
academicieni. Ce m-a mirat, totuşi, a fost că Traian Băsescu a acceptat
acest onor. Omul are o decenţă naturală, nedisimulată şi nu a dorit
niciodată să pară altceva decât este, cu avantajele şi dezavantajele acestei
condiţii. Nu mi-a trecut prin cap că Academia respectivă i-a trimis pachet
brevetul şi i l-a lăsat la poartă, că tot era plecat în Japonia. Iată însă că
preşedintele s-a întors şi a dezumflat gogomănia academică. Le-a trimis
academicienilor o scrisoare în care le-a spus de la obraz că nu consideră
că gestul de a le fi acordat un sediu pe când era primar, ar trebui răsplătit
cu un titlu academic. Cu alte cuvinte: dacă v-am dat casă, nu înseamnă
că trebuie să-mi rezervaţi şi mie o cameră. Dacă alţii consideră acest
lucru normal, e treaba lor. estul mi se pare încărcat de semnificaţii şi, în
acelaşi timp, un apropo la adresa altor academicieni, doctori, conducători
de doctorate şi alte titluri de care s-a cam umplut lumea politică. Creând
tot atâtea incompatibilităţi care, din nefericire, nu intră în sfera de acţiune
a ANI. Poate, însă, că ar trebui creată şi o agenţie de profil…

15 martie 2010
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În România se moare (şi) de prea
multă muncă!

Tragedia familiei Câciu, în care tatăl şi cu cei trei copii şi-au pierdut
soţia şi mama în urma unui infarct survenit pe fondul epuizării a stârnit
o mare tulburare. Este al doilea caz de acest gen din ultimii ani şi lumea
începe să se întrebe, pe bună dreptate, ce se întâmplă cu noi. Nu este un
secret că gena noastră a fost înzestrată cu măsură cu cromozomii care
determină interesul pentru muncă, în general. Nu suntem ca nemţii, care
trăiesc ca să muncească. Românii muncesc ca să trăiască şi, de regulă,
o fac într-un mod care să nu genereze accidente de genul celui menţionat.
Nu ştiu cât de mult ”scrie” acest lucru în fişa noastră identitară şi cât
înseamnă calitate dobândită. Jumătatea de secol de ideologie comunistă
a generalizat un principiu, după care s-a călăuzit o societate aflată în
permanentă contradicţie cu statul. „Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem
că muncim!” – a fost dictonul după care ne-am ghidat şi care a dus la o
nivelare cvasigenerală a unei societăţi în care ori nu puteai să câştigi mai
mult, chiar muncind mai mult, ori dacă câştigai, prin mijloace calificate
ca ilicite, nu te prea puteai bucura de câştig din cauza lipsei cronice de
bunuri şi servicii, precum şi datorită atentei supravegheri a organelor
cărora nu le scăpa nici un exces. „L 18” a funcţionat, dar a fost o lege
care s-ar fi potrivit foarte bine astăzi, „ilicitul” fiind un fenomen care se
manifestă în condiţiile economiei de piaţă. Spuneam că este un paradox
că în România să se moară de prea multă muncă. În sectorul bugetar nu
se întâmplă aşa ceva şi nici nu cred că există vreun pericol în viitorul
apropiat. Cele două victime lucrau la privat. Aici lucrurile au stat, de la
bun început, altfel decât în rest. Salariile mai bune plătite de angajatori
au, de regulă, un preţ pe măsură. Teama de pierde un astfel de loc de
muncă funcţionează ca un element de presiune suplimentar, care duce
la excese, nu neapărat impuse din afară. Condiţiile crizei au accentuat
presiunea, concomitent cu lipsa sau ignorarea tehnicilor de relaxare sau
de recuperare. De aici până la decesul prin epuizare nu este – după cum
s-a văzut – decât un pas. Unul dureros şi irecuperabil.

16 martie 2010
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Reforma locativă: două Camere
contra garsonieră …

Cineva, mai deprins cu agitaţia de fiecare zi, ar putea să creadă că
România este o planetă care se învârte în jurul altor probleme decât cele
cu care se confruntă restul lumii. Criza e gravă, nu dă semne de domolire
– ba, chiar, unii demnitari cu specialităţi foarte aplicate, apreciază că
vom avea nevoie de cel puţin zece ani pentru a ieşi din ea – şi peste tot
guvernele caută diferite soluţii care să o facă mai suportabilă pentru
majoritate, pentru că minoritatea celor bogaţi s-a adaptat strălucit –
dovadă cei trei superbogătaşi români din Topul Forbes, care au depăşit
miliardul. Guvernanţii noştri se leagănă în iluzia că lucrurile nu stau
chiar aşa de rău şi fac comparaţii complet nepotrivite (Boc zice că s-ar
putea să ajungem în situaţia Greciei! Unde nu dă Domnul, zic cei care
văd partea plină a paharului elen) şi, în faţa valului ameninţător al
revendicărilor sociale, fac pe orbii şi-şi găsesc alte teme de dezbatere.
Cum ar fi asta, cu reformarea politică şi cu modificările - chipurile,
cerute imperios de „popor”. Referendumul lui Băsescu este cea mai
tipică (şi mai neruşinată – aş îndrăzni să spun) formă de manipulare. O
chestiune care ţine de logica lui Bulă (nu-i aşa că e mai bine să fie bine
decât rău?) a fost agăţată de candidatura lui Traian Băsescu, cu scopul
clar de a trage după sine voturile „românilor”. Fac pariu, că pe fond, pe
Traian Băsescu puţin îl interesează componenţa şi structura
Parlamentului – cu atât mai puţin cu cât partidul său este principalul
beneficiar al stării actuale. A descoperit însă un instrument cu care poate
să-şi şicaneze adversarii profitând de posibilitatea de a-i acuza că
nesocotesc „voinţa poporului”. Dacă reducerea numărului de
parlamentari apare ca o chestiune justificată, formula unicamerală este
departe de a întări democraţia. Ea este, mai degrabă, proprie sistemelor
autoritare. Existenţa a două camere, între care una ar trebui să primească
responsabilităţi mai exacte, mai aplicate, ar putea menţine un echilibru
politic şi social superior. Asta o înţeleg până şi pedeliştii, numai că ei
sunt captivi şi nu au cum să mişte în front. Însuşi liderul lor, specialist
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în drept constituţional, a argumentat la fel de convingător cum pledează
acum pentru contrariu, superioritatea bicameralismului. Dar nu asta este
problema: ci faptul că în loc să ne concentrăm pe ceea ce cu adevarat ne
„arde” – soluţiile anti-criză, dialogul social, stimularea economică –
pierdem timpul cu vorbe şi cu demonstraţii fără rost. „Legitimarea”
liberschimbiştilor lui Oprea a devenit tema principală a dezbaterilor, într-
un moment în care economia pare a se fi poticnit cu totul din cauza
incapacităţii guvernului Boc de a o face să funcţioneze. Solicitările –
justificate – ale sindicaliştilor sunt respinse pe motiv că nu sunt bani
(deşi au fost votate legi în acest sens) în timp ce banii sunt aruncaţi pe
proiecte inutile sau susţin bugete aberante (precum cele ale numeroaselor
servicii secrete). Banii sunt, cei care sunt, dar sunt prost împărţiţi,
bugetul susţinând în principal interesele de grup ale unor membri
marcanţi ai unei guvernări care a lăsat departe orice decenţă. Asta e
problema, nu obligativitatea rezultatelor unui referendum facultativ –
cum zice chiar Băsescu.

17 martie 2010

Lege şi Tocmeală

Cu acea figură gravă pe care şi-o compune ori de câte ori ori are de
gând să toarne „românilor” o gogoaşă, preşedintele Traian Băsescu
spune, la finele discuţiilor cu partidele reluate a doua zi după ce Opoziţia
părăsise sala de la Cotroceni: „Singurele lucruri pe care nu pot să le
negociez sunt cele pe care le-au decis românii prin referendum:
parlamentul unicameral şi reducerea numărului de parlamentari!” De ce
nu poate să negocieze, care sunt paragrafele de lege care îi interzic acest
lucru, preşedintele nu ne spune. Probabil pentru că aşa ceva nu există.
Bunul simţ mă face să cred că doar catastrofele naturale nu se pot
negocia. În rest, depinde de oameni şi de capacitatea lor de a judeca şi
de a alege cele mai bune soluţii pentru orice problemă. Chiar nu văd
motivul pentru care, în cazul că din discuţiile cu toate forţele politice,
ar reieși că nu e cazul să renunţăm la bicameralism (aici se despart apele
între Putere şi Opoziţie) nu s-ar putea ajunge la necesarul consens care
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să facă România şi pe români să trăiască mai bine. Nu cred că-şi va pune
cineva ştreangul de gât, în semn de protest, dacă cel care a fost mandatat
cu negocierea – preşedintele – va ajunge şi el la concluzia că două
Camere sunt mai bune decât o „garsonieră” cu confort redus. Cu aceeaşi
tărie susţine Traian Băsescu şi faptul că el, ca preşedinte, e obligat să
discute cu toţi parlamentarii, nu doar cu cei din partide. Şi asta e o
noutate Dacă veţi căuta în Constituţie o asemene prevedere, nu veţi da
de ea. Este, mai degrabă, o chestiune de conştiinţă, a lui Traian Băsescu
şi ea demonstrează că avem de-a face cu un democrat autentic. De unde-
i vine această democraţie? Din experienţa de căpitan de vas: cu siguranţă
că atunci când străbătea mările, era cât se poate de înţelegător cu toţi
membrii echipajului, ba chiar şi cu cei rătăciţi pe punte de pe alte nave,
cărora le asculta păsurile şi le satisfăcea cererile. Am, aşa, o curiozitate:
dacă în Parlament s-ar fi format o desprinsă fracţiune din PDL, ar fi fost
la fel de atent şi binevoitor cu cei care o compun? I-ar fi chemat la
consultări şi i-ar fi avansat în grad? I-ar fi spus, de la obraz, lui Boc, care
bineînţeles că ar fi protestat, că nu are ce face şi că e obligat să asculte
pe toată lumea? Probabil că da... Această absolutizare a „voinţei
poporului” e un truc politic. Cum a fost şi referendumul. Numai că spre
deosebire de alte situaţii de acest gen – cum ar fi, de pildă, votul
Parlamentului pentru majorarea salariilor profesorilor – acesta nu poate
fi negociat. Adică o încălcare a legii, obligatorie pentru toată lumea, nu
este penală, în timp ce o consultare populară - cu caracter... consultativ
– trebuie să devină literă de lege! Cum vine chestia asta doar dl
preşedinte ne poate explica, cu aceeaşi expresie gravă pe faţă, pe care o
arborează ori de câte ori vrea să ne aburească.

18 martie 2010

Istoria „independenţei” se repetă

Cine crede că fenomenul „independenţei” parlamentare este unic şi
original, va fi dezamăgit să constate că nu e nici unic, nici original. El
s-a mai produs, cel puţin o dată, la nivelul de acum şi de mai multe ori
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în formule diverse. Însuşi termenul de „independent” este impropriu.
Parlamentul României a avut, în istoria sa de 20 de ani, un singur
parlamentar independent, adică ales în această calitate de către cetăţenii
cu drept de vot. Acesta a fost Antonie Iorgovan şi odată cu el –
Dumnezeu să-l odihnească – a fost îngropată şi posibilitatea repetării
fenomenului , în condiţii normale (pentru că nici „experimentul EBA”
de la europarlamentare, şi nici „cazul Tokes Laszlo” nu sunt
concludente). Adică „neajutat” de maşinării de partid. Cu independenţii
de azi lucrurile stau într-un fel care s-a mai manifestat în 2006, dacă-mi
aduc bine aminte, când pe fondul divergenţelor tot mai acute din Alianţa
DA, între preşedintele Băsescu şi premierul Tăriceanu, o serie de liberali
au descoperit că se simţeau mai ataşaţi de şeful democraţilor, decât de
al lor. Printre aceştia s-au numărat chiar foştii preşedinţi, artizani ai
realizării Alianţei, Stolojan şi Stoica, miniştrii Flutur şi Muscă,
parlamentarii Boureanu şi Turcan şi alţii. Toţi aceştia s-au făcut mai întâi
independenţi, după ce l-au obligat pe Tăriceanu să-i dea afară, iar apoi
au constituit un partid de tranziţie ca trambulină spre unificare Pe care
a forţat-o chiar Traian Băsescu, pe principiul „salamului de pui”: un cal
– un pui! Ce s-a întâmplat acum diferă prin faptul că oastea de strânsură
a generalului Oprea a fost, la început, formată din parlamentari anonimi
cărora li s-au adăugat ulterior frustraţii notorii: cei care în timpul scurtei
Coaliţii ocupaseră posturi importante, pe care, rămânând în PSD, nu le-
ar mai fi pupat cel puţin vreo patru ani. La fel ca în 2006 – 2007, noul
partid pe care-l vor constitui fugarii va fi unul de tranziţie către PDL,
locul unde se vor alcătui viitoarele liste şi se vor acorda funcţii. Iată,
deci, cum se repetă istoria şi cum nimeni nu învaţă ceva din ea. Mai ales,
că există şi compromisiuni compromiţătoare. Pe termen lung.

19 martie 2010

Dezbatere aprinsă la TVR

Chiar dacă raportul de activitate nu a fost aprobat de un parlament
dominat de cei ce ascultă, cuminţi, indicaţiile venite de la Cotroceni
(semnalul dat de preşedinte a fost fără echivoc: „Nu mai calc pe la TVR
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cât timp e Sassu acolo!”) postul public continua marşul său de
recâştigare a audienţei pierdute în vremea în care rămăsese doar furnizor
de cadre pentru posturile private, printr-o politică mai adaptată rolului
pe care trebuie sa-l joace. Şi care nu este, în nici un caz, acela de cutie
de rezonanţă a politicii Puterii. Deja jurnalul TVR este altceva,
introducând o notă de credibilitate sporită prin listarea senzaţionalului
cu orice preţ şi printr-o calibrare mai decentă a ierarhiei evenimentelor.
Dar, marea schimbare poate fi decelată în calitatea dezbaterilor – nu doar
politice. Aici TVR-ul lui Sassu reuşeşte, într-adevăr, să fie incomparabil
mai echidistant decât alte posturi care-şi auto-proclamă această condiţie,
chiar cu riscul ca echidistanţa să le pară celor de la Cotroceni şi Victoria
ca o lipsă de loialitate. Joi seara, postul public a organizat o dezbatere
între preşedinţii partidelor parlamentare pe tema referendumului şi a
modificării Constituţiei. O temă fierbinte – chiar dacă nu în momentul
cel mai potrivit – altele fiind priorităţile – dar în care s-au angrenat cu
tot entuziasmul politicienii care cred că în felul acesta se rezolvă toate
problemele. Dezbaterea s-a bucurat şi de participarea premierului Boc,
în calitatea sa de şef de partid, ceea ce a dat un cu totul alt suflu
discuţiilor teoretice, prin posibilitatea de a avea răspunsuri concrete la
chestiunile puse în discuţie. Au fost aproape două ore de dispute vii, care
au ţinut asistenţa în priză şi din care cred că telespectatorii au reuşit să
înţeleagă mai bine despre ce este vorba. Evident, meciul a fost relativ
inegal, prin faptul că partitura lui Boc a fost volent atacată de cuplul
agresiv al „tinerilor lupi” politici, Antonescu şi Ponta. Cu calmul şi
echilibrul care-l caracterizează, Marko Bela nu s-a situat, de facto, în
„echipa guvernamentală”, lăsându-l de multe ori pe Boc să se descurce
singur. Ceea ce mi s-a părut în cea mai mare măsură interesant în această
dezbatere, a fost recunoaşterea cvasigenerală a caracterului demagogic
al argumentelor aruncate în joc. Fiecare participant s-a arătat conştient
de propria sa încărcătură de demagogie, nutrind însă speranţa că a
celorlalţi o depăşeşte. S-au adus noianuri de acuze de către toate părţile,
ajungându-se, în final, la o concluzie neexprimată: că pentru situaţia
dramatică în care se află o Românie copleşită de crize şi de incapacitatea
de a reacţiona eficient, se fac vinovaţi toţi cei care s-au perindat la
conducerea ţării în diversele variante de guvernare Nimeni nu şi-a putut
aroga „virginitatea”, cu argumente, sfârşind prin a se rezuma la
diferenţele de încărcătură negativă. Cât despre tema principală, aceasta
a rămas în coadă de peşte: „votul românilor” pentru revizuire este
important dar nu decisiv, atâta timp cât nu poate fi identificată o formulă
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ideală. Şi, vrând – nevrând, ajungem din nou la prima calitate a politicii
româneşti: demagogia.

22 martie 2010

Mită plus TVA

Eu dacă aş fi fost în locul lui Gheorghe şi aş fi avut avea capacitatea
să-l influenţez pe ministrul Vlădescu, l-aş fi convins să-l declare pe
Cătălin Voicu membru de onoare al Fiscului. Sau să-l propună pentru o
decoraţie de genul „Cavaler al Finanţelor Statului”. De ce? Simplu:
nimeni, până la Cătălin Voicu, nu s-a gândit să facă din mită o sursă de
venituri la buget! Aţi văzut, în stenograme, cum îi pune problema lui
Căşuneanu? Un miliard plus TVA! Pe acte! Deci, scrofulos la datorie,
senatorul nu s-a mulţumit să ia banii şi să-i bage în buzunar – sau în
contul curent personal, ca Solomon. Nu! El i-a făcut factură mogulului
asfaltului şi a introdus suma în contabilitate! Din miliardul vărsat de
acesta, aproape două sute de milioane au mers la buget, consolidând
finanţele statului. Păi ce dovadă mai elocventă de patriotism? Senatorul
Cătălin Voicu este omul care a revoluţionat corupţia. El a lucrat ca un
adevărat om de afaceri: a înfiinţat o societate – ŞPAGA S.A. – i-a fixat
domeniul de activitate (intermedieri, intervenţii, lobby), şi-a căutat
furnizorii de servicii – din Poliţie, Justiţie şi din politică. Le-a stabilit
tarife şi comisioane. Apoi a început să primească comenzi, de la o
clientelă selectă, cu mulţi bani şi cu belele mari. Care au găsit în felul
acesta un prestator de servicii speciale. Vă daţi sama ce interese stăteau
în spatele acestor comenzi dacă numai şpaga era de aproape o jumătate
de milion de euro! Ce sume se vehiculau în licitaţiile şi contractele
încheiate! Un alt lucru exemplar din activitatea dlui Voicu rămâne
neamestecul afacerilor cu politica. Dânsul e politician, dar nu se bagă
în politică. Îşi vede de afaceri. Îi lasă pe alţii să-şi macine creierele cu
politica – pe amicul Vanghelie, de exemplu, care e mult mai dotat în
această direcţie. Dl Voicu şi-a încercat norocul în politică, la vârf. N-a
reuşit. I-au lipsit trei voturi (adică trei dosare ale respectivilor) pentru a
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câştiga, la licitaţie internă, funcţia de ministru la Interne. Dar, vă
imaginaţi ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea ministru. Cum ar fi pus la
punct mecanismele de rezolvare a problemelor clientelei! Poate că abia
acum naivii care s-au minunat de ce prima opţiune a pesediştilor la
împărţeala portofoliilor ministeriale, la începutul coaliţiei, a fost
Internele şi înţeleg de ce nu s-au ales Economia sau Finanţele, cum se
credea. Păi ce să faci cu Finanţele? Pe când cu Internele... Dealtfel, s-a
văzut cât de grea e problema, că a fost nevoie de trei miniştri şi tot nu i
s-a dat de capăt... Să revenim, deci, la dl Voicu. În loc să-l hărţuiascaă
Justiţia, mai bine l-ar lua Finanţele consilier. Sau de ce nu? – chiar
ministru! Independent, bineînţeles, ca Oprea...

23 martie 2010

Hemofilia pesedistă

PSD suferă de o boală gravă: hemofilia! Rănile provocate de co-
guvernare şi de campania prezidenţială nu se închid şi prin ele se scurg,
continuu, deputaţi şi senatori. Vreo 25 până acum şi hemoragia nu dă
semne că va înceta. De boala PSD-ului profită PDL-ul (fără cratimă).
Aflat în criză de creştere – prea rapidă – acesta are nevoie de perfuzii şi
ce se întâmplă rău în Kisseleff e bine în Modrogan. Observator aproape
neutru – la liberali scurgerile par să fi încetat pentru moment – doctorul
Antonescu a emis un diagnostic: se pare că organismul PSD nu e
obişnuit să supravieţuiască două cicluri la rând în opoziţie. Asta cam aşa
pare să fie. După ce s-a odihnit, între 1997 şi 2000, asistând la zbaterile
disperate ale unei Convenţii dezmembrate, partidul lui Năstase a venit
la putere cu o poftă de mâncare căreia i-au trebuit patru ani să se
ostoiască. Rezultatul alegerilor din 2004 a fost considerat o repetiţie a
celor din 1997. N-a fost, însă, aşa. În 2008 partidul lui Geoană n-a mai
câştigat alegerile şi a fost nevoit să accepte rolul de partener minoritar
într-o piesă regizată de Băsescu, cu Boc în rolul principal. Stagiunea a
fost întreruptă de disensiunile din rândul trupei şi partidul, acum al lui
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Ponta, a intrat într-un ciclu prelungit de opoziţie. Este exact ce n-au putut
să suporte cei cărora le-a trecut pe sub nas aroma puterii şi a beneficiilor
sale. Nervii slăbiţi au cedat şi pe rând, parlamentari mai anonimi sau
mai celebri au ales independenţa ca o etapă de tranziţie spre reinstalarea
la masa banchetului în onoarea învingătorilor. O asemenea pierdere de
parlamentari este fără precedent. Au mai fost cazuri, pe la toate partidele,
dar asta s-a întâmplat, de regulă, în ultimul an al ciclului electoral, cu
spectrul listelor sau al unicameralului profilându-se ameninţător. Acum
e altceva. Mai sunt doi ani până la următoarele alegeri. Dacă o ţine tot
aşa, PSD-ul s-ar putea să aibă nevoie, pentru a intra în parlament, să se
agaţe de un alt partid. Poate chiar de PC…

24 martie 2010

Decimarea fiinţei umane

Am aşa, o bănuială, că „fiinţa umană” a dlui Voicu nu va fi
„decimată” în arestul de la Rahova pentru că iată, dânsul s-a şi îmbolnăvit
şi s-a internat iute în spital. Are hipertensiune arterială, boală de care
suferă cam jumătate dintre români, şi starea sa nu se va îmbunătăţi, fac
pariu, până când nu va trece valul ăsta cu arestarea sa. Care arestare mi
se pare cu cântec. Problemele lui Voicu au deja câteva luni, de când a
fost umflat pe stradă şi dus la Parchet, pentru anchetă. Din acel moment
au început să se scurgă în presă informaţii despre caz. Mai întâi s-a făcut
inventarul celor implicaţi: judecătorii Costiniu şi Jipa, oamenii de afaceri
Căşuneanu şi Locic, vreo câţiva poliţişti. A intervenit chiar Parchetul
comunicând că lui Voicu i s-a interzis să aibe contacte cu colegi de
parlament ca Hrebenciuc sau de partid, ca Vanghelie. „Dosarul” său era
aproape complet când – nu se ştie cum – conţinutul interceptărilor aflate
la dosar au erupt în presă. De aici înainte practic n-au mai existat secrete
în „cazul Voicu”. S-a aflat şi cine e „cârtiţa” (cu ce l-or fi strâns cu uşa
procurorii pe Liviu Capotă, de la „Select”, de-au reuşit să împânzească
restaurantul cu microfoane?) Imaginea publică a lui Voicu a fost făcută
praf, nu de procurori sau de jurnalişti, ci de el însuşi. Pentru că din
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convorbirile sale eliptico-criptico-golăneşti a reieşit cu maximă acurateţe
portretul unui palavragiu care însă, dincolo de palavre, şi-a construit o
solidă reţea de relaţii în toate instituţiile care-i putea servi „clienţii”.
Uneori stau şi mă întreb cât de mare era influenţa sa în aceste medii şi
dacă nu cumva blufa, cum făceau cei care-ţi luau banii să-ţi pună pile la
examene şi dacă treceai, rămâneau cu banii, dacă nu, ţi-i dădeau înapoi,
fără să facă nimic. Problema care se pune acum este să fie arestat. De ce?
– mă întreb şi nu mai înţeleg raţiunea – dacă nu cumva este vorba despre
acea „raţiune” clasică în virtutea cărei operau procurorii comunişti: ce
nu reuşeau să scoată de la tine cât erai în libertate, scoteau după ce te
băgau jos, la „decimare” (ştie Voicu ce ştie). Or, dacă nu au deja ce le
trebuie pentru a-l trimite în judecată, ne îndoim că vor mai obţine ceva,
mai ales în condiţiile în care Voicu e expert în astfel de chestiuni şi îl are
alături pe avocatul Mateuţ, specialist în problemele corupţilor fără
corupţie. Nu trebuie, însă, să fii mare specialist, ca să-ţi dai seama că
dosarul e subţirel, că în afara anecdoticii şi a exprimărilor colorate nu
prea are substanţă – cu atât mai mult cu cât nici intervenţiile nu s-au soldat
cu vreun rezultat: în ciuda mitei dată cu acte şi TVA, Căşuneanu a pierdut
procesul, iar Locic n-a scăpat de probleme. Cazul lui Voicu începe să
atârne mai greu în zona escrocheriei şi înşelătoriei, decât a corupţiei.
Incult, fanfaron, vulgar şi şmecher, Voicu trasează portretul robot al unei
specii care s-a cocoţat până la vârful politicii şi dacă e cineva de
condamnat cu adevărat, sunt cei care l-au tolerat, l-au ajutat şi l-au
suportat să ajungă unde a ajuns. Cât despre unde mai putea să ajungă, cu
puţin „noroc”, prefer să nici nu mă mai gândesc. 

25 martie 2010

Emil şi Porsche

Emil Românu, băiat de la ţară, s-a pus cu burta pe carte din dorinţa
de a nu rămâne la coasă şi la păscutul vacilor şi s-a făcut juris consult.
A reuşit să intre la o firmă multinaţională unde munceşte mult, adesea
şi peste program, dar este plătit prost, la nivel de colonie. Pentru că
trebuia să-şi ţină rangul, s-a mutat din cele două camere din Titan, într-
un ansamblu rezidenţial din nordul Capitalei. N-avea bani, dar a făcut
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credit la bancă, pe 25 de ani, în valută şi s-a trezit că face parte din high
– life, că dimineaţa se salută cu directori de corporaţii şi cu
vicepreşedinţii companiei, că copiii lor se joacă împreună, că nevestele
lor se coafează la acelaşi hiper-realist. Numai că, odată cu venirea crizei,
situaţia lui Emil Românu a început să devină complicată. Mai întâi s-au
mărit ratele la bancă, pentru că leul o luase razna, în jos, faţă de euro.
Apoi firma românească – la care lucra nevasta – a dat faliment,
nemaiprimind comenzi de la stat. Nici la firma lui lucrurile nu mergeau
strălucit şi, pentru ca directorii străini, ţinuţi cu mari sacrificii, să-şi poată
încasa bonusurile, personalul românesc a fost penalizat cu 10%. Pe
fondul ăsta, vicepreşedintele corporatist l-a chemat într-o dimineaţă la
el la office, l-a rugat să ia loc şi i-a spus: „Dear Emil, avem o problemă”.
„What problem?” a îngăimat Emil, îngălbenindu-se. „Nu, nu e o
problemă cu munca ta. Eşti bun, tragi de dimineaţa până seara, n-ai
pretenţii. Nu asta e problema. Ci maşina!” . „Ce maşină?” . „Păi Dacia
ta, asta din parcare. Arată ca dracu’ printre cele ale personalului nostru.
Ne declasifică. Cine vine şi-o vede crede că avem dificultăţi. Trebuie să
o schimbi!” . „Cu ce?” – îndrăzni Emil, care în sinea lui era mulţumit
de maşină. Nu era costisitoare, învăţase să o repare singur, într-un cuvânt
mergea...” Păi – zise vicepreşedintele – faţă de poziţia ta în companie
trebuie să-ţi iei un Porsche. Vezi cum faci, dar este important pentru
toată lumea”... Emil ieşi vânăt. Îi reveneau în minte toate necazurile.
Renunţase să-şi mai trimită copiii la şcoala privată din cartier şi băteau
acum drumul până la şcoala publică, cu metroul. Nevasta nu mai
beneficia de asistenţă medicală gratuită, ba venise unul cu ideea co-
plăţii. Renunţaseră deja să mai mănânce carne în timpul săptămânii –
nu e sănătos, decretase el - şi tocmai găsise un cizmar pensionar la care
şi-a dus toţi pantofii să-i pingelească ... Întors acasă, cu o figură radioasă,
îi prezintă nevestei cheia cu breloc. O cheamă la fereastră şi îi arată în
parcare, un bolid roşu: „O vezi? E noua noastră maşină!”. Nevasta
încremeni „Eşti nebun? Maşină nouă ne trebuia nouă?” . „Stai liniştită
că nu e nouă, e la mâna a doua. I-au pus motor de Trabant, deci consumă
puţin şi facem economie şi la locuri, are doar două. Dar o plătim în 30
de ani. Iar peste 5, când modelul ăsta se retrage de pe piaţă, putem lua
alta. „De ce?” – mai reuşi să întrebe nevasta. „Păi trebuie să ne ţinem
rangul!” – răspunse mândru Emil. 

P.S. Orice comparație cu achiziţia avioanelor F16 de vânătoare este
rău intenţionată!

26 martie 2010
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Armata „low cost”

Până în 1989, Armata era principalul furnizor de mână de lucru
gratuită pentru proiectele megalomanice ale lui Ceauşescu. Armata
strângea recoltele abandonate pe câmp, armata intervenea la catastrofele
naturale, armata făcea muncile necalificate de pe şantierele industriale.
Prost îmbrăcată, prost hrănită, slab antrenată, Armata ar fi trebuit să pună
în practică şi doctrina naţională în care, alături de ostaşi, se încolona
întreaga populaţie. Din fericire, nimeni nu ne-a atacat, chiar dacă ne-am
aflat, periculos, între blocurile militare ale momentului, datorită politicii
„independente” a lui Ceauşescu. După ce a îndeplinit ultima misiune din
regimul comunist, intervenind împotriva celor care au atentat, la
Revoluţie, la cuceririle visului de aur al omenirii - Armata română s-a
trezit în faţa unei realităţi dramatice: era prea numeroasă pentru resursele
de care dispunea. Concomitent cu reducerea efectivelor, s-au demarat
programe de dotare şi echipare care urmau să ne facă compatibili cu
NATO. Prima condiţie a fost să renunţăm la echipamentele de producţie
sovietică. Am renunţat, aruncând la gunoi până şi avioanele MIG-29, la
acea oră printre cele mai performante pe plan mondial. Am preferat să
cheltuim o avere echipând în Israel vechile MIG-21, care au continuat
să se prăbuşească şi aşa, în ritm constant. Ca să putem transporta trupe
în Afganistan şi Irak, am achiziţionat de la americani venerabilele
„Hercules”, produse prin anii '50 - '60. Pentru exerciţii navale am mai
achiziţionat de la britanici nişte fregate pe care astfel le-am salvat de la
dezmembrare şi de la topire. Acum dăm lovitura: cumpărăm 24 de
avioane de vânătoare F16, la mâna a doua, pentru a căror utilizare
aviatorii noştri vor face pregătiri de multe milioane de dolari. Încet -
încet oştirea noastră se profilează ca o „armată low - cost”, dotată cu
echipamente la limita expirării. Guvernanţii noştri - de orice culoare -
urmează neclintit strămoşescul principiu: „scumpi la tărâţe, ieftini la
mălai”. Dacă ar fi posibil, am achiziţiona şi nişte ostaşi. Tot la mâna a
doua că politicieni avem …

29 martie 2010
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Resemnarea naţională

Am tot mai des sentimentul că ţara asta are o mare, insurmontabilă
problemă: aceea a neputinţei! O neputinţă cronică de a face, pe care o
împărtăşesc, aproape fără excepţie, cei care trebuie să facă. Numiţi sau
aleşi, cu toţii se împiedică de propriile limite, de limitele sistemului creat
de ei înşişi, de neîncrederea în propriile puteri şi de lehamitea pe care o
generează, până la urmă, toate acestea la un loc. Dăm tot mai des impresia
unei colectivităţi care merge spre nicăieri, fără a ţine cont de vreo busolă.
Îmi dau seama că efectele externe ale crizei economice au o pondere
importantă în această stare, dar şi fără ea ţara dădea semnele unei
împiedicări cronice. N-am să dau decât un singur exemplu: ceea ce ne
deosebeşte radical de „familia” europeană în care am fost acceptaţi, în
baza unor speranţe care nu se împlinesc, este infrastructura. Drumurile.
România are, probabil, cele mai proaste drumuri din Uniunea Europeană.
Harta rutieră a Europei se cam opreşte la intrarea în ţară unde, pe o imensă
pată albă, cartografii ar putea să scrie precum cei din Evul Mediu: „Hic
sunt leones!”. Aici sunt gropi. Aici nu sunt semnalizatoare. Aici sunt
poduri pe care le ia prima apă! Aici sunt căi ferate care alunecă cu tot cu
trenuri. Aici se deraiază din două în două zile. Aici sunt drumuri
modernizate care se închid a doua zi după ce li se taie panglica. Aici sunt
tot felul de panglicari care fac proiecte pentru care nu se găsesc executanţii
dispuşi să plătească şpaga pretinsă. Aici sunt responsabili care nu sunt în
stare să exproprieze porţiunile pe care ar trebui să înceapă lucrurile. Aici
sunt instituţii de resort care încasează bani pe fel de fel de taxe dar nu
reuşesc, nici să astupe gropi, nici să asigure o fluenţă corespunzătoare a
traficului. Practic, România este o ţară greu de străbătut, periculos chiar,
în care ştii (dacă ştii) când pleci, dar nu vei şti niciodată când ajungi. O
ţară cu miniştri de doi bani, care vin şi pleacă bifând doar şpăgi. O ţară în
care, de la Ceauşescu până la prima porţiune de autostradă nouă au trecut
mai bine de patru decenii şi în care, în aproape 8 ani s-au mai făcut doar
vreo câţiva zeci de kilometri. Perspectiva României de a se conecta la
marile trasee internaţionale este una tot mai îndepărtată, atâta timp cât
ministerul dlui Berceanu nu reuseşte nici măcar să repare drumurile cu
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banii pe care-i are. România este o ţară mai uşor de evitat decât de
traversat. Şi aşa va rămâne atâta timp cât neputinţa cronică a celor puşi să
o administreze va beneficia de înţelegerea resemnată a unui popor care nu
mai crede în nimic şi în nimeni.

30 martie 2010

Cum se poate face o autostradă
dintr-un abuz

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie referitoare la un
posibil abuz de poziţie dominantă din partea companiei ARCELOR
MITTAL de la Galaţi, ca urmare a unei plângeri a SC. Comvex S.A. O
banală neînţelegere între companii – s-ar putea crede, la prima vedere.
La a doua, lucrurile apar însă mai complicate. Arcelor Mittal ştiţi ce este:
combinatul siderurgic Galaţi, mândria economiei româneşti, devenită,
după Revoluţie, o povară pentru stat, care n-a ştiut ce să facă ca să scape
de el. „Norocul” a venit dinspre magnatul oţelului, indianul Mittal, care
s-a îndurat să ne „rezolve” de combinat contra unei sume modice - faţă
de valoarea unuia dintre cele mai mari şi mai moderne – încă –
combinate din Europa. Problema Galaţiului era că nu mai avea
rentabilitate, datorită gradului de căpuşare la care fusese supus. Pe seama
sa prosperau o droaie de firme private în timp ce combinatul nu mai
reuşea să plătească dările către stat. Aşa că atunci când au venit indienii,
statul a răsuflat uşurat, iar „căpuşele” şi-au căutat alte „victime”. Pentru
stat, important a rămas potenţialul de multiplicare economică al
combinatelor – serviciile diferiţilor furnizori şi prestatori. Printre aceştia
s-a numărat şi COMVEX, companie constănţeană creată tocmai pentru
a opera traficul minereurilor de pe vasele de mare capacitate care-l
aduceau din diferite colţuri ale lumii, pe barjele care-l transportau pe
canalul Dunăre – Marea Neagră, până la Galaţi. Capacitatea terminalului
constănţean a fost adaptată la aceea a celor mai mari mineraliere care
puteau intra prin Bosfor. Totul a mers ca pe roate până pe la debutul
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crizei, când patronii de la Mittal s-au gândit la o inginerie: cum să-i
oblige pe cei de la Comvex să scadă preţurile de operare? Cum altfel
decât găsind o alternativă? Nu contează că una mai scumpă – şi nu cu
puţin, ci cu până la 15 euro pe tonă! Au început deci să folosească portul
bulgăresc Burgas pentru descărcare, aruncând diferenţa de preţ în costul
produsului finit – oţelul! În felul ăsta dădeau o lovitură mortală statului
român. Nu conta că, pe de altă parte, cereau statului, diverse facilităţi,
între care şi furnizare de energie la preţuri subvenţionate, pe motiv că
ţin în posturi câteva mii de salariaţi şi nu-i trimit în şomaj. Şmecheria
asta au mai folosit-o indienii noştri în Africa de Sud şi Franţa. De data
asta, însă, se pare că au fost prinşi cu ocaua mică. Investigaţia Consiliului
Concurenţei a dat deja la iveală iţele afacerii – care este un caz clar şi
flagrant de „abuz de poziţie dominantă” şi Arcelor Mittal riscă o amendă
de 10% din cifra de afaceri: circa 250 milioane de euro! Bani cu care
am putea face o autostradă! E o reţetă care ar putea fi aplicată şi în alte
cazuri...

31 martie 2010

Aprilie

De ce n-au influenţă românii la
Bruxelles?

Dl Cristian Preda, europarlamentar, a făcut o constatare: că influenţa
românilor în conclavul de la Strasbourg şi Bruxelles este foarte mică.
Aproape inexistentă. Deşi facem parte dintre ţările cu un număr mediu
de reprezentanţi în forul legiuitor comunitar, această stare nu se
cuantifică nici în imagine, nici în influenţă. Şi – ţineţi cont – ne aflăm la
cea de-a treia serie de parlamentari, după euro-observatori şi cei din
mandatul scurt. Cu 33 de reprezentanţi în forul european, România ar
trebui să fie cel puţin mai vizibilă decât ţări care n-au decât 5-6 emisari.
Ceea ce dl Preda nu spune este că suntem, totuşi vizibili, dar nu prin
ceea ce ne-am dori. Românii sunt identificabili prin excentricităţile unui
Becali, prin aerul „disco” al Elenei Băsescu şi prin amănuntele pitoreşti
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legate de cariera sa politică, prin scandalurile între membrii partidelor
reprezentate promovate de un Traian Ungureanu sau Monica Macovei
sau prin „nepotismul” reprezentat de legăturile unora dintre deputaţi cu
persoane aflate în structura puterii de la Bucureşti. Cred că principalul
motor al acestei ineficienţe stă în criteriile care au fost puse la baza
alcătuirii listelor pentru Parlamentul European de către partide. Liderii
acestora au căutat mai degrabă să scape de membrii incomozi ai
propriilor formaţiuni, propunându-i la export, sau să-i recompenseze pe
alţii pentru anumite servicii. Oameni ca Adrian Severin, Ioan Mircea
Paşcu sau Corina Creţu nu s-au bucurat de simpatia lui Geoană, după
cum nici Boc nu ştia cum să rezolve problema unor Stolojan sau Monica
Macovei, în structurile interne. Liberalii, de asemenea, au preferat ca în
locul unor oameni competenţi dar incomozi, precum Cioroianu sau
Dăianu, să folosească o piesă de „import”, ca Renate Weber. Întrebaţi
pe oricine dacă au auzit vreodată de Cătălin Sorin Ivan sau Viorica
Dăncilă, de la PSD, de Petru Constantin Luhan sau Oana Elena
Antonescu, de la PDL (de Rareş Niculescu, fostul şef de cabinet al lui
Boc de la Cluj, s-a auzit doar când cu scandalul din discotecă) şi veţi
avea un răspuns pentru anonimatul lor. Nu vreau să diminuez cu nimic
meritele unor oameni care realmente se zbat să facă ceva – şi am aici
cel puţin exemplul Corinei Creţu care este, de departe cel mai activ
român de la Bruxelles – dar asta nu este suficient. Atâta timp cât
delegaţia română va continua să acţioneze fracturat, punând înaintea
interesului naţional pe cele de partid, şi cât timp nu va exista o
coordonare pe obiectivele de interes naţional, reprezentarea noastră în
legislativul de la Bruxelles va rămâne una pur decorativă. Iar dl Preda
va continua să aibă regrete…

1 aprilie 2010

Independenţa postului public T.V.

Mesajul Revoluţiei a fost transmis către popor de însăşi instituţia
care exprimase, până atunci, în cea mai mare măsură, supunerea oarbă
şi supralicitarea cultului personalităţii. Televiziunea Română a devenit

Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 101



liberă odată ce şi-a pus cu brasarda tricoloră şi nu a pregetat să se pună
în totalitate la dispoziţia noilor autorităţi. Vechile reflexe se corectează
greu, iar percepţia tradiţională n-a fost şocată de fenomen. Abia când s-
a descifrat enorma influenţă pe care putea să o exercite televiziunea, s-a
declanşat şi bătălia politică pentru acapararea ei. Sloganul „ Aţi minţit
poporul cu televizorul” a făcut carieră şi obsesia manipulării a însoţit
sistematic mesajele micului ecran. Instituţia din Dorobanţi a devenit
teatrul unor confruntări cu tentă sindicalistă, iar programele televiziunii
au început să poarte amprenta opţiunilor personale ale realizatorilor.
Monopolul statului pe unde a durat însă doar până prin 94, când breşa
deja făcută de SOTI, a fost lărgită de apariţia primelor canale private:
Tele7abc, PRO TV, Antena 1. În Dorobanţi, asediul „ştirilor” a rămas o
constantă până când s-a produs schimbarea politică. Atunci s-au
schimbat şi ştirile, iar televiziunea publică a reflectat cu fidelitate abia
acum ceea ce făcea fosta opoziţie, ajunsă a putere. De atunci încoace,
fiecare schimbare politică a implicat şi schimbări la vârful televiziunii
publice care, chiar în condiţiile scăderii audienţei, a rămas importantă.
Punerea sa sub controlul unui consiliu de administraţie algoritmic n-a
făcut decât să întărească controlul politic. Valentin Nicolau a fost primul
director general care a încercat să limiteze expunerea preferenţială a
puterii. A fost demis chiar de cei care l-au numit. După interludiul cvasi-
penibil al „copilului teribil” Giurgiu, dat şi el afară de cei care-l puseseră,
dar pentru incompetenţă, a fost numit un politician sută la sută: Sassu.
Cei trei ani pe care i-a petrecut la cârma TVR s-au caracterizat printr-o
evidentă recâştigare de audienţă şi de încredere. Dar din partea
publicului, nu şi din aceea a unor lideri politici. Semnalul dat de Băsescu
a fost transpus în practică de majoritatea parlamentară, care a transformat
raportul de activitate, dintr-un indice calitativ într-unul coercitiv şi
urmează să se instaleze o nouă conducere. Una care să găsească firească
cererea lui Boc de a fi prezent, la ore de vârf, oridecâteori are chef, în
faţa „românilor”, pentru a-i informa cum se sacrifică clasa politică
conducătoare pentru binele lor. În acest moment televiziunea publică se
depolitizează de cei care au politizat-o şi se repolitizează de către cei
care refuză politizarea.

2 aprilie 2010
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Concursul „Avansez pentru tine”

S-a încheiat înainte de Paşti faza pe Ministerul Economiei a
concursului „Avansez pentru tine”. Câştigători au fost declaraţi de către
un juriu imparţial, doi tineri candidaţi dotaţi cu calităţi deosebite. Ei se
numesc Bogdan Ionescu şi Oana Bălan. Iată ce au declarat aceştia
reporterilor după anunţarea rezultatelor. Bogdan Ionescu (Syda pentru
prieteni): „Sunt mândru de performanţa pe care am obţinut-o. Am muncit
din greu, până noaptea târziu, pentru a-mi însuşi noţiunile necesare
desfăşurării activităţii de consilier economic al ambasadei noastre din
Paris. Ştiu că mă aşteaptă o etapă grea, departe de casă şi de părinţi, dar
îmi propun să-i aduc în ţară pe cei mai mari investitori francezi. Dedic
acest succes logodnicei mele Elena şi mă bucur că în felul acesta o
întâmplare fericită mă va aduce mai aproape de ea, şi voi putea să-i fiu
un sprijin de nădejde în misiunea deosebită pe care o desfăşoară, ba la
Bruxelles, ba la Strasbourg, ca parlamentar european independent.
Sperăm ca împreună să făurim un viitor mai bun pentru ţara noastră.
Mulţumesc, totodată, ministrului Videanu, pentru încrederea pe care o
acordă tinerei generaţii, pregătind în felul acesta schimbul de mâine al
celor care-şi vor asuma dificila sarcină de ridicare a ţării pe noi culmi
de civilizaţie şi progres. N-am să-l uit, desigur, pe tata, domnul Bebe
Ionescu, cel care s-a dovedit a fi un părinte exigent, refuzând să apeleze
la ajutorul celor pe care i-a făcut oameni pe când era director la FPS”.
La rândul său, tânăra Oana Bălan a dorit să adreseze câteva cuvinte
călduroase de mulţumire mamei sale: „Îi mulţumesc mamei că a avut
încredere în mine şi că a avut tăria să mă lase să candidez pentru un post
de consilier economic tocmai în Uruguay, departe de casă şi de cei dragi.
Sunt însă convinsă că am calităţile necesare pentru a relansa relaţiile
economice, bilaterale, până la un nivel nemaiatins în ultimii ani şi să
răspund în acest fel speranţelor pe care şi le-au pus în mine cei care mi-
au acordat această responsabilitate. Vreau să precizez că funcţia pe care
o ocupă Maria Pârcălăbescu, mămica mea, în Ministerul Economiei –
secretar de stat la IMM-uri şi Mediul de Afaceri – nu a avut nici o
legătură cu câştigarea acestui concurs. De altfel, mama nici n-a ştiut

Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 103



când m-am angajat, în minister, şi nici când m-am înscris la concurs –
ea preferând să rămân acasă şi să-mi găsesc ceva de lucru de la Forţele
de Muncă, ca orice alt tânăr din această ţară”. Concursul „Avansez
pentru tine” se desfăşoară la nivel naţional şi el îi antrenează pe cei mai
talentaţi reprezentanţi ai tinerei generaţii, angajaţi pentru merite
deosebite în instituţiile publice centrale, care împărtăşesc principiile şi
programul Guvernului Boc.

6 aprilie 2010

Telenovela de la „Adevărul”

În pană de subiecte – sau de capacitate de a le trata – presa se
autodevorează. Tema principală a ultimelor zile din tabloide este
telenovela „Adevărul”. Pe adevăratul său nume „Scânteia” – sub care a
defilat vreme de o jumătate de secol ca navă-amiral a presei comuniste
– a devenit „Adevărul” abia după ce a trecut prin faza intermediară de
„Scânteia poporului”, în zilele imediat următoare revoluţiei, când făcea
apelul mobilizator către comunişti „să pună mâna pe arme” şi să apere
cuceririle revoluţionare. Sub noul nume s-a remarcat după aproape un
an printr-o privatizare frauduloasă realizată prin presiuni asupra unei
guvernări timorate. A moştenit şi inventarul şi practicile curente prin
care s-a instalat pentru aproape 10 ani în topul celor mai influente
publicaţii. Influenţa a dus cu sine bani (mai ales din publicitate
guvernamentală), iar banii, au încăierat colectivul. Micul „dictator” Tinu
a reuşit, prin sfetnici unşi cu toate alifiile, să pună mâna pe majoritatea
acţiunilor şi să-şi treacă ziarul în patrimoniul propriu pentru foarte scurt
timp însă, intervenind straniul episod din pădurea de la Româneşti în
care şi-a pierdut viaţa într-un accident inexplicabil. Moştenitorii săi au
intrat curând în conflict cu crema echipei redacţionale, motivul fiind tot
banii: redactorii îşi făceau o parte prea consistentă din venituri, păgubind
familia. A urmat scandalul, cu transferul unei mari părţi din redacţie la
o nouă publicaţie. Acesta a fost momentul intervenţiei lui Dinu Patriciu,
proaspătul benficiar al „tranzacţiei secolului” cu Rompetrolul vândut cu
bani buni cazahilor. Obsedat de ideea că n-a intrat în presă cu câţiva ani
mai devreme când costurile erau rezonabile, dar când consilierii săi
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americani fuseseră de părere că nu trebuie să amestece petrolul cu tiparul,
a dat o căruţă de bani familiei Tinu pentru un titlu care nu mai făcea cât
cereau aceştia. Convins, mai ales după episodul nopţii petrecute în arestul
din Rahova, că presa are un rol important, a purces - mai bine mai
târziu… - la constituirea propriului său grup media. A dat la fel de mulţi
bani şi pe un tabloid căruia i-a schimbat numele şi l-a clonat după unul
existent, a co-rupt o întreagă echipă de la concurenţă şi a purces la
făurirea propriului său imperiu. Tactica aleasă a fost aceea a „războiului
stelelor”: având bani grămadă, nu s-a mai uitat la numărul lor şi s-a
concentrat pe sufocarea concurenţei prin supralicitare. Pentru
„managerul” adus de la Ringier a fost o pleaşcă nesperată: specializat în
cheltuirea banilor din care a ştiut întotdeauna să-şi facă o parte
consistentă, acesta s-a trezit în faţa peşterii cu comori a lui Ali Baba!
Aproape 3 ani s-a „sacrificat” tocând la greu fondurile patriciului şi
reuşind, prin felurite experimente, să ridice tirajul ziarului la un nivel
considerabil. Când, însă, mogulul s-a dumirit şi, presat şi el de criză, a
început să se uite la costuri, s-a luat cu mâinile de cap! Gaura era ca un
puţ de petrol: şi neagră şi adâncă! Aşa că nu-i mai rămânea decât să scape
cu grăbire de „cel mai bun manager de presă”. De aici începe adevărata
telenovelă, cu mulţumiri viclene pentru serviciile aduse, însoţite de
progresistul şut în fund, cu reproşuri pentru nerespectarea principiului
sfânt al independenţei editoriale. Dragoste şi ură s-au amestecat, de-a
valma, cu interese şi frustrări, cu loialitate şi trădare. Este o piesă pe care
am mai vizionat-o de nu ştiu câte ori în istoria scurtă a presei
„independente” care percepe cu dificultate rolul şi rostul patronatului.
Dar, mai ales amănuntul că e greu să fii independent pe banii altuia... 

7 aprilie 2010

Căpuşa CNADNR

Au făcut vâlvă dezvăluirile referitoare la bijuteriile doamnei Tiron,
şefa de la Compania de drumuri. Dânsa pare să fie atât de ataşată de ele
încât nu le poartă doar la ocazii festive – baluri, recepţii, nunţi – ci în
activităţile de fiecare zi. Că doamna Tiron ignoră faptul că ele ar fi



trebuit menţionate în declaraţia de avere nu mă miră: câţi sunt cei care
ţin cont de aceste declaraţii? Care respectă prevederile legale? Câţiva.
Restul pun chestiunea ca pe o birocraţie care trebuie tratată cu sictirul
de rigoare. Ce i-a şocat, totuşi, pe cei care au făcut aceste remarci?
Doamna Tiron e, la urma-urmelor, femeie, şi femeile iubesc bijuteriile,
după cum bine se ştie. Are această slăbiciune – să le poarte tot timpul.
Pe cine deranjează chestia asta? Cred că, în primul rând pe cei care,
pricepându-se niţel la cifre, realizează că între valoarea acestor bijuterii
şi leafa de la stat a doamnei directoare există o neconcordanţă. Şi nu una
mică. Situaţie în care expoziţiile sale itinerante pot să deranjeze
persoanele mai susceptibile. Adevărata problemă a doamnei Tiron nu
sunt, însă, bijuteriile, ci chiar instituţia pe care o păstoreşte. O instituţie
cu 400 de oameni, majoritatea rude între ele, cu o sumedenie de directori
şi cu competenţe care se bat cap în cap. La CNADNR se poate bloca,
cu anii, orice problemă. Cred chiar că existenţa acestei instituţii-căpuşă,
care suge la greu din fondurile ministerului, este cauza faptului că nu se
fac autostrăzi şi nu se repară drumuri. Ea trebuie să justifice utilitatea
celor 400 de oameni şi 40 de directori, ceea ce nu-i mai lasă timp şi
resurse să se mai ocupe şi de altceva. CNADNR este o formă de
colectare organizată a şpăgilor, atâta timp cât decide asupra oricărui
amănunt. Cred că un ministru mai preocupat de bunul mers al treburilor,
care ar elimina această verigă inutilă externalizând activitatea de
drumuri, ar împuşca mai mulţi iepuri dintr-un foc: ar scăpa de balastul
a 400 de oameni (la privat, toată treaba s-ar rezolva cu cel mult o sută)
şi ar pasa responsabilităţile asupra celor care fac treaba. Dar pentru asta
îţi trebuie curaj: curajul de a scoate din ecuaţie şpaga… 

8 aprilie 2010

Reflexul totalitar

Am spus-o şi cu un alt prilej: dintre toate ramurile Justiţiei cea mai
nereformată rămâne Parchetul, Procuratura. Aici se văd cel mai bine
marker-ii de tip totalitar care îi identifică codul genetic. Nu DNA. Ci
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ADN. Deunăzi a făcut vâlvă decizia CSM-ului de a da undă verde
solicitării de arestare a judecătorului Costiniu. Este una fără precedent
şi se datorează – la fel ca şi în cazul şoferului deberdeu din Craiova, care
a omorât cu pumnii un pieton prea lent pentru graba sa – atmosferei
create de presă în jurul acestui caz. Aproape de înţeles reţinerea doamnei
Florica Bejinariu de a comenta cazul – n-a catadixit nici măcar să
confirme sau să infirme decizia – în condiţiile în care avem de-a face cu
un înalt magistrat. Că procurorii îl vor arestat, este de înţeles. Arestul
este soluţia miraculoasă de la care aceştia aşteaptă completarea unui
dosar făcut în pripă sau cu probe subţiri. Or, în întregul „caz Voicu”,
probele sunt mai mult decât firave. Arestul este speranţa – pentru că
acolo, de regulă, se frâng voinţele şi cedează nervii. Există o cazuistică
extrem de bogată şi de sugestivă în materie şi pe acest element s-a bazat,
aproape în totalitate, justiţia penală comunistă. Atunci cercetarea era
sinonimă cu arestarea. Erau rarisme cazurile în care cineva era judecat
în libertate. Arestul era numitorul comun al fazei de cercetare şi
învinuire. Iar rezultatele erau pe măsură: instanţele n-aveau altceva de
făcut decât să condamne pe baza probelor obţinute cel mai adesea prin
forţă sau presiune psihologică. Ne place să credem că într-o justiţie
democratică lucrurile stau altfel. Că arestul reprezintă excepţia de la
regulă şi se datorează unor motive cât se poate de clare. În realitate,
constatăm că în timp ce infractorii periculoşi, violenţi, găsesc
întotdeauna înţelegere, Parchetul este nemilos cu personaje de felul
judecătorului Costiniu. Mi-e greu să înţeleg de ce este musai ca acesta
să fie băgat la arest – unde oricum va ajunge, dacă va fi găsit vinovat –
şi nu poate fi judecat în libertate? De ce nu poate fi supravegheat
suficient de atent ca să nu intervină şi să falsifice probe sau să influenţeze
martori? Chiar şi în cazul lui Voicu – care nu beneficiază de aceeaşi
prezumţie (publică) de nevinovăţie – ce rezolvă arestul? Evident, în
condiţiile în care anchetatorii respectă procedura şi nu recurg la mijloace
incorecte? Arestarea este un reflex totalitar şi atâta timp cât el va persista
în mentalitatea curentă a procurorilor nu vom putea fi convinşi că avem
o justiţie democratică.

9 aprilie 2010
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Craiova şi-a dobândit autonomia
locală!

De-a dreptul iritată, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Dolj a ieşit
deunăzi pe posturi explicând că şoferul BMW-ului din Craiova care
luase la pumni un pieton ce traversa prea încet, a fost arestat. Nu pentru
că nefericitul cetăţean a decedat în urma loviturilor primite – ci pentru
„tulburarea ordinii liniştii publice” şi – adăuga purtătoarea – arestarea a
fost efectuată în urma „isteriei” mediatice provocate de presă. Altminteri,
interlopul de 23 de ani, cu o altă condamnare – neefectuată – la activ, ar
fi fost bine-mersi şi nu l-ar fi deranjat nimeni. De milă, de silă, procurorii
olteni au purces la reţinerea lui pentru o cauză minoră - putea, de pildă
să-l fi înjurat pe decedat şi asta poate fi interpretat ca tulburare a ordinii
publice. Este un nou episod al serialului negru care continuă non-stop
în Craiova – acest Chicago dintre războaie al României – unde graniţa
dintre lege şi fărădelege n-a fost încă fixată, în care interlopii îşi pun
numele şi amprentele pe dalele bulevardelor centrale, ca vedetele de la
Hollywood, în care magistraţi şi infractori se înfrăţesc nu numai la
chefuri, dar şi pe la starea civilă şi unde anii de puşcărie se negociază
după tarife fixe. Dacă cineva are probleme cu justiţia prin alte părţi, nu-
i rămâne decât să ceară o strămutare a cazului său la Craiova unde, cu
siguranţă, va reuşi, dacă nu să scape basma curată, măcar să ia cea mai
mică pedeapsă. Craiova, oraşul în care până şi primarul a ajuns la
puşcărie, devine un caz reprezentativ pentru limita de gravitate pe care
o pot căpăta lucrurile în România. O citadelă a bunului plac, în care
politicienii îşi sechestrează concurenţii din afaceri şi-i pozează în lanţuri,
în care şefii poliţiei nu îndrăznesc să tulbure activitatea clanurilor
interlope – ba mai şi participă, în ţinută civilă la câte o înmormântare de
bulibaşă. O zonă în care nici justiţia, nici poliţia, nici administraţia nu
mai au jurisdicţie proprie şi care pare a fi guvernată după legi aparte. Ce
este cel mai surprinzător e faptul că deşi această situaţie e cunoscută, a
devenit chiar notorie prin ecourile din mass-media, nimeni nu se
deranjează să intervină, să o corecteze. Lucrurile sunt lăsate să meargă
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mai departe. Comunicatul de care vă vorbeam la început reprezintă o
culme a tupeului autorităţilor judiciare locale, o flegmă expediată în
obrazul opiniei publice: vezi bine, suntem sătui de valurile pe care le tot
faceţi şi vă dăm o satisfacţie, în bătaie de joc: îl arestăm pe băiatul asta
bun, dar nu pentru ce vreţi voi, ci pentru ce credem noi! Şi nu mă
îndoiesc că, în continuare, procurorii locali, credincioşi relaţiilor bune
cu familia tânărului, se vor strădui să demonstreze că pietonul a murit
de infarct, fiind prea bolnav ca să mai iasă din casă şi să se lălăie pe
trecerile de pietoni. Şi o vor demonstra cu experţi şi certificate medicale,
iar junele nedreptăţit de mass-media duşmănoasă (că e duşmănoasă şi
părtinitoare a spus-o chiar premierul, fără să fie oltean!) va primi o
amendă şi-şi va vedea de viaţa lui. Cât despre mort – Dumnezeu să-l
ierte! Iată cum, înaintea Harghitei şi a Covasnei, în ciuda eforturilor
politicienilor de acolo, Doljul, în frunte cu Craiova îşi pot clama
autonomia. Autonomia faţă de lege şi bun simţ!

12 aprilie 2010

Polonia: O lecţie a Istoriei

Tragedia de la Smolensk a avut darul - aproape nesperat - să readucă
în atenţia lumii un epidod cutremurător al istoriei recente cu care
contemporanii au jonglat îndelung precum cu un cartof fierbinte,
imposibil de prins în mână. Acceptul tardiv al ruşilor de recunoaştere a
grozăviilor întâmplate în pădurea Katyn, în urmă cu 70 de ani, n-ar fi
avut, poate, aceeaşi semnificaţie pe care o are astăzi, când jertfa nedorită
a oficialilor polonezi nu face altceva decât să întărească semnificaţia
evenimentelor. Şi poate că abia tragedia de astăzi aduce la acelaşi
numitor comun sentimentele reprezentanţilor naţiunilor implicate atunci.
Asasinarea cu sânge rece, pe bandă rulantă, a peste 20 de mii de oameni
doar pentru vina de a aparţine unei naţiuni care încurca planurile
puternicilor vremii nu-şi are corespondent decât în operaţiunile metodice
de suprimare a milioane de persoane în lagărele naziste şi în gulagurile
comuniste. Fără a fi declarat vreodată război Poloniei, ruşii au pus în
aplicare monstruosul plan de anihilare a elitei acestei ţări cu o cruzime
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şi determinare cu nimic inferioare celor utilizate de corespondenţii lor
germani, operaţiune care, în faţa istoriei, nu-i face cu nimic diferiţi. Poate
că doar pentru ceea ce s-a întâmplat la Katyn, comunismul merită un
proces similar cu cel al nazismului, de la Nuremberg. Istoria, însă, o
scriu învingătorii şi, după 70 de ani, Putin recunoaşte, dar nu-şi asumă
ceea ce a făcut Stalin. E bine şi atât, îşi va fi spus preşedintele Kaczinsky,
în avionul care-l ducea spre locul unde se află gropile comune care au
constituit mormântul conaţionalilor săi. Şi al său, în cele din urmă. A
fost şi este un pas important nu pe calea unei reconcilieri facile - la urma
urmelor nici în Germania, nici în Rusia şi nici chiar în Polonia nu mai
sunt cei care au executat sau au suferit de pe urma măcelului iraţional.
Sunt alţi oameni, care continuă însă să poarte povara urmărilor acelui
puseu teribil de iraţionalitate. Este o Polonie, renăscută - pentru a câta
oară? - din propria-i cenuşă şi nişte polonezi care pot spune, cu mândrie
şi demnitate, că n-au acceptat niciodată cu capul plecat, deciziile
nedrepte ale jocului puterilor. Dacă există în Europa o naţiune eroică,
polonezii binemerită, o astfel de nominalizare. Nu doar pentru faptul că
n-au acceptat niciun diktat, că lupta lor a părut de multe ori zadarnică şi
victimele inutile. Este nevoie, întodeauna, de puţină nebunie de acest
fel, din care se extrag rădăcinile supravieţuirii şi renaşterii. Cu siguranţă,
Polonia va avea puterea să renască şi din această nouă tragedie şi să-şi
impună, aşa cum o face, cu o determinare pe care n-o au alţii, propria
voce şi propria voinţă într-un concert european în care inamicii de
moarte de ieri, interpretează azi o partitură comună.

13 aprilie 2010

Opoziţie la vârf

Instalat comod în fotoliul celui de-al doilea mandat, Traian Băsescu
demonstrează că nu mai are nici un fel de stres cauzat de poziţia pe care
o ocupă. După patru ani de „gherilă urbană” cu guvernul Tăriceanu şi un
an de „drôle de guerre” cu aliaţii din primul cabinet Boc, Traian Băsescu
s-ar putea considera eliberat de obligaţia de a cenzura Executivul. Acolo
este omul său de încredere, Boc, şi tot acolo sunt piesele de rezistenţă ale
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structurii de partid, iar programul de guvernare este cel agreat de el.
Traian Băsescu nu este, însă, nici mulţumit, nici liniştit. A dovedit-o într-
o emisiune de la un post agreat de televiziune, unde a decis să se refugieze
atâta timp cât pe la TVR mai bântuie fantoma lui Sassu, în care a lansat
un atac pe cât de neobişnuit, pe atât de dur la adresa evoluţiilor din
partidul pe care l-a păstorit din 2001 până în 2005. La recenta reuniune
la vârf a PDL s-au stabilit câteva lucruri care i-au făcut părul vâlvoi
preşedintelui: „Este o bolşevizare a partidului! Un pas teribil înapoi!”.
La ce se referă răspunsul? La iniţiativa lui Boc de a face exact ceea ce,
cu puţin timp înainte, reproşase liberalilor: alegeri pe liste! Mai precis,
Boc şi-a luat măsura de siguranţă ca la alegeri să beneficieze de un corp
de vicepreşedinţi agreaţi. „O listă de gaşcă! Preşedintele îşi pune o
găşculiţă sub el!” – răbufneşte părintele spiritual la adresa delfinaşului.
Nu sunt singurele acuze. Băsescu mai are în vedere şi modul de
comportare în administraţie al partidului, care preferă să-i schimbe pe
competenţii puşi de alţii cu propriii săi incompetenţi, sau inexistenţa
şomajului „de stat”. Ce dovedeşte această reacţie? Nimic altceva decât
că preşedintele intră în opoziţie. Cu propriul său partid. Nu e ceva nou.
Procedeul a fost brevetat de Ceauşescu. În special în ultimii săi ani,
dictatorul se aşeza în postura de critic al erorilor administraţiei şi de
apărător al intereselor poporului. La fel face Băsescu. În imposibilitate
vădită de a cauţiona erorile în serie pe care le face Executivul, pe fondul
degradării continue a situaţiei marii majorităţi a populaţiei, nu-i rămâne
altă soluţie decât de a se disocia măcar pe palierul discursului public de
propria sa creaţie. Nu este exclus ca Boc să devină, în curând, un Moţoc
contemporan, iar capul său să fie oferit mulţimilor nemulţumite, în
schimbul unor noi porţii de speranţă. Până atunci, preşedintele rămâne
de partea „românilor” care l-au ales. Dar în opoziţie… 

14 aprilie 2010

Cu sau fără cătuşe?

România întreagă, rămasă cu ochii înfipţi în televizoarele pe care se
succed imagini cu poarta de fier a arestului Rahova, coridoarele Curţii
Supreme şi sediul DNA, este frământată de o dilemă: justiţia se face cu
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sau fără cătuşe? Ambele variante au partizanii şi adversarii lor. Toţi au
argumente şi sunt gata să meargă până la capăt. Aproape că nu mai
contează fondul problemei. Pe noi, deobicei, formele ne omoară. Ceea
ce a şocat în cel mai înalt grad opinia publică a fost imaginea
judecătorului Costiniu şi a afaceristului Căşuneanu, uniţi de aceeaşi
perechi de cătuşe. Ceea ce poate să însemne că DNA-ul n-ar fi vrut să
rişte dispariţia vreuneia dintre cele trei piese care compun dosarul Voicu.
Dacă dispăreau, dispăreau împreună. Tot împreună au rămas. Cătuşele
sunt simbolul unui anumit tip de justiţie. Justiţia comunistă le-a folosit cu
un scop pe cât de adânc, pe atât de subtil: cine greşeşte, plăteşte! Cu
libertatea! Pentru că, în mic, cătuşele reprezintă puşcăria. Locul unde cei
răi nu mai pot face nici un rău. Legea şi cătuşele îi diferenţiază pe cei mulţi
şi cinstiţi, de cei puţini şi necinstiţi. Prezenţa acestor accesorii era
justificată de faptul că odată încăpută pe mâna procurorilor persoana era
ca şi condamnată. Justiţia comunistă nu admitea rateurile. Decât să scape
un vinovat, mai bine înfundau puşcăria zece nevinovaţi. Plasa avea ochiuri
dese şi greu de străpuns. Tranziţia spre o justiţie democratică s-a făcut
păstrându-se câteva dintre cuceririle istorice. Cătuşele constituie una dintre
aceste cuceriri. Deşi nici un rând din Codul de procedură nu prevede
obligativitatea acestora, ele sunt folosite la greu. În ce bază? A unui
regulament intern al Ministerului de Interne. Nici un judecător nu s-a
întrebat până acum de ce toţi învinuiţii, chiar dacă nu pentru fapte violente,
intră în sala de şedinţe cu cătuşe. Probabil că li se pare normal. Până când
apare unul de-al lor. Atunci încep să-şi pună întrebări. Una dintre acestea
este dacă Costiniu, Căşuneanu şi Locic sunt nişte tipi violenţi, care ar
aştepta doar momentul potrivit pentru a le da una în cap poliţiştilor şi a o
tuli afară din tribunal. Mi-e cam greu să-l văd pe dl Costiniu într-o ipostază
ca în Bonnie şi Clyde, trăgând-o de mână pe doamna Viorica spre libertate.
Cred, cu toată convingerea, că încătuşarea oamenilor, înainte ca tribunalul
să le decidă vinovăţia, este un abuz la adresa unui drept elementar al
omului: dreptul la prezumţia de nevinovăţie. Cred, de asemenea, că este
un abuz interesat al procurorilor, care îi face pe incriminaţi să apară ca
vinovaţi, înainte de a se stabili acest lucru. Şi mai cred că o sesizare către
organismele europene de drept ar supune statul român unei noi sancţiuni
şi suspiciuni de refuz în a se conforma principiilor elementare de drept.
Cei vinovaţi, dovediţi ca atare prin probele procurorilor şi evaluarea
juridică a judecătorilor, au tot dreptul la cătuşe. Până atunci, însă, trebuie
să li se acorde un minim respect.

15 aprilie 2010
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Ministrul Berceanu rămâne 
în libertate

Ne-am lămurit şi cu autostrada Comarnic-Braşov: costurile ei au fost
considerate prea mari de către instituţiile bancare la care a apelat, pentru
credit, consorţiul Vinci-Aktor, câştigătorul ultimei licitaţii. Aşa încât
franco-elenilor nu le-a mai rămas decât să decline onoarea ce le-a fost
acordată prin concurs. Ministrul Berceanu, „beneficiarul” acestor
întâmplări, zice că i s-au cerut nişte lucruri care-l făceau apt pentru portul
cătuşelor, variantă pe care, evident, nu putea să o aibă în vedere. Ce
înseamnă asta? Că autostrada ce urma să rezolve cel mai aglomerat traseu
naţional devine un vis mult prea îndepărtat. Ca să mai fie valabil proiectul
ar trebui organizată o nouă licitaţie, câştigătorii ar trebui să găsească
finanţatori şi executarea efectivă ar putea lua vreo 5 ani. În cea mai
optimistă variantă, am putea călători rapid şi comod spre Braşov cam prin
2017. Cei care vor mai trăi până atunci. Primul lucru care se desprinde
din această decizie este că cei care au făcut evaluările de costuri pe care
noi le-am acceptat cu suspectă uşurinţă au sărit peste cal. Atât de mult
încât băncile – al căror realism şi prudenţă au cauze cât se poate de...
lumeşti, le-au considerat imposibil de abordat - (spectrul crizei rămâne
prezent). Bref: Acest proiect constituie o elucubraţie financiară, una dintre
multele cu care ne-am obişnuit în acest domeniu în care costurile cresc ca
Făt Frumos din poveşti – într-un an cât la alţii în zece! Dacă ar fi să avem
o consolare, ca să-i spun aşa – aceasta constă în iminenta (deşi nu se ştie
precis când) dării în funcţiune a tronsonului de autostradă Bucureşti-
Ploieşti, în mod evident cel mai puţin necesar, dar şi unul care reuşeşte
performanţa unică de a fi mai lung decât drumul naţional (DN1) pe care-
l dublează deocamdată inutil. Cum nici dinspre Transilvania nu vin veşti
mai bune – acolo Bechtelul neplătit recurgând la disponibilizări şi la
abandonări de lucrări – putem fi liniştiţi: conectarea noastră rutieră la o
Europă din care facem parte scriptic, mai are de aşteptat. Avem, în schimb,
satisfacţia de a-l şti pe dl ministru Berceanu în siguranţă, fără de-acum
tradiţionalele cătuşe ale celor care se ocupă cu drumurile.

16 aprilie 2010
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Cum s-ar putea găsi bani pentru
„Autostrada zăpezii” în doar două

luni?

Probabil că nu puţini bucureşteni au fost şocaţi de apariţia, în
ultimele zile, ale unor bannere imense care nu făceau reclamă la nimic.
Avertizau, în schimb, asupra multelor lucruri folositoare care s-ar fi putut
realiza cu un miliard de euro. Care miliard? Cel pe care statul nu-l
încasează, datorită avântului neobişnuit pe care l-a luat contrabanda cu
ţigări, odată cu mărirea – negândită, aş spune – accizelor şi taxelor de
viciu aplicate ţigărilor. Nu vreau să vorbim aici despre nocivitatea
fumatului. La urma-urmelor omul are dreptul să decidă asupra existenţei
sale şi dacă stăm să ne gândim bine, fumatul nu este mai nociv decât
oricare alt abuz: de alcool, de alimente, de medicamente. Fumatul este
o realitate cu rădăcini istorice şi eradicarea sa va veni, probabil, odată
cu cea a altor „vicii” care ne marchează existenţa. Când – e greu de spus.
Realitatea prezentă este că există un eşantion de populaţie care nu se
lasă descurajat de propaganda anti-fumat, de avertismentele sugestive
de pe pachetele de ţigări şi nici de preţurile care au devenit prohibitive.
În baza acestui eşantion funcţionează o industrie, care asigură locuri de
muncă şi varsă taxe către bugetul statului. O singură companie
producătoare de ţigarete se înscrie în lista primelor trei contribuabili la
buget, cu peste un miliard de euro. Dar – ceea ce este cu adevărat şocant
– cam tot atât nu încasează, statul din cauza creşterii alarmante a
contrabandei cu ţigări! Faptul că pe zona de est şi de nord se află ţări în
care costul unui pachet de ţigări este de până la cinci ori mai mic decât
în România constituie un stimulent extraordinar, care a prins complet
nepregătite autorităţile române. Dimensiunea fenomenului asupra căruia
au avertizat producătorii de ţigări, confruntaţi dur cu concurenţa
„neloială” a mafiei tutunului a sfârşit prin a fi recunoscută de autorităţi.
Recent, noul şef al Gărzii Financiare, Ladanyi Arpad Csaba a confirmat
că instituţia sa e decisă să se confrunte cu fenomenul. „În opinia noastră



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 115

s-a terminat cu traficul de ţigări cu TIR-ul” – a spus acesta, neavansând
deocamdată metodele cu care ar putea fi contracarate celelalte forme de
cărăuşie. Deşi oficialii Ministerului Finanţelor realizează că această
campanie de outdoor de care pomeneam are perfectă dreptate, nu
reuşeşte însă să găsească instrumentele legale de combatere. O recentă
măsură de interzicere a comercializării ţigărilor în duty-free a fost
contestată în justiţie şi blocată de către comercianţi. Alte prevederi fac
dificilă cooperarea între diferitele compartimente ale instituţiilor statului
prin care se încearcă combaterea fenomenului. Şi în tot acest timp
miliardul cu pricina, neimpozitat, intră în buzunarele contrabandiştilor
şi ajută la eficientizarea metodelor de trafic. Dacă ar exista mai multă
decizie politică probabil că multe dintre obiectivele pomenite în
campania publicitară ar putea deveni realitate: gândiţi-vă că doar în două
luni s-ar fi putut achita contravaloarea autostrăzii Comarnic-Braşov!

17 aprilie 2010

Castrarea fătului fără sex

Vai, vai, vai: ce grozăvie a făcut Curtea Constituţionala! A castrat
ANI! Draga noastră ANI, care dă în brânci să demaşte feluriţi consilieri
comunali care completează aiurea declaraţiile de avere! Sunt ONG-uri
gata să facă lanţuri umane în jurul Curţii Constituţionale şi să-i scoată
în şuturi pe judecătorii, să-i tăvălească prin catran şi pene şi să-i facă de
ruşine în faţa populaţiei: ei sunt cei din cauza cărora arhanghelul
Macovei şi îngerii săi nu pot să dea în gât corupţia. Altminteri ar face-o
fără să stea pe gânduri! Şi de data asta, ca în multe altele, se găseşte un
ţap ispăşitor pentru erori de fond cu autori multipli. Nu sunt deloc de
acord că C.C. ar fi „castrat” ANI. Ca să o castreze, respectiva instituţie
ar fi trebuit să fie dotată cu organul asupra căruia se intervine cu bisturiul
legii. Or, de la bun început, ANI a fost concepută fără „prezervativ” de
către „mama purtătoare”, tot Macovei pe numele său, rezultând un făt
fără sex. Grăbită să recolteze admiraţia unui Frattini şi a altor vedete
europene, fosta ministreasă a dat bice colaboratorilor săi să scrie pe
genunchi un CV care să-i umple de respect pe cei de la Bruxelles. A ieşit
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ceva fără cap şi fără coadă, fără reguli clare şi cu extrem de numeroase
portiţe care a făcut ca până acum, rezultatele să fie apropiate de zero.
Cu excepţia unor anunţuri pompoase, că cutare sau cutare politician a
fost luat la puricat, rezultatele n-au depăşit stadiul plevuştii prinse din
întâmplare într-un năvod plin de găuri. Curtea Constituţională n-a făcut
altceva decât să constate lipsa de seriozitate a documentului în baza
căruia s-a creat această instituţie şi la fel ca şi în cazul CNSAS, a somat
intrarea în legalitate. În condiţiile în care toată munca de până acum –
câtă a fost – se dovedeşte în zadar. Aşa că nu-i plângeţi pe Macovei şi ai
lui şi nu înjuraţi Curtea. Înjuraţi-o mai degrabă pe doamna
europarlamentar Monica Macovei care a făcut o treabă de mântuială.

19 aprilie 2010

Aceeaşi ANI, altfel coafată!

Şi reproşul că şapte dintre cei nouă judecători de la Curtea
Constituţională sunt investigaţi la avere, şi spaima că s-ar putea să nu
mai primim nu ştiu ce fonduri europene mi se par neserioase. Nu acestea
sunt argumentele cu care poate fi susţinută existenţa Agenţiei Naţionale
de Integritate. Oricât ar fi fost ei de supăraţi că li se scotoceşte printre
hârtiile personale, judecătorii n-ar fi putut lua o astfel de decizie fără o
justificare solidă. Pentru că asta e menirea lor: să judece confruntarea
diverselor reglementări legale cu legea fundamentală – Constituţia.
Aceasta e cartea lor de căpătâi. Ce nu corespunde, nu există. Iar
operaţiunea asta nu se face din oficiu. Adică, nu sunt domnii judecători
cei care iau la puricat diverse chestii din proprie iniţiativă. N-a venit
unul să zică: măi, fraţi judecători, ia să vedem noi ce e cu panarama asta
care ne zgândăre! Nu. Curtea acţionează la sesizare. Dacă nu o sesiza
avocata lui Brădişteanu, ANI ar fi dus-o, bine mersi, până i-ar fi venit
altuia ideea. Aşa a fost şi cu CNSAS. Dădeau Dinescu şi ai lui sentinţe
la greu, până i-a venit lui Andon ideea să semnaleze faptul că nu pot
exista mai multe instanţe care să pronunţe aceleaşi sentinţe. Şi că acesta
e chichirezul justiţiei: că nu-şi împarte competenţele cu nimeni. E unică.
Dealtfel, în acest punct de întâlnire între CNSAS şi ANI stă cheia
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problemei. Iar problema o constituie incompetenţa sau neglijenţa
instituţiilor care au produs respectivele reglementări. Şi CNSAS şi ANI
au fost create în dorul lelii, fără drag şi fără sârg. Erau două instituţii
care trebuiau bifate, de ochii lumii europene. Parlamentele care le-au
dat n-au fost preocupate de ele, ba din contră. Şi nu s-au străduit deloc
să le facă credibile sau funcţionale. Şi a ieşit ce-a ieşit: un CNSAS care
veştejea pe bandă turnători mărunţi, dar nu se atingea de terţionarii cei
mari, cu adevărat responsabili de atrocităţi şi nelegiuiri. Şi o ANI cu
mânecuţe care constată doar dacă aleşii ies din funcţie cu ce-au declarat
la intrare. Nu mai vorbesc de tot caraghioslâcul acestor declaraţii în care,
de pildă, poţi trece la început (fără să te întrebe cineva de provenienţă)
ceea ce crezi că vei agonisi, ilicit, pe parcurs, pentru ca la sfârşit să nu
te mai întrebe nimeni. Sau de toate aproximările valorice ale obiectelor
de declarat: ai un ceas deşteptător de la bunica? Face cât crezi tu! Şi
milioane. Odată lucrurile ajunse în această situaţie rezolvarea nu stă în
ceea ce zicea dl Boc: să dea o ordonanţă şi să înlocuiască ce a constatat
Curtea că nu e bun. Logic ar fi să se revizuiască întreaga formulă de
organizare a unor instituţii de care în mod cert este nevoie, dar nu aşa
cum sunt acum. Ci de o ANI coerentă, funcţională şi eficientă. Dar să
ceri aşa ceva unui guvern care dovedeşte în fiecare zi că nu e capabil să
facă nimic coerent, funcţional şi eficient, e prea mult. Aşa că vom
rămâne, foarte probabil, cu aceeaşi ANI, diferit coafată...

20 aprilie 2010

Nesimţirea legalistă

Un cunoscut om de afaceri („Mareşalul” – pentru prieteni), care a
făcut şi un stagiu politic în Executiv – unde nu a trudit pentru a-şi „ajuta”
afacerile, ci a pus în practică proiecte izvorâte din una dintre pasiunile
sale – respectul pentru artă şi artişti – îmi expune o situaţie. Doreşte să
facă o extindere locativă a afacerii sale. A intocmit complicatul dosar
cerut de cei de la Urbanism şi l-a depus la Primărie. În sinea lui şi-a spus
că, lansând o asemenea comandă, în plină criză, va da de lucru
constructorilor, va achiziţiona materialele necesare şi va plăti taxe şi
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impozite suplimentare. Va sprijini, într-un cuvânt efortul general de
ieşire din criză. Numai că între teorie şi practică se cască tradiţionala
prăpastie. Luni de zile a bătut drumul Primăriei pentru a afla de la cei
care verificau dosarele că mai e nevoie de o adeverinţă, de o semnatură,
de un act adiţional. Niciodată nu i se adresau două cereri în acelaşi timp,
ci pe rând şi, deobicei, cu câte o zi-două înainte de expirarea termenului
la care trebuia să primească un răspuns. „Nu înţeleg! M-aş fi aşteptat ca
funcţionarii de la Urbanism, ale căror salarii depind de ce fac eu şi alţii
ca mine, să mă trateze ca pe un partener, ca pe un prieten. „Vino domn’e
să ne sfătuim cum să completăm dosarul mai repede, ca să te apuci de
treabă!” – mă aşteptam să aud de la ei. Nici vorbă. Au trecut mai bine
de şase luni şi dosarul meu încă zace acolo”… Omul nostru a fost sfătuit
de unii prieteni să încerce să „ungă” cumva mecanismul, ca să meargă
mai repede şi mai uşor. Oricât ar părea de nefiresc, într-o lume în care
aproape totul se bazează pe stimulente ilicite, investitorul nostru a
refuzat. Din principiu. „Am să merg până la capăt. Vreau să văd cât mai
au de gând să mă poarte”. Experienţă cam tristă, în condiţiile în care
fiecare zi de întârziere costă. După cum, în acelaşi timp, pierde şi statul.
Dar pe băieţii de la Urbanism nu-i interesează. Ei îşi fac datoria – dosarul
să fie cât mai complet, iar operaţiunea cât mai legală. Cu orice preţ...
Din nefericire, sunt atât de numeroase cazurile în care indiferenţa,
nesimţirea, reaua voinţă, agravează situaţia dificilă în care ne aflăm,
încât nici nu mai merită, parcă, să-ţi baţi capul. 

P.S. Dacă aş fi în locul primarului Oprescu, celor de la urbanism le-
aş da leafa în funcţie de câte dosare rezolvă în cel mai scurt timp. Legal,
bineînţeles.

21 aprilie 2010

Boc vrea să intre în istorie!

Într-o alocuţiune patetică în faţa senatorilor, premierul Boc le-a cerut
să facă gestul care sa-i proiecteze - pe ei, împreună cu el, bineînţeles –
în istorie, votând o lege a pensiilor pentru eternitate. N-am să intru în



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 119

amănunte şi n-am să insist asupra argumentării neinspirate pe care a
utilizat-o (comparând acţiunea militarilor pe front, cu aceea a
profesorilor de istorie care trudesc citindu-l pe Herodot). Am să mă refer
doar la faptul că demersul premierului mi se pare inutil, sau superfluu.
Premierul Boc a intrat în istorie. El va figura pe răbojul naţional la locul
rezervat celui mai bine intenţionat (n-am motive să mă îndoiesc) dar şi
celui mai neinspirat şi mai lipsit de calităţile necesare unei asemenea
funcţii, personaj politic. În scurtul timp de când se află la cârma unei
Românii în derivă a înregistrat câteva recorduri ce-l pot propulsa direct
spre Guiness Book. Astfel, este primul premier postdecembrist dat jos
de Parlament, pe motiv de incompetenţă! Nu i s-a mai întâmplat
niciunuia dintre predecesorii săi o asemenea ruşine: ca o moţiune de
cenzură iniţiată de opoziţie să aibă succes, cu toată opoziţia puterii! Apoi,
deşi concediat într-un mod ruşinos, Emil Boc a mai reuşit să gestioneze
(aşa cum a putut) alte două guverne de cârpeală, în prezent fiind la cel
de-al patrulea. Emil Boc, rămâne în cartea de istorie (capitolul: „Aşa
nu!”) şi prin performanţa ca instituţiile deconcertate să aibe acum câte
trei directori, dintre care nimeni nu ştie care e cel valabil, datorită unei
ordonanţe de urgenţă identică cu o alta respinsă de Curtea
Constituţională. Tot Emil Boc se poate mândri cu faptul de a fi salvat
FMI-ul, când acesta nu prea mai avea nici o treabă, aducându-l în
România ca să ne dea bani de pensii şi salarii. Una peste alta, destinul
(prin mâna lui Traian Băsescu) l-a hărăzit pe Emil Boc să fie acela care
trebuie să gestioneze cel mai amplu dezastru - naţional şi moral – pe
care-l cunoaşte România în ultimele trei sferturi de secol. El apare, tot
mai mult, cu imaginea unui şofer a cărui maşină nu se mai mişcă din loc
din lipsă de combustibil şi piese de schimb, dar căreia el se străduieşte
să-i pună la punct claxonul! Mereu în contratimp cu realitatea, Boc se
află acum într-o campanie de convingere a Parlamentului şi a populaţiei
că prevederile noii legi a pensiilor sunt corecte. Că militarii trebuie aduşi
la acelaşi numitor de „contributivitate” cu profesorii de istorie. Că
„pensiile nesimţite” ale câtorva mii de profitori ai unui sistem creat cu
intenţie tot de politicieni sunt de vină că statul nu mai are bani şi pentru
amărâţii care trag mâţa de coadă, pentru că trebuie mai întâi să-şi sature
clientela politică. Nu, dl Boc nu trebuie să-şi facă probleme cu
eternitatea. Este deja acolo.

22 aprilie 2010
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Mitul „Arafat”

Vă mărturisesc că puţini oameni dintre cei care trudesc prin diferite
instituţii pentru binele naţiunii m-au impresionat precum medicul Raed
Arafat. Venit în România, alături de numeroşi conaţionali, să studieze,
într-o vreme în care şcoala românească mai avea ceva prestigiu, s-a
dedicat cu obstinaţie meseriei pentru care s-a pregătit, renunţând la
expediente de tip comercial care au acaparat atenţia multor tineri studioşi
de prin Orient. Preocupat îndeosebi de aspectele practice ale
intervenţiilor medicale de urgenţă, Raed Arafat este cel care a pus la
punct reţeaua SMURD şi cel care, în cele din urmă, a instituţionalizat-
o, făcând din ea un seviciu de nivel european. Am fost mereu tuşat,
ascultându-i declaraţiile date pe la televiziuni, de sufletul pe care-l punea
în acţiunile sale şi de sentimentul de autentică compasiune faţă de
victimele feluritelor accidente. Mi-am zis, mereu, că este păcat că nu
reuşim să avem un veritabil eşalon de „servanţi publici” de nivelul şi
calitatea acestui om care a făcut din România a doua sa patrie. Atunci
când a fost promovat pe o funcţie importantă în Ministerul Sănătăţii, am
concluzionat cu satisfacţie că se mai întâmplă, în buimaca noastră
strategie de resurse umane, să nimerească şi câte un om potrivit la locul
potrivit şi că apartenenţa de clan sau politică pot să devină neimportante.
Raed Arafat este, fără îndoială, unul dintre miturile moderne, numele
său – în ciuda rezonanţei specifice - ajungând să semnifice
devotamentul, compasiunea şi eficienţa. Cu circa zece zile în urmă,
confruntându-mă (personal) cu una dintre problemele pe care le creează
priorităţile birocratice în faţa actului medical propriu-zis, mi-am
închipuit că unicul recurs la care aş putea apela este doctorul Arafat. Aşa
cum îl vad, aşa cum îmi închipui că este, nu se poate să nu găsească
soluţia şi să nu mi-o împărtăşească – în calitatea, evident, de simplu
cetăţean şi de contribuabil. L-am sunat şi în cele din urmă mi-a răspuns.
I-am expus chestiunea. De la celălalt capăt al firului am auzit însă o voce
lipsită de inflexiunile umane la care m-aş şi aşteptat. Mi-a explicat sec
că lucrul de care aveam nevoie nu se poate face legal, decât în felul în
care nu reuşisem până atunci şi care, practic, nici nu era posibil. Dacă
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n-aş fi ştiut cu cine vorbesc, mi-aş fi închipuit că dialoghez cu un robot
pus în funcţiune pentru a da solicitanţilor iluzia că sunt ascultaţi… Ce
vreau să spun: că nu neg calităţile reflectate de mass media ale medicului
Arafat. Dar că, foarte probabil, succesul social şi magia funcţiei l-au
făcut să piardă acel ceva care este esenţial în meseria domniei sale. Şi
că ne iluzionăm prea adesea transformând oamenii – cu calităţile şi
defectele lor – în mituri.

23 aprilie 2010

„Salutul românesc” pe problema
ţigănească

Săptămâna trecută, pe un post de televiziune francez, s-a transmis
un scheci umoristic în care - cum s-ar spune - „se făcea mişto de
români”. În sensul că aceştia ar fi o naţie de cerşetori. „Salutul
românesc” evocat de comicii de la Paris era de fapt, gestul tradiţional al
cerşetorilor: mâna întinsă şi apelul la mila trecătorilor. Desigur, pentru
noi, hazul acestei scene este destul de dubios. Iar reacţia cvasiunanimă
a sălii, în care toţi telespectatorii au întâmpinat cu voioşie salutul, de
neexplicat. Asta să fie, oare, imaginea pe care o transmitem surorii
noastre latine? Probabil că asta. Cerşetoria este un fenomen pe care
ţiganii noştrii l-au ridicat la gradul de veritabilă artă. Ei sunt o prezenţă
constantă peste tot şi pot fi recunoscuţi fără greş, din cauza costumaţiei
pitoreşti. Şi probabil, mulţi francezi sunt convinşi că aceştia sunt
românii. Nu români. Pentru care unicul mod de existenţă acceptabil sunt
mana întinsă şi furtul. Cum se poate corecta o asemenea percepţie? În
niciun caz în modul în care a încercat să o facă Ambasada noastră din
Paris, care a trimis proteste peste proteste şi a cerut CNA-ului lor să
sancţioneze postul. Această formă de isterie nu face altceva decât să
întărească percepţia negativă: după ce că sunt milogi şi hoţi, mai sunt şi
agresivi! Nu. Soluţia e una temeinică şi de durată. Nu va putea fi
rezolvată această situaţie nici prin proteste şi nici prin ofuscare. Privind
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lucrurile prin această premisă, ar trebui ca naţiile care mai sunt pişcate
prin scheciurile umoristice ale Divertiştilor noştri să facă manifestaţii
de protest şi să reclame la Externe. N-o face nimeni. Lucrurile sunt
privite din perspectiva normalităţii şi a diversităţii faptelor şi a
persoanelor. „Imaginea” terfelită a României e o veche obsesie de-a
noastră. Am suportat diverse campanii , de la copiii bolnavi de SIDA,
aurolaci, spărgători şi hackeri, până la etnicii ţigani, Acestora, libertatea
de mişcare din Uniunea Europeană le-a oferit condiţii minunate de
manifestare a unor talente ancestrale. Şi se vor manifesta atâta timp cât
nu se vor găsi soluţiile necesare pentru stabilizarea şi integrarea lor. E
un efort care nu revine doar României pentru că chestiunea ţigănească
este o problemă europeană şi va continua să fie pe măsură ce Uniunii i
se vor alătura state în care există comunităţi importante de romi. Ori la
acest capitol lucrurile par să fi rămas încremenite în contemplarea
fenomenului. Şi în tratarea sa satirico-umoristică.

26 aprilie 2010

Partidul cu răspundere limitată

Criza - în general şi insuccesul electoral a lui Geoană - în special,
au făcut ca similitudinile dintre partidele politice româneşti şi societăţile
comerciale să iasă în evidenţă mai mult ca oricând. Până acum mulţi
români credeau că un partid este un soi de conclav de suflet şi simţire
între persoane care n-au alt scop în viaţă decât binele patriei. Se pare că
nu e aşa. „Binele patriei”, ca noţiune călăuzitoare s-a pierdut de mult în
ceaţa politicianismului care a înlocuit politica, aproape imediat după
restaurarea democraţiei. Treptat, partidele s-au transformat în entităţi în
care fondatorii au devenit acţionari, iar platformele politice business-
planuri. Independent de numele său, pentru membrii obişnuiţi partidul
a devenit un fel de fond mutual în care fiecare investeşte după posibilităţi
aşteptând ca, după alegeri, să primească dividende: mai mari, de la
câştigători, mai mici de la cei rămaşi în opoziţie. Marile afaceri au
devenit, cu timpul, campaniile electorale. Aici se varsă continuu fonduri
incomparabil mai mari decât cele din scriptele prezentate ulterior
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organismelor de control. Din registre poate să rezulte că un mare partid
are operaţiuni de SRL, dar şi viceversa pentru cine e hotărât să
investigheze în profunzime. În campanie cei care-şi pun speranţa că
favoritul lor ajungând la putere le va oferi pe tavă contractele prin care-
şi pot recupera investiţia, cu un câştig frumos pe deasupra, nu fac acte.
Merg pe încredere. Nenorocirea intervine când favoritul pierde. Atunci
începe târguiala. Şi problemele. Pentru că, de regulă, partidele care pierd
se aleg şi cu pierderile financiare cele mai consistente. Nu mai au de
unde să acopere găurile. Cine vine să le mai dea bani să plătească
datoriile? Ca studiu de caz, PSD-ul este cel mai bun material didactic.
Mulţi „investitori” au pariat pe Geoană. Unii i-au dat banii în mână,
filmând chiar gestul. Dar Geoană a pierdut. La mustaţă, dar a pierdut.
Apoi a rămas şi fără preşedinţia partidului. Şi cum nu există vreo „lege
a răspunderii”, a plecat spălându-se pe mâini şi de datorii. I le-a lăsat lui
... Pilat din Ponta. Acesta are acum în mână un cartof fierbinte: vreo 8
milioane, datoriile doar de la vedere! De unde le plăteşti şi cum? Alegeri
mai sunt doar peste doi ani şi până atunci orice „investiţii” sunt excluse.
Chiar aşa: care este tehnologia falimentului în cazul partidelor? Cum îşi
vor recupera banii cei care au prestat servicii cu bună credinţă? Se poate
împrumuta un partid la bănci pentru a plăti? Cu ce ar putea garanta
împrumutul? Întrebări, deocamdată, fără răspunsuri. Pentru unii. Alţii,
însă, sunt scutiţi de asemenea probleme, mai ales cât se află la guvernare.
Şi oricât de prost ar merge aceasta, banii pentru plata investitorilor se
vor găsi întotdeauna. Mai reducând nişte pensii „nesimţite”, mai
amânând nişte majorări de salarii...

27 aprilie 2010

Mai

Pro şi Contra „Roşia Montană”

După ani de zile, în care compania canadiană a băgat la greu bani în
ziare (şi ziarişti) pentru a pregăti terenul pentru contractul „Roşia
Montană”, a venit rândul „sponsorizării” politicienilor. Brusc, persoane
publice cu greutate, care până mai ieri strigau ca din gură de şarpe că
este o crimă (ecologică) şi o nelegiuire (juridică) să dai aurul ţării pe
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mâna altora, îşi revizuiesc opiniile şi convingerile constatând că afacerea
ar fi profitabilă. E drept, atunci când protestau ei, erau alţii la guvernare,
care şi aceştia vedeau un viitor luminos în cernerea Munţilor Apuseni
pentru a da de aurul romanilor, devenit al românilor. Care este cauza
acestor schimbări de atitudine? În primul rând criza, care oferă o
justificare a eventualului accept: foamea de bani a guvernului este
cronică şi cum de pe altundeva nu se mai poate scoate nici un chior, sunt
buni şi dolarii canadieni. Mai ales că o parte din aceştia vor fi
direcţionaţi, cu discreţia necesară, spre acei politicieni realişti care vor
în primul rând binele ţării. Această modificare de opţiune dă o grea
lovitură unei „anumite părţi” a societăţii civile, stipendiată şi ea, din
greu, de adversarii lui „Gold Corporation”. Dealtfel, nu-mi amintesc
vreun alt anti-lobby de proporţiile acestuia, în care invocarea principiilor
ecologiste nu făcea decât să acopere meschine interese concurenţiale.
Stând strâmb şi încercând să judecăm drept, vom vedea însă că
aprobarea proiectului poate fi benefică pentru o parte dintre locuitorii
zonei şi chiar pentru bugetul în care va mai pica câte ceva. Chiar cu
preţul „dijmei” pe care o vor încasa cei care vor avea de dat o aprobare
sau vreun acord. Apoi: poluarea cu cianuri nu va fi mai mare decât orice
alt tip de poluare. În fond, ea are loc încă de pe timpul romanilor când
se folosea aceeaşi tehnologie şi, Slavă Domnului, în zonă au continuat
să trăiască români (argumentul că ungurii au interzis procedeul tratării
cu cianuri nu are nici o relevanţă: ei nu au zăcăminte aurifere, aşa încât
n-au nevoie să trateze nimic). Important rămâne un lucru: capacitatea
autorităţilor vremelnice de a impune beneficiarilor acele condiţii de
durată care să permită refacerea zonei în termenele prevăzute de lege.
Şi străduinţa aceloraşi de a asigura o derulare corectă a operaţiunii. În
rest, totul e poveste de adormit fraierii. De orice fel ar fi aceştia: partizani
sau adversari. Interesul este al celor care guvernează acum. Iar cel
naţional nu este primul…

3 mai 2010

Arca lui Oprea

Muncitorii din noul partid creat de generalul Gabriel Oprea şi
condus – onorific şi executiv – de doi foşti miniştri din cabinetul de
coaliţie PDL-PSD, au ales ziua de 1 Mai pentru a marca intrarea în
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legalitate. De acum înainte, oficial, „transfugii” din PSD au un drapel
sub care mărşăluiesc spre viitorul luminos al politicii de stânga cu simpatii
de dreapta. Ce reprezintă, până la urmă, acest nou partid? Uniunea
Naţională pentru Progresul României este o denumire ce pare desprinsă
direct din opera lui Caragiale. N-ar mai rămâne decât că dl Oprea să-şi
aleagă ca deviză: „Voi progresul cu orice preţ” şi avem deja imaginea lui
Caţavencu, în uniformă de general, perorând în faţa moftangiilor că unicul
său scop în viaţă este ca tot românul să prospere, iar România să aibă, în
sfârşit, faliţii ei … Ceea ce părea la început o glumă, sau o diversiune care
să mascheze transferul de parlamentari în barca Puterii, iată că devine ceva
ce vrea să pară serios. Un partid. Şi nu unul liber-schimbist, ci
ultraprogresist. Un partid de stânga – pentru că acolo, pe partea aceea,
traficul e mai lejer şi se pot aduna din staţiile de pe parcurs, nemulţumiţii
stării de Opoziţie. Cu tot comicul său de situaţie şi de personaje, această
nouă stea de pe firmamentul politicii de partide ridică o problemă serioasă:
aceea a faptului că, de prin ’96 încoace lipseşte din scenă o alternativă
valabilă de stânga. PSD-ul a ocupat cu autoritate această zonă, curăţând-
o de orice excrescenţe, în timp ce pe dreapta peisajul a înflorit, mai ales
de la ieşirea – formală – a PD-ului din Internaţionala Socialistă. Avatarurile
din opoziţie ale PSD şi inconsecvenţa şi incoerenţa etapei „Geoană” au
dus la ruperea rândurilor şi la creşterea gradului de disidenţă. Ieşirea de la
guvernare, de anul trecut, n-a făcut altceva decât să dea curs acestor
propensiuni şi cum nu există o soluţie mai credibilă pentru transferul de
la stânga direct la dreapta, a apărut această formulă a „independenţei”. Iar,
pe măsură ce aici s-au acumulat, alături de personajele „de prisos” ale
parlamentarismului şi câteva nume de rezonanţă , s-a impus această
formulă care scuteşte PDL-ul de convulsiile pe care le-ar fi creat un import
direct de personaje care ar fi pretins funcţii. Aşa, „independenţii” îşi pot
da singuri câte funcţii doresc, în propria structură, venind doar cu ceea ce
este esenţial pentru guvernarea care le-a stimulat apariţia şi existenţa:
consolidarea majorităţii de vot! În Arca lui Oprea au urcat, deocamdată,
parlamentarii. Partidul acesta n-are, încă, un activ, o bază electorală. Speră
să şi-o construiască, de-a-ndaratelea, de acum înainte. Personal, nu cred
în viabilitatea acestor construcţii politice, pe o piaţă „imobiliară” în
prăbuşire liberă. Dar, cine ştie: în România, comedia a bătut mai mereu
drama. Asta fiind, de fapt, chiar drama politicii româneşti.

4 mai 2010
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Mircică, fă-te că mărturiseşti!

Nu cred că chemarea lui Mircea Geoană (ca martor) la DNA ar avea
o legătură cu moţiunea tocmai introdusă de PSD. Oricum, aceasta nu
avea nici o şansă, era o simplă demonstraţie democratică, iar prezenţa
preşedintelui Senatului la uşa procurorilor n-ar fi avut cu ce să
influenţeze în această direcţie. Colindul fostului preşedinte al PSD la
Parchetul Anticorupţie are, după, părerea mea, două semnificaţii. Prima
ar putea fi aceea că justiţia acţionează în sfârşit independent şi indiferent
de influenţele politice. Dacă al doilea om în stat se duce cuminte să
răspundă la întrebări şi să ajute la înfăptuirea actului de justiţie, înseamnă
că instituţiile statului se bucură şi de respect şi de obligaţiile
corespunzătoare. Şi că, în consecinţă, orice om - chiar şi primul - poate
fi chemat acolo fără ca asta să aibe o altă semnificaţie decât cea logică.
A doua intră, oarecum, în contradicţie cu prima: Mircea Geoană nu mai
este, în ochii lumii, al doilea om în stat. Nu mai are statura şi prestanţa
pe care i-o dădeau calitatea de şef de partid şi de co-lider al coaliţiei la
guvernare. Este aproape un om (politic) obişnuit, care ţine cu dinţii de
o funcţie care îl scoate din anonimatul căruia pare sortit şi prin care poate
să facă saltul (pe care şi-l doreşte cu ardoare) spre o funcţie într-o
organizaţie internaţională. Pentru că, de fapt, la asta lucrează acum
Mircea Geoană: tatonează terenul, îşi verifică relaţiile şi face demersuri
pentru a ieşi din malaxorul intern. Gurile rele zic că i s-a şi promis o
susţinere în acest sens, de la vârful puterii interne, şi că, de fapt, aceasta
este şi explicaţia abandonării subite a campaniei de schimbare a sa din
scaunul de preşedinte al Senatului, declanşată de „echipa de curăţenie”
a PDL. Este, însă, doar o variantă. O alta – pe care o împărtăşesc cei
care cunosc mai bine mecanismele subtile ale politicii – este aceea că
n-ar fi deloc exclus ca actuala calitate, de martor, să fie înlocuită cu aceea
de învinuit. De ce? Pentru că firele încâlcite ale „afacerii Voicu” pot
duce, mai consistent, spre cea pe care Mircea Geoană a avut decenţa să
nu o dea afară din casă, chiar dacă, iată, are parte de necazuri din cauza
ei. Mai precis, mama soacră, care ar fi avut nevoie de nişte intervenţii
ca să nu se umble pe la dosarul său de revoluţionar rănit în mod misterios
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în timpul luptelor din Decembrie. După cum, de asemenea, n-ar fi deloc
exclus ca ceea ce păruse, la un moment dat, un amănunt anecdotic, să
fie luat în serios. Şi aici, aceiaşi, cunoscători, se referă la teancul de euro
(vreo 5000) pe care i-am văzut, în filmuleţul prezentat pe la TV, primiţi
şi băgaţi în buzunar de preşedintele Geoană pentru sprijinirea unei
candidate pentru un colegiu la trecutele alegeri parlamentare. Nimeni n-
a părut interesat, atunci, să afle dacă banii cu pricina (o contribuţie, o
sponsorizare, nu-i aşa?) au ajuns în contabilitatea PSD-ului sau acolo
unde afirma Bogdan Chirieac, în conversaţia înregistrată de prietenul
său Macovei. Evident, bunul mers al anchetei depinde de discreţia cu
care sunt învăluite depoziţiile martorilor şi n-ar trebui să ne mirăm că
Geoană n-a devoalat nimic în faţa ziariştilor care-l aşteptau, ciopor, la
uşa DNA-ului.

5 mai 2010

Sindromul Q7

Atunci când a exclamat cu năduf că ar vrea să „geamă” posesorii de
autoturisme de teren sub povara unor impozite corespunzătoare
categoriei, Berceanu nu s-a gândit doar la faptul că maşinile grele de tip
SUV strică asfaltul mai mult decât suratele lor de capacitate mai mică,
sau că poluează mai intens mediul colegului său Borbely. El a exprimat
– poate fără să vrea - un anumit tip de atitudine şi o frustrare mai
generală. Noii bogaţi ai tranziţiei, în special cei care au reuşit să
acumuleze cu uşurinţă averi mari, mai ales de pe urma folosirii banilor
publici în folos propriu (cea mai răspândită reţetă) au simţit rapid nevoia
de a se detaşa de plebea din care făcuseră parte în vremurile
egalitarismului comunist, prin abordarea de însemne exterioare. Cel mai
percutant, din acest punct de vedere, a fost şi este maşina. Desprinşi
dintr-o lume de „Dacii” aceştia au păşit în capitalismul de cumetrie la
volanul unor maşini mai mari şi mai scumpe decât celelalte. În România
SUV-ul a devenit emblema noii burghezii, a celei care îşi permite ce nu-
şi permit ceilalţi. O emblemă care impune respect şi te detaşează,
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automat, de masa umilă a celor care conduc ce pot. Tracţiunea integrală,
puterea motorului şi dotările suplimentare n-au fost cerute atât de
condiţiile de trafic (deşi probabil că starea drumurilor a avut un cuvânt
de spus în amplificarea procentului de SUV-uri mult peste media
mondială) cât de nevoia posesorilor de a se detaşa, de a pretinde drepturi
suplimentare, de a impresiona şi de a intimida. SUV-ul a devenit chiar
mai important decât alte însemne ale statutului material, curioşii putând
vedea destul de des câte un X5 sau Range Rover parcat în faţa unui bloc
de garsoniere din Berceni sau din Drumul Taberei. Într-o societate ca a
noastră, bulversată de absenţa criteriilor de valoare, SUV-ul a devenit el
însuşi o valoare care se răsfrânge asupra posesorului. Aflat la volanul
maşinii sale, la o înălţime de la care poate să domine peisajul plat al
străzii, posesorul de SUV se simte mai deştept, mai puternic, şi chiar
mai frumos decât ceilalţi. De acolo şi regulamentul circulaţiei pe
drumurile publice se citeşte şi se aplică altfel, limitele acestuia fiind
forţate prin intimidare sau prin obişnuita de-acum şpagă. Statisticile arată
că în România, raportat la parcul general, numărul maşinilor de teren
sau de lux creează un procent care n-are nici o legătură cu nevoile sau
cu puterea reală de cumpărare. Dl Berceanu are dreptate: la noi luxul
este unul dintre cele mai ieftine. Îţi poţi permite mult, plătind pentru asta
puţin. Aproape ca ceilalţi. Luxul şi ostentaţia cu care este arborat nu
figurează printre peocupările colectorilor de taxe şi impozite, aceştia
fiind ei înşişi printre beneficiari (Apropo: de când s-a declanşat criza,
vânzările de Ferrari din show-room-ul lui Bazac au crescut!) De ce Q7?
Se vor fi întrebat cu invidie posesorii de X5, WV Touareg, Range Rover
sau Porsche Cayenne? De-aia. Pentru că e mai mare şi mai masiv. Şi
impresionează mai tare pe fraierii care mai cred că ce e scump e şi
valoros…

6 mai 2010

Eu când zic „NU”, e „DA” ...

Atunci când în politică criza se neagă cu tărie, acel lucru are şanse
mari să se întâmple. Cu cât mai categorică e negaţia, cu atât mai mare
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este probabilitatea efectelor contrare. Încă de la începutul acestui an,
premierul, ministrul de Finanţe şi alţi băgători de seamă din Executiv n-
au pierdut nici un prilej – mai ales dacă era televizat – să se bată cu
pumnii în piept şi să clameze: nu vom mări TVA! Nu vom modifica cota
unică! Pe măsură ce trecea timpul şi se vedeau cu ochiul liber efectele
competenţei şi cumpătării, afirmaţiile au devenit mai nuanţate: nu vom
mări TVA anul acesta! Iată însă că a venit delegaţia de la FMI şi
discuţiile tensionate din spatele uşilor închise au răzbătut în exterior:
TVA-ul se va mări cu siguranţă. Şi cota unică. Discuţiile propun doar
procentul cu care acestea vor creşte. Or fi băieţii ăştia de la FMI
nesuferiţi, dar nu cred că avem ce să le reproşăm. Ne-au spus clar de la
bun început: dacă vreţi bani de la noi trebuie să îndepliniţi nişte condiţii
prin care vrem să fim siguri că-i vom primi înapoi. Cel mai simplu lucru
este să reduceţi cheltuielile. Cele bugetare. Nu mai puteţi cheltui mai
mult decât produceţi, pentru că acesta este faliment curat. O ştie oricine,
din economia casnică. După aproape un an şi vreo zece miliarde de euro
topiţi fără să lase urme, băieţii de la FMI au venit cu alternativa: vedem
că nu puteţi reduce cheltuielile. Aveţi, probabil, motivele voastre. Atunci
nu vă rămâne decât să introduceţi noi taxe sau să le majoraţi pe cele
existente pentru a acoperi deficitul. Lucrurile par deja clare. Creşterea
procentului de TVA şi a cotei unice vor declanşa un val de scumpiri ale
căror efecte le va suporta nemijlocit categoria cea mai relevantă a
populaţiei. În locul unei eventuale relansări economice vom avea o nouă
prăbuşire, şansa ca în acest an să avem măcar o „creştere zero”
reducându-se considerabil. Taxele crescute vor fi plătite de mai puţini
agenţi economici, pentru că cei deja vulnerabilizaţi de întârzierea plăţilor
pe care le are de făcut statul către ei se vor îndrepta inevitabil spre
faliment. Iar statului nu-i vor mai rămâne decât banii cu care să-şi
întreţină aparatul birocratic la care nu poate renunţa cu nici un preţ,
pentru că acesta este compus, în principal, din clientela sa politică pe
care abia a instalat-o în funcţii, pentru a putea recupera „investiţiile” din
campania electorală. Cât despre salarii şi pensii – nu ne rămâne decât
nădejdea unui nou împrumut, de pe unde s-o mai putea, pentru a face să
funcţioneze în continuare suveica datoriilor. În răstimp, guvernul
domnului Emil Boc se ocupă de lucruri importante şi urgente: legea
lustraţiei, reabilitarea ANI, modificarea Constituţiei …

7 mai 2010
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„Rămâneţi pe locurile voastre!”

Când a apărut preşedintele Băsescu joi seara la televizor, ca să
explice cum va fi cu FMI-ul şi cu criza, parcă l-am văzut pe Ceauşescu,
la balconul CC-ului, adresându-se mulţimii agitate: „Rămâneţi pe
locurile voastre!”. Adică staţi liniştiţi, dragii mei bugetari, nimeni nu vă
va deranja, nu veţi fi daţi afară, nu veţi fi ostracizaţi. E drept, vi se va
tăia un sfert de leafă, dar nu vă veţi pierde locurile de muncă (la stat),
cum se întâmplă la privaţi! Guvernul are grijă de voi, vedeţi că nu a
înjumătăţit cum vroiau ăştia de la FMI şi când va trece valul crizei vom
privi cu curaj înainte spre viitorul luminos al capitalismului de stat! Este
cea mai ticăloasă manipulare din câte se puteau vehicula în acest context.
După ce s-a agitat spectrul scumpirilor în lanţ prin majorarea TVA şi a
cotei unice, s-a găsit, chipurile, soluţia cu „faţă umană”: ca să nu lovim
în popor, şi în nivelul său de trai, mai bine îi sacrificăm pe bugetari! Le
reducem lefurile şi pe spinarea lor rezolvăm problemele! De ce este o
soluţie ticăloasă? Pentru că pe spinarea bugetarilor „de jos” este salvată
de fapt întreaga nomenclatură pe care guvernul a instalat-o în funcţii de
conducere cu retribuţii grase şi responsabilităţi aproape de zero. Toate
aceste căpuşe – fie că se numesc secretari de stat, directori generali,
adjuncţi, şefi de toate felurile – îşi păstrează privilegiile – veniturile din
alte surse decât salariile (diurne, compensaţii, participări CA şi AGA,
droaia de colaboratori din aparatul demnitarilor) chiar dacă nu mai
încasează pe ştatul de plată un banal 25 la sută. Acela care în cazul celor
de jos, de la bază, poate să însemne diferenţa dintre supravieţuire şi
colaps. După ce a muncit doi ani să-şi aranjeze în toate funcţiile bine
recompensate, adăpate de la buget, clientela politică, Guvernul îi
salvează în extremis, pe spinarea micilor bugetari şi a pensionarilor. Nota
de plată a incompetenţei şi a incoerenţei manageriale la vârf este
decontată nu de cei vinovaţi de starea în care a ajuns ţara, ci de masa
celor care sunt sacrificaţi de fiecare dată. Printr-o mişcare măiastră,
Băsescu l-a salvat pe Boc, şi-a salvat miniştrii incompetenţi sau hoţi, a
salvat clientela politică, sacrificând „poporul”! Nu sunt adeptul
violenţelor de stradă şi cred sincer că epoca acestor manifestări extreme
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s-a încheiat odată cu mitingul incendiar al FNI-iştilor din 2000. Mi-e
teamă însă că modelul grecesc va putea să activeze focul care mocneşte
într-o ţară ai cărei politicieni – indiferent cum se numesc - cred că pot
să păcălească la infinit un popor de la care se aşteaptă să suporte orice
…

10 mai 2010

Apelul la Solidaritate

Parcă presimţea ceva echipa de campanie a candidatului Traian
Băsescu când, după celebrul „Să trăiţi bine!” din 2004, a adoptat în 2009
sloganul „La bine şi la greu!”. Subliminal se inducea ideea că noul
mandat va fi unul în care se vor întâmpina niscai dificultăţi dar că Traian
Băsescu era garanţia că poporul va mărşălui, sub înţeleapta sa conducere,
spre ieşirea din criză. La alegerile din 2009 se consumase deja primul
an de criză şi, cu un optimism bazat doar pe impresii, guvernanţii ne
asigurau că vârful (în jos!) fusese depăşit şi că vor putea veni vremurile
bune de altădată. Ba, chiar, candidatul portocaliu ne-a arătat şi nişte
grafice din care reieşea că economia domnilor Videanu, Berceanu et
Comp o apucase deja pe drumul cel bun, chiar dacă întregul an fusese
consumat fără să se ia nici o măsură convingătoare şi eficientă, cu
excepţia, poate, a acelui impozit unic (impropriu numit forfetar), idee
otrăvită adusă în Guvern de un pesedist. Lucrurile, însă, n-au mers deloc
bine şi împrumutul de la FMI s-a transformat, din centură de siguranţă,
în colac de salvare. Gaura neagră din administraţia publică a înghiţit pe
nemestecate miliardele primelor tranşe, fără ca din aceşti bani vreo
fărâmă să poată fi direcţionată către investiţii şi către stimularea
economiei. Guvernul Boc a devenit, din managerul priceput pe care ni-
l recomandase cu căldură şeful său la fiecare dintre cele două numiri în
fruntea Executivului, administratorul „nesimţit” (ca să folosim un
adjectiv îndrăgit chiar de el) al unui dezastru pe care nu are nici o
posibilitate să-l împiedice. Pentru Emil Boc şi gaşca sa portocalie
obiectivul principal a rămas în toată această perioadă împărţeala
funcţiilor disponibilizate de ieşirea pesediştilor din Guvern şi
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recuperarea, pe orice cale, a sumelor investite în campania electorală de
către susţinătorii săi. Guvernul s-a transformat el însuşi într-o căpuşă
bine înfiptă în organismul sectorului privat de la care încearcă să stoarcă
şi ultima picătură de sânge. Vreme de mai bine de un an, acest guvern
buimac – şi partea de parlament care-l susţine - s-a ocupat de toate
trăznăile şi neghiobiile posibile, absolut inutile într-un asemenea
moment – ca reforma Constituţiei, legea Lustraţiei, vânarea celor câteva
„pensii nesimţite” şi ignorarea lefurilor şi veniturilor exorbitante ale
sinecuriştilor clientelei lor politice – ignorând pur şi simplu măsurile
eficiente anticriză. La bilanţul de duminică, premierul s-a prezentat în
faţa naţiei cu cele două realizări majore ale Executivului său: Prima Casă
şi Rabla! Dacă l-am bănui că ar avea simţul umorului, am crede că ne-
a luat peste picior. Dar n-are. Ba chiar crede, cu o naivitate de ignorant,
că aceste două măsuri ar putea salva economia… În momentul dificil al
adevărului, la vizita delegaţiei FMI, Boc s-a ascuns pe după pulpanele
preşedintelui şi l-a lăsat pe acesta să ne vestească dezastrul. Anunţând
că pentru erorile guvernanţilor vom plăti cu toţii (preşedintele însuşi
donându-şi leafa, într-un acces de populism ieftin) Băsescu ne cere să
fim solidari! Cere victimelor să fie solidare cu tâlharii. Oilor să fie
solidare cu lupii! Pensionarilor care-şi duc zilele de pe o zi pe alta să fie
solidari cu miliardarii care şi-au pus banii la adăpost în băncile elveţiene!
Curat-murdar neobrăzare, coane Traian!

11 mai 2010

Asumarea (i)responsabilităţii

Măsurile dure anticriză, anunţate de preşedinte în numele
Guvernului, au stârnit reacţii acute, în special din partea sindicatelor.
Acestea ameninţă cu scoaterea oamenilor în stradă şi, voalat, previn
asupra unor posibile reacţii de tip grecesc. Pentru orice om cu scaun la
cap – şi nu mă îndoiesc că printre liderii sindicali există astfel de
exemplare – este aproape limpede că situaţia în care s-a ajuns este,
practic, fără ieşire şi, oricâţi oameni ar scoate în stradă şi oricât de violent
ar protesta, aceasta nu poate fi o soluţie. Iar să arunci vina asupra bietului
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domn Jeffreys şi a colegilor săi ar fi pur şi simplu nedrept. Ei îşi fac
treaba pentru care au fost trimişi după ce am chemat noi în ajutor Fondul.
Ştiu câteva lucruri clare: că trebuie să se asigure că banii împrumutaţi
se vor întoarce (cu dobânzile aferente, mai mici decât cele de pe piaţa
bancară) şi că pentru asta trebuie aplicate, cu seriozitate, câteva măsuri.
Întrucât cea care părea cea mai la îndemâna guvernanţilor – reducerea
aparatului şi a cheltuielilor administrative – nu a fost pusă în aplicare de
factorii politici de decizie, rămâne doar alternativa „taxării” întregii
populaţii. Cu alte cuvinte, dacă vreţi să vă menţineţi intact obezul aparat
al administraţiei publice, trebuie să-i puneţi la regim pe toţi, inclusiv pe
cei slăbănogi. După anunţul prezidenţial asupra măsurilor convenite, s-
ar putea trage concluzia că Puterea şi-a asumat responsabilitatea
acestora. La prima vedere e un fapt pozitiv. Dar cum mişcarea are efecte
dure asupra tuturor, se ridică o întrebare: au avut mandat Băsescu&Co
să facă acest lucru? Ce i-a făcut să bănuiască că naţiunea – „românii”,
cum le place să spună – vor fi de acord să plătească solidar pentru
greşelile celor care au adus ţara în această situaţie? Pe vremea lui
Ceauşescu o astfel de atitudine ar fi părut perfect normală. Atunci liderii
politici ştiau ce e bine pentru noi şi acţionau în consecinţă, fără să ne
mai deranjeze. Dar acum trăim într-o democraţie care, cu toate
imperfecţiunile ei, ne asigură dreptul de a participa la luarea deciziilor,
de a fi consultaţi în legătură cu ele. Nu pretind că măsurile anticriză
convenite cu delegaţia FMI ar fi trebuit să fie supuse unui referendum.
Situaţia e gravă şi asta ar fi durat prea mult. Dar pretind că preşedintele,
premierul, ar fi trebuit să se consulte în prealabil cu celelalte partide
politice şi cu partenerii sociali. Poate că dintr-o astfel de consultare ar fi
rezultat soluţii mai bune, sau acestea ar fi putut fi îmbunătăţite. Nu mai
vorbesc de riscurile majore pe care le implică punerea lor în funcţiune
– în condiţiile în care vor apare cu siguranţă nenumărate impedimente
de ordin juridic. Cum se va proceda la tăierea a 25% din lefuri? Pe ce
bază legală? Dar din pensii? Un stat şi aşa şubrezit de efectele altor
nenumărate măsuri negândite, soldate cu un noian de procese, n-ar putea
să facă faţă unui nou val, masiv, de acţiuni în justiţie. Apoi, cum se
armonizează legea unitară a pensiilor cu aceste tăieri? Pensiile
„nesimţite” vor fi mai întâi ciuntite şi apoi reduse, sau invers? Li se vor
aplica ambele „sancţiuni”? Dar, mai ales, cum rămâne cu salariile celor
din economia al cărei proprietar este statul – unde se ştie că se rulează
sume exorbitante pentru plata droaiei de şefi şi a „delegaţilor” politici
în AGA şi CA? Acestea scapă neatinse de coasa amputărilor? Ce e aia
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„taxă de solidaritate”, dacă nu o altă bazaconie de a lui Vlădescu? Lista
întrebărilor, practic fără răspuns, poate continua. Guvernul persistă în
politica sa de berbec fără minte care se repede sistematic în zidul
realităţii neluate în seamă, izbutind doar să se facă de râs – dacă cuiva
îi mai arde să râdă… Asumarea responsabilităţii, în acest caz, fără a ni
se spune clar cine este de vină şi unde s-a greşit, echivalează doar cu un
nou act autoritarist de tipul celor pe care „românii” nu mai sunt dispuşi
să le suporte.

12 mai 2010

Parada populismului greţos

Există un tip de populism acceptabil, necesar, fără de care un lider
politic nu poate spera să-şi apropie electoratul, să-i câştige încrederea.
Însoţit de decenţă şi de eliminarea oricărui exces, acesta funcţionează şi
dă roade. Cum, însă, pentru orice original există copii neinspirate,
imitaţii netalentate şi parodii grosiere, cel mai adesea se fac văzute şi
simţite manifestările care în loc să te câştige, te dezgustă. Cel mai
primitiv şi mai lipsit de decenţă populism a fost practicat, în vremurile
mai recente ale democraţiei, de Gheorghe Flutur. Fostul ministru al
Agriculturii, celebru pentru genocidul său printre găini, îşi instala în
cabinet câte un răzeş costumat istoric, care să-l sfătuiască, pupa în bot
viţei pe la târgurile agricole, dădea la coasă şi trăgea câte o duşcă de
ţuică – toate însă doar sub atenta consemnare a reporterilor şi a
camerelor de luat vederi. Cu mai puţin aplomb îl imită Boc – tip la care,
să te dai peste cap şi nu găseşti nimic original – exersând coasa la câmp
sau cioplind buşteni cu toporişca – atunci când nu-l prinde taică-său să-
i spargă ouă roşii în cap. Într-un moment ca cel pe care-l parcurgem
acum, populismul n-are practic ce căuta. Situaţia e prea gravă, dramatică
chiar, ca să mai fie loc de demonstraţii artistice. Cu toate acestea, tonul
sezonului de populism greţos l-a dat chiar preşedintele Băsescu care,
după anunţul tăierilor de lefuri şi pensii a oferit naţiei o compensaţie: îşi
va dona leafa de preşedinte! L-au urmat, imediat, discipolii săi cei mai
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credincioşi: Adriean Videanu şi Elena Udrea. Ambii s-au oferit să
finanţeze din leafa lor de miniştri câteva familii nevoiaşe. Gestul în sine
este grobian şi nepotrivit. În cazul preşedintelui, cei nevoiaşi (cărora el
nu le-ar mai acorda nici un fel de ajutor social, dacă e să-l întrebe
cineva), care nu reuşesc să lege nimic pentru a-şi asigura traiul zilnic, s-
ar putea întreba cum de un om care a fost toată viaţa bugetar, iar nevasta
nu i-a lucrat niciodată, reuşeşte să agonisească atâta încât să nu-i pese
de leafa de preşedinte? Bă să-i mai şi cumpere fiicei un Range Rover de
70.000 euro! Sau de ce are nevoie de leafă o persoană ca doamna Udrea,
a cărei geantă Vuitton valorează cât 20.000 de salarii minime pe
economie? Sau dl Videanu, care patronează cea mai productivă (pe
dedesubt) entitate economică naţională? Oare faptul că Comisia
Europeană i-a refuzat finanţarea pentru firma proprie nu-l afectează încât
să fie nevoit să-i ceară doamnei Mioriţa bani de ţigări? Este dezgustător
că această penibilă paradă de „solidaritate” o fac tocmai oamenii care
n-au nici în clin nici în mânecă cu traiul zilnic din România. Deşi în
posturi publice, aceştia sunt complet rupţi de realitatea pe care acţiunile
lor premeditate o fac să fie mai rea. Dacă doamna Udrea ar fi spus:
ministerul meu donează 25% din banii pe care i-a alocat, galant,
Vlădescu, ca să-i împartă cu oamenii de afaceri care au contribuit la
campanie, oferindu-le contracte generoase, mai era o chestie. Pe când
leafa …De parcă cineva şi-ar imagina că un ministru trăieşte din leafă. ăsta
e mizilicul, articolul populist. În fond, fiecare funcţie publică înaltă este
înzestrată cu un număr aproape neprecizat de privilegii şi beneficii – fără
a mai socoti ce poate rezulta din anumite decizii frumos îmbrăcate politic,
dar cu rădăcini solide în interesul personal. Stimaţi politicieni populişti:
dovediţi că sunteţi cu adevărat patrioţi, că sunteţi capabili de acte de
solidaritate! Donaţi 25 % din averea dv! Nu doar din cea de la vedere…

13 mai 2010

Deficitul de sinceritate

Deşi nimeni n-a spus-o încă, cu glas tare, este clar: tăierile dure de
lefuri şi pensii sunt definitive, nu temporare! Să nu-şi închipuie cineva
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că dacă peste vreun an economia va începe, totuşi, să se mişte, se va
reveni şi oamenii îşi vor primi salariile şi pensiile pe care le mai au azi.
Guvernanţii noştri dau ceasul istoriei şi al civilizaţiei în urmă cu vreo
zece ani. Nu cred că România post-comunistă a mai trecut printr-o
situaţie atât de gravă din timpul guvernării ţărăniste, prin 1997, când
inflaţia a explodat şi leul a fost pus practic la pământ. Aşa ceva se
întâmplă şi acum. De ce? Este foarte simplu: nivelurile de salarizare şi
de pensionare la care s-a ajuns nu au avut nici o legătură cu economia
reală. Ele au fost rezultatul unei suite de măsuri populiste luate succesiv
de guvernele care s-au perindat la putere, incluzând de fiecare dată un
consistent procent de mită electorală. Deşi era limpede că economia
duduia doar în capul lui Tăriceanu, care confunda eşapamentul
motocicletei sale cu funcţionarea motoarelor din industrie, s-a ajuns până
la aberanta propunere de dublare a lefurilor unei categorii – e drept,
dezavantajate – fără a se ţine cont de resurse şi de urmări. Cum poate fi
catalogat parlamentul care a votat în unanimitate această lege (şi
preşedintele care a validat-o), decât ca fiind format din persoane
iresponsabile. Rezultatul iată-l: în loc să aibă lefuri duble, dascălii le au
cu un sfert mai mici! Şi, alături de ei, toţi bugetarii obligaţi să suporte
colectiv aberaţia celor care au umflat aparatul de stat pe criterii
clientelare, dincolo de limita suportabilităţii. Pentru că, dacă sectorul
privat, care funcţionează după legile pieţei, a fost obligat să se reformeze
din timp în acord cu realitatea economică, sectorul public şi-a permis să
fie indiferent la mecanismele acestuia şi să defileze intact până la
momentul imploziei. Dacă ar fi fost o firmă, Statul S.A. ar trebui declarat
acum în faliment, iar administratorii săi trimişi acasă. Acest lucru nu
este, însă, posibil. Chiar dacă managerii săi sunt dovediţi cu prisosinţă
ca incompetenţi, chiar dacă de un an şi jumătate ei se ocupă de toate
bazaconiile (modificarea Constituţiei, lustraţie, etc.) în loc să umble la
motorul gripat al sectorului productiv. Această întârziere este cu atât mai
păguboasă cu cât măsurile care se iau acum – deşi ar fi trebuit aplicate
cu un an şi jumătate în urmă - sunt în mod evident insuficiente pentru a
redresa situaţia. Un alt lucru pe care ei nu-l spun cinstit, „românilor”
care i-au votat, este că acesta este doar preludiul şi că etapa a doua va
veni în mod obligatoriu când şi banii din această tranşă FMI se vor fi
cheltuit în acelaşi fel ca până acum. Majorarea TVA şi a taxei unice nu
vor întârzia mai mult de finele acestui an, iar atunci dezastrul va fi total.
Iar lipsa de sinceritate va fi cu atât mai scump plătită.

14 mai 2010
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Despre solidaritatea strângerii 
curelei...

Din toate câte i s-au pus în cârca preşedintelui Traian Băsescu în cei
aproape şase ani de mandat, una nu va putea fi găsită: laşitatea. Ba, din
contră, s-ar putea spune că nu de puţine ori şi-a asumat mai mult decât
ar fi trebuit să ducă. Este cazul acordului împovărător cu FMI - urmare
directă a şirului de guvernări incompetente de până acum – şi de anunţul
public al măsurilor care urmează a fi luate pentru redresarea unei situaţii
aproape fără ieşire. Am lipsit vreo zece zile din ţară, iar la întoarcere am
fost curios – profesional cel puţin – să aflu cum au evoluat lucrurile pe
acest vârf de criză. Am constatat că am mers înainte, pe traseul previzibil
al ciocnirilor tot mai violente (deocamdată de idei) între responsabilii
guvernanţi şi partea cu adevărat adversă a opoziţiei politice şi civile. Nu
numai că nu s-a dat nici o şansă dialogului – de către nici una dintre părţi
– dar poziţiile chiar s-au acutizat până la a face necesară o nouă ieşire la
rampă a şefului statului. Pitit după fustele acestuia, premierul tace. Ultra-
vorbăreţul Boc nu mai are glas. Vorbesc pentru el toţi – miniştrii, aliaţi
politici, colegi de partid. Boc însă nu mai scoate un cuvânt şi acest lucru
îl pune într-o postură de victimă sigură a evenimentelor. Boc devine
Moţoc şi cum un cap trebuie să cadă, cu siguranţă că va fi al său. Nu
vreau să spun că vinovăţia pentru situaţia la care s-a ajuns îi aparţine în
totalitate. Ba, chiar, într-o foarte mică măsură. Pentru că, la o analiză
atentă, Boc nu există. El exprimă idei, opinii – care cel mai adesea se
lovesc cap în cap – care nu sunt ale lui. Sunt ale celor care îl manipulează
ca pe o perfectă marionetă. Dacă Boc are cu adevărat o vină, este aceea
de a se fi pretat cu naturaleţe şi cu maximă disponibilitate acestui joc.
Cu flerul său de veritabil „animal politic”, preşedintele a simţit că atunci
când povara responsabilităţii devine prea mare pentru umerii plăpânzi
ai premierului, trebuie să intervină el. Cu avantajul că, punându-se în
postura de apărător al Executivului, nu face altceva decât să-şi asume o
responsabilitate la nivel naţional. În aceste momente nu mai este
preşedintele celor care l-au ales, ci al tuturor celor care suportă



consecinţele guvernării. O notă nouă pe care a conferit-o discursului său
de marţi seară a fost aceea a atacului dur la adresa corupţiei aparatului
public, într-o tentativă iscusită de a mai spăla niţel imaginea de tot
compromisă a corifeilor guvernamentali ale căror nume au devenit,
practic, sinonime cu fenomenul acuzat. Preşedintele Băsescu ne-a spus,
marţi, ceea ce ştiam deja: că n-avem alternativă. Că respingerea populară
a acestei măsuri dure ne poate îngropa definitiv ca naţie independentă.
Că trebuie să acceptăm aceste sacrificii pentru a putea spera. Ce n-a spus
însă preşedintele, este de ce trebuie să plătim cu toţii acelaşi preţ pentru
greşelile şi incompetenţele doar ale unora. De ce austeritatea ocoleşte
cu iscusinţă sectorul „pretorienilor” (servicii secrete) sau privilegiile
parlamentare şi guvernamentale? De ce de un an de zile nu s-a reuşit
curăţarea aparatului public de povara agenţiilor fără rost, veritabile
adăposturi ale clientelei politice? De ce trebuie să strângă cureaua cu
acelaşi număr de găuri şi cel slab şi cel gras? Acestea sunt întrebările la
care „românii” aşteptau răspunsurile preşedintelui.

27 mai 2010

Români, vi s-a pregătit ceva:
căluşul constitutional!

„Dacă există o opoziţie insuportabilă o presiune socială
insuportabilă, sigur că nimeni nu poate deveni duşmanul propriului său
popor” – spune în alocuţiunea sa de marţi seara, preşedintele Băsescu,
făcând o veritabilă profesiune de credinţă a unui democrat autentic.
Numai că miercuri seară, când anunţa aprobarea în Guvern a scrisorii
către FMI care cuprindea toate măsurile nepopulare convenite cu
Fondul, premierul Boc avea să scoată din joben argumentul juridic care
va să facă în aşa fel încât opoziţia şi presiunea socială să nu devină
insuportabile şi să nu compromită genialul plan de salvare a clientelei
politice bugetare pe seama pensionarilor şi a salariaţilor neprivilegiaţi:
activarea unei prevederi constituţionale (art. 53) care precizează că poate
fi restrânsă exercitarea unor drepturi sau libertăţi constituţionale pentru
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„apărarea securităţii naţionale, a ordinii, sănătăţii ori a moralei publice,
a drepturilor şi libertăţii cetăţenilor, desfăşurarea instrucţiei penale,
prevenirea consecinţelor unor calamităţi naturale, ale unor dezastre ori
a unui sinistru deosebit de grav”. Ce se ascunde în spatele acestui articol?
Un lucru simplu: guvernul îşi asigură imunitatea faţă de orice ar putea
deveni „insuportabil” – vorba preşedintelui – pentru a-şi vedea în linişte
de programul prin care scoate datoare naţia română pentru incompetenţa
unui guvern aflat în momentul şi locul cele mai nepotrivite. Într-un loc
o nimereşte, însă, dl Boc, la fix: acolo unde vorbeşte de calamitate
naturală, dezastru sau sinistru foarte grav. De la Ceauşescu încoace
România nu a mai trecut printr-o asemenea încercare. Guvernele Boc,
câte au fost, sunt tot atâtea calamităţi, iar personajul care le reprezintă
începe să-şi merite adjectivul, intrat în uitare, de „sinistru”. Practic, prin
această prevedere, Guvernul poate interzice manifestaţii, greve sau alte
acţiuni de protest care ar putea pune în pericol securitatea (apropo: li se
taie leafa şi pretorienilor din Servicii?) celor care se află la putere. Ar
putea fi interzise şi acele posturi de televiziune sau ziare care seamănă
panică şi induc neîncredere în înţelepciunea diriguitorilor, împiedicându-
i să ducă la bun sfârşit planul de salvare naţională. Bineînţeles, temporar,
până va trece valul şi lumea se va obişnui cu noua ordine politică pe care
o instaurează regimul Băsescu.

28 mai 2010

POW WOW 2010 - pariul 
Americii cu turismul

Am avut privilegiul de a fi invitat, recent, la Convenţia Turismului
american – intitulată POW WOW 2010 – organizată de US Travel
Association la Orlando, în Florida. US Travel este una dintre cele mai
puternice organizaţii neguvernamentale care grupează marile companii
de transport, hoteliere, de entertainment şi de turism, ramură care dă
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economiei naţionale un procent important din cifra de afaceri şi de
folosire a forţei de muncă. Odată pe an, într-una dintre zonele cu tradiţie
şi resurse – iar Florida pare să fie statul cu cele mai mari disponibilităţi
în materie – reprezentanţii acestei ramuri se întâlnesc şi negociază
contractele viitorului an în valoare de multe miliarde de dolari. Scopul
principal al acestor reuniuni care durează câte cinci zile este acela de a
aduce în America cât mai mulţi turişti de peste hotare, Statele Unite fiind
cea mai importantă destinaţie turistică internaţională. Pe locul doi
figurează obiectivul de a mişca mase cât mai mari de oameni de-a lungul
şi de-a latul Statelor, pentru a folosi la maximum baza turistică existentă.
La Orlando, anul acesta, au participat cu standuri proprii peste 1000 de
firme, în timp ce numărul total al participanţilor a trecut de 5000. 1500
dintre aceştia au fost operatori şi cumpărători de servicii turistice din
străinătate. Timp de trei zile, toţi au fost angrenaţi într-un program de
negocieri pe cât de intensiv, pe atât de serios: printr-o programare
computerizată, s-au întâlnit, preţ de câte 20 de minute şi au negociat. Au
fost admise maxim 40 de întâlniri în cele trei zile. Cei care au absentat
la mai mult de trei întâlniri preprogramate, au pierdut dreptul de a mai
participa la ediţia următoare. Ritmul de lucru a fost de o intensitate pe
care doar petrecerile organizate în fiecare seară, după negocieri au mai
putut-o „îndulci”. De ce am făcut acest expozeu? Cei care sunt obişnuiţi
cu târgurile noastre de turism vor înţelege. La noi, acestea sunt mai
degrabă pretexte festiviste, decât reuniuni de lucru. Vine doamna
ministru, dansează o periniţă, degustă ceva produse tradiţionale şi
promovarea e ca şi făcută! Târgul nostru n-are termene, n-are rezultate
palpabile, e mai degrabă un pretext de socializare. E drept, la noi
turismul nici nu are ponderea pe care o are în Statele Unite, dar de la
Roman încoace nici un premier n-a contenit să-l evoce ca una dintre
soluţiile miraculoase pentru dezvoltare economică. Americanii ştiu
precis ce vor: ceva mai mult decât cele 122 de miliarde de dolari pe care
le cheltuiesc, acum, anual, turiştii străini. Acesta este exportul lor! Şi
vor mai mult, pentru că criza şi-a arătat colţii. Nu ca la noi, ei fiind mai
pregătiţi să o înfrunte şi având şi competenţele necesare. Cuvântul de
ordine la recentul POW WOW a fost: „Cheltuiţi!”. Dacă nu cheltuim,
economia nu se mişcă şi pierdem cu toţii! E drept, însă, ca să aplici un
asemenea slogan, trebuie să ai şi ce să cheltuieşti. Degeaba ne-ar
îndemna dl Boc (noroc că nici nu-i trece prin cap să o facă, după ce ne-
a tăiat leafa şi pensia) să cheltuim, când buzunarele noastre sunt goale.
Măcar bonuri de casă să luăm când mai cumpărăm câte ceva, ca să
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distrugem evaziunea fiscală din rădăcini. Spre deosebire de noi şi alţii,
America a înfruntat în ultimul deceniu două crize: pe cea din 11
Septembrie 2001 – care a lovit cel mai dur industria turismului şi a
călătoriilor – şi cea din 2008. În 2008 nu apucase să-şi revină de pe urma
crizei terorismului. Acum încearcă din răsputeri, calculând fiecare pas
şi fiecare gest. Orice turist în plus e important şi am putut constata că
România contribuie activ la redresarea Americii: un operator de turism
român – singurul care a participat la această ediţie, dintre cei care
altădată se îmbulzeau să primească acceptul organizatorilor – mi-a
mărturisit că nu mai pridideşte trimiţând grupuri de români la Las Vegas.
Nu pensionari, nu bugetari, evident…

29 mai 2010

Statul şi căpuşa politică

Privesc şi ascult aproape fascinat pledoariile televizate ale liderilor
politici de opoziţie. Şi dl Antonescu şi dl Ponta îmi apar extrem de
competenţi şi de elocvenţi în modul în care evocă acţiunile
guvernanţilor: jaf de scară mare, corupţie, abuzuri şi nepotism pe toate
palierele şi la toate nivelele. Ştiu dânşii cu exactitate cum se procedează
în cazul recuperării investiţiilor electorale prin licitaţii trucate, ştiu şi ce
sume se vehiculează, ştiu cum se angajează neamurile de până la ultima
spiţă în posturi gras retribuite, ştiu de ce primesc miniştrii bugetele care
sfidează austeritatea, ştiu cum se elucidează legi şi regulamente pentru
a face din dezmăţul bugetar un adevărat festin portocaliu. De unde ştiu
toate astea? Simplu: le-au practicat la rândul lor, când s-au aflat la
guvernare. Pe unele chiar le-au brevetat, pe altele doar le-au perfecţionat.
Ştiu şi de ce doar ei au datorii de campanie electorală: pentru că
pedeliştii, aflându-se la butoane, au avut cum şi de unde să le achite.
Nici n-ar trebui să ne mire prea tare. Acesta este discursul politic clasic:
eşti la putere – taci şi te înfrupţi! Este în opoziţie – strigi şi rabzi! Situaţia
dramatică în care se află România astăzi este consecinţa logică şi
previzibilă a şirului de violente ilegalităţi la care statul a fost supus de
cei care i-au gestionat afacerile. România SRL a fost societatea - nu
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neapărat comercială – pe care administratorii săi au căpuşat-o în cel mai
neruşinat mod cu putinţă. De 20 de ani, nici unul dintre cei care s-au
aflat în „consiliul de administraţie” nu a urmărit ca firma să fie sănătoasă
şi să meargă bine. Toţi au încercat să stoarcă pentru ei şi ai lor cât mai
mult cu putinţă. Au făcut-o şi pesediştii, şi ţărăniştii, şi liberalii, şi
maghiariştii. O fac acum democraţii lui Băsescu. E drept, mai sistematic
şi mai eficient ca alţii. Au şi o dotare naturală deosebită în acest sens, şi
o miză sporită: cele două campanii electorale au avut costuri ameţitoare
şi acestea trebuie recuperate şi obţinut şi ceva în plus. De aceea spolierea
bugetului şi a resurselor nu cunoaşte oprelişti. Miza e mare şi haita
începe să se devoreze reciproc. Şi, cu cât se împuţinează resursa, cu atât
creşte agresivitatea şi lăcomia. Deocamdată Băsescu şi Boc au obţinut
ce au dorit: să salveze „aparatul” care operează devalizarea, prin
sacrificarea amărâţilor, a celor care şi aşa nu mai au mare lucru de
pierdut. Au salvat, pe spinarea acelora, aproape întregul sistem clientelar,
care-şi va continua opera sub aceleaşi comenzi. De ochii lumii plătesc
şi ei: un sfert din leafă! Dar ce bugetar serios şi devotat mai trăieşte din
leafă? De sporuri, privilegii şi puterea lor de decizie nu s-a atins nimeni.
Tăierea lefii e doar o bătălie. Războiul contează şi câştigarea lui.
Războiul cu poporul român …

31 mai 2010

Iunie

Principiul lui Farfuridi: 
Să se revizuiască, dar să nu se

schimbe nimic!

Traian Băsescu a făcut din ideea reformării statului ideea principală
a campaniei sale electorale. A desprins din context partea cea mai
tentantă pentru un public excedat de ineficienţa şi excesele unui
parlament greoi şi împănat cu neaveniţi: aceea de a se reduce numărul
de Camere, de la două la una, iar totalul aleşilor la doar 300! Demersul
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a prins şi rezultatul referendumului i-a dat cale liberă de a se răfui, oficial
de data aceasta, cu cei care-l suspendaseră din funcţie făcând din el un
cap de serie original. Ca şi din colaboratorul său cel mai apropiat, Emil
Boc, de asemenea cap de serie într-o viitoare listă de premieri
disponibilizaţi prin moţiune de cenzură. Evident că principalul demers
de reformare a statului a rămas, pentru cei doi, în toată această perioadă
în care ţara a ars, modificarea Constituţiei pentru a face posibilă, peste
2 sau 6 ani, funcţionarea unui Parlament unicameral cu 300 de deputaţi.
Cât de urgentă şi de presantă este această chestiune pe fondul unei crize
galopante care calcă totul în picioare, s-a văzut odată cu decizia luată
de guvernul lui Boc şi anunţată de preşedintele Băsescu, de a se
contracara efectele acesteia tăindu-se din lefurile bugetare şi din pensii.
Practic, de mai bine de un an şi jumătate de când ne confruntăm cu
dificultăţile majore ale recesiunii mondiale aceasta este prima şi cea mai
discutabilă măsură anticriză! Au mai fost câteva glume, de genul
forfetarului şi a programelor „prima casă” şi „rabla”, dar cu aşa ceva nu
se poate lăuda decât un personaj cu lipsa de simţ al umorului precum
Emil Boc. Situaţia dificilă în care a ajuns statul – datorită erorilor
cumulate ale tuturor guvernanţilor de până acum – făcea nu doar
posibilă, dar absolut necesară o operaţiune radicală de reformare a
acestuia. Statul român este o maşinărie învechită şi depăşită, care
consumă mult, cu randament minim şi nu este capabil să funcţioneze la
parametrii pe care îi implică condiţiile actuale. Ar fi fost cel mai bun
prilej pentru un Traian Băsescu, sincer interesat de această problemă, să
pună piciorul în prag şi să ceară o reformă drastică: simplificarea
aparatului administrativ, eliminarea structurilor intermediare,
eficientizarea aparatelor de supraveghere şi control, diminuarea drastică
a numărului excesiv de funcţionari şi a instituţiilor parazitare. Prin
aceasta s-a fi realizat, implicit, economiile care să micşoreze povara
asupra bugetului. În locul acestor operaţiuni, tandemul Băsescu - Boc a
preferat o operaţiune cosmetică, prin care se transferă responsabilitatea
rezolvării în spinarea întregii populaţii. Vom plăti, solidar, pentru
greşelile doar ale unora. De ce? Mai simplu decât se poate imagina: o
reformare autentică s-ar fi repercutat în primul rând asupra clasei politice
şi administrative clientelare. PDL-ul ar fi trebuit să-şi devoreze „copiii”
puşi în funcţii de pe care pot organiza şi dirija colectarea de fonduri
pentru plata datoriilor electorale şi pentru consolidarea bugetului
partidului. Statu-quo-ul rezolvă problemele păturii căţărate la putere care
a acaparat toate robinetele prin care se scurge risipa benefică pentru
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buzunarele celor angrenaţi în procesul acesta metodic de spoliere a unui
stat păgubos şi incompetent. Preşedintele, premierul, miniştrii, toată
droaia de potentaţi sunt de acord să se revizuiască orice, cu condiţia să
nu se schimbe nimic din ceea ce le permite lor – sau altora care ar fi în
locul lor – să prospere pe seama falimentului statului. Şi al populaţiei
naive …

1 iunie 2010

Cui dă Statul socoteală?

Aflăm, odată cu zbaterile pentru a limita proporţiile dezastrului, că
situaţia actuală este consecinţa şirului de erori – voluntare sau
involuntare – pe care le-au făcut în cei 20 de ani politicienii pe care i-
am desemnat să administreze ţara. Boc spune - pe bună dreptate – că a
preluat o moştenire catastrofală, ale cărei proporţii nu le-a cunoscut,
altminteri nu s-ar fi jucat un an şi jumătate de-a „Baba Oarba –
Anticriza” încercând să-i vină de hac cu forfetarul, Rabla şi Prima Casă.
Concluzia la care s-a ajuns în ceasul al 12-lea este una la fel de dureroasă
ca şi efectul tăierii sfertului de leafă asupra bugetarilor şi a celor 15%
de la pensionari. România trăieşte, practic din prima zi de democraţie,
peste posibilităţile sale. De 20 de ani produce mult mai puţin decât
consumă. Cum s-a putut perpetua acest lucru? Simplu: prin decizie
politică. Fiecare guvern a rezolvat problemele zilei de azi pe seama zilei
de mâine. Au alocat consumului resurse teoretice. S-au întrecut, pe final
de mandat, în a face cadouri electorale, transformând aproape jumătate
dintre cetăţenii României în asistaţi sociali. Au cultivat cu consecvenţă
nemunca şi recurgerea sistematică la expediente legale. Au mărit până
la obezitate aparatul de stat, pentru a-şi răsplăti susţinătorii şi clientela
politică în general cu slujbe bine plătite şi în care nu se face nimic. Chiar
dacă Tăriceanu a fost campionul acestor procese, nimic nu-i disculpă pe
Năstase, pe Isărescu, Vasile şi Ciorbea, pe Văcăroiu şi Stolojan sau pe
Roman. Fiecare a avut contribuţia sa de iresponsabilitate, cu girul
preşedinţilor aferenţi, şi nici unul nu a dat socoteală pentru erorile sau
ilegalităţile săvârşite. E drept că, gândindu-se la propria lor siguranţă,
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succesorii n-au insistat să primească vreun raport de gestiune de la
predecesori. Legea răspunderii ministeriale, adoptată târziu, s-a dovedit
profund ineficientă şi nimeni n-a băgat-o în seamă. România are o mare
problemă nerezolvată, de pe urma căreia va continua să tragă ponoase:
nu funcţionează nici un principiu al răspunderii, al dării de socoteală
pentru modul în care un guvern administrează ţara. Teoretic, Guvernul
este subordonat Parlamentului, dar puterea politică din Parlament nu are
nici un interes să-şi dea în gât propriul mandatar. Alte instanţe abilitate
prin lege, precum Curtea de Conturi, rămân instituţii pur formale, care
se apleacă asupra amănuntelor, nu a fondului chestiunii. Iar de când
acolo îşi face siesta Văcăroiu, Curtea aproape că a intrat în anonimat.
Revin la chestiune: pentru orice crimă trebuie să existe un vinovat. Sau
mai mulţi. Orice vinovăţie trebuie sancţionată prin lege. Unde este legea
care guvernează România şi o apără de incompetenţele şi hoţiile
politicienilor? Şi până când, pentru erorile sau ilegalităţile acestora, vom
plăti, solidar, noi toţi?

2 iunie 2010

Vlădescu: un ministru mincinos!

Puteam să vă mai minţim vreo şase luni – zice cu dezarmantă
sinceritate ministrul de Finanţe – şi să vă spunem că va fi bine. Dar nu
va fi – concluzionează el, inducând implicit ideea că actualele măsuri
de austeritate care au ridicat deja ţara în capul Guvernului nu vor fi
suficiente şi că urmează altele, până la - vorba lui Şeitan – tăieri de lefuri
de 50-70%! Declaraţii asemănătoare făcea, zilele trecute, şi ministrul
Berceanu, care se referea la „minciunile prin omisiune”. Nu poţi să nu
te întrebi ce a generat această criză de sinceritate printre membrii unui
guvern care de când e în funcţie nu face altceva decât să se străduiască
în a da populaţiei speranţe deşarte şi încredere într-un viitor destul de
întunecos. N-avem de unde să ştim dacă pe respectivii miniştri i-a luat
pur şi simplu gura pe dinainte sau este un demers programat, efectuat la
comanda unor specialişti în marketing politic. Oricum ar fi, devine
limpede faptul că acest guvern ne-a minţit şi ne minte în continuare –
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lucru pur şi simplu de neadmis într-o democraţie autentică. Şi ne mint
fără teama că vor fi penalizaţi. Să revenim însă la mincinosul „nr. 1” al
Guvernului: Sebastian Vlădescu. Este un ministru cu experienţă – a mai
îndeplinit această funcţie în timpul Guvernului Tăriceanu, reprezentând
PNL. A fost remaniat în urma unor neînţelegeri avute cu premierul de
atunci. A revenit la afaceri, păstrând legăturile cu puterea prin funcţiile
de reprezentant în diverse consilii de administraţie sau comisii de
privatizare. Nu s-a remarcat prin absolut nimic, în primul său exerciţiu
ministerial, decât printr-o agreabilă bonomie şi prin faima de cuceritor
de inimi slabe, având la activ o spectaculoasă „deturnare” a nevestei
propriului său fin. Cum a intrat în vederile „selecţionerului unic” Boc,
rămâne un mister. Dar, după eşecul înregistrat prin numirea unui inginer
la cârma Finanţelor (Pogea) oricine putea să pară mai bun. Cu precizarea
că în ograda proprie pedeliştii n-au reuşit să găsească un candidat valabil,
fiind nevoiţi să culeagă un candidat tocmai de la cei mai înverşunaţi
inamici. Dar liberalii începeau să aibă tradiţie în a fi abandonaţi la greu
de propriii membri (o mai făcuse şi Cătălin Predoiu, fostul şi actualul
ministru al Justiţiei), aşa încât „transferul” lui Vlădescu n-a mai mirat
pe nimeni. Încă de la început Boc a indus ideea că în postul-cheie al
ofensivei anticriză se instalează un veritabil vrăjitor, capabil să dea cu
ea de pământ. Vlădescu şi-a început mandatul cu câteva mişcări de cadre
spectaculoase: a adus, pe post de consilieri, un comic vestit al mai multor
ecrane şi un cântăreţ! Aceştia urmau să dea un suflu nou ministerului,
prin impunerea unei alte imagini decât cea tradiţională. Şi au reuşit să
aducă instituţia pe prima pagină a tabloidelor. Nu ştim prea bine ce a
făcut Vlădescu până acum, în afara declaraţiilor contradictorii, date cu
aerul acela sfătos şi atotcunoscător care te poate face să crezi că el ştie
ceva ce nu ştii tu. Cert este însă că nimic palpabil nu s-a întâmplat:
economia a continuat să se împleticească, aparatul de stat a rămas intact,
iar criza şi-a înfipt bine colţii în nivelul de trai al populaţiei. Singurul
lucru notabil care a venit dinspre Vlădescu a fost lipsa sa de îngrijorare
în legătură cu o posibilă remaniere. N-au decât – a putut el să spună –
aproape fericit să se întoarcă la traiul său de epicuriean iubitor de femei
frumoase şi maşini rapide (din care deţine veritabile colecţii). Ce ne
rămâne? Nimic altceva decât să aflăm de la Vlădescu şi alte adevăruri
dureroase, că de minţit nu mai are de ce să ne mintă. 

3 iunie 2010
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„Independenţii” de la stat!

Dacă era vreo logică în măsurile propuse de Boc şi Udrea, aceasta
privea procentul egal de 25% aplicabil tuturor celor care iau banii de la
stat. Orice excepţie ar încuraja găsirea de nenumărate portiţe de eludare,
după cum s-a dovedit nu odată de-a lungul timpului. Însă, ca mai toate
măsurile acestui guvern buimac doar în aparenţă – pentru că dincolo de
buimăceală se află calcule şi interese cât se poate de concrete – şi aceasta
are o mare hibă: exclude de la tăieri pe angajaţii companiilor cu capital
de stat şi ai instituţiilor care se autofinanţează, pe motiv că banii aceştia
n-ar veni de la buget. Dar de unde? Nu prea ştiu companii de stat care
să fie profitabile şi să nu fi fost încă vândute. Mai toate îşi datorează
subzistenţa apelului la buzunarul public şi funcţionează după principiul
că, după ce se plătesc toate cheltuielile, dacă mai rămâne ceva, aia e a
statului. Dar aşa ceva nu se întâmplă. Deasemenea, avem cazul unor
agenţii sau instituţii de reglementare care au fost împroprietărite de stat
cu administrarea unui anumit domeniu, pentru care percep taxe. Ni se
spune că trăiesc – şi trăiesc bine – din aceste taxe – pe care nu le virează
statul, ci le iau ei direct de la populaţie sau de la agenţii economici.
Aceste instituţii se află în topul salariilor pentru că principiul de execuţie
al bugetului propriu este cât se poate de simplu: îşi stabilesc lefurile care
consideră ei că sunt corecte, îşi stabilesc cheltuielile necesare
funcţionării, calculează dările pe care trebuie să le verse la stat şi după
ce fac totalul, scot nivelul taxelor sau tarifelor pe care trebuie să le
încaseze. Simplu ca bună ziua! Deobicei, aceste instituţii sunt favorizate
de domeniul pe care li-l alocă statul: frecvenţele radio, perimetrul aerian,
siguranţa traficului, etc. Nu există nici o companie care să reglementeze,
de pildă, cultivarea cartofilor şi să depindă de producţia obţinută. Toţi
aceşti „independenţi” de stat merg la sigur pe mâna acestuia. Nu mai
vorbim de companiile cu capital de stat care au pierderi economice,
adesea uriaşe, dar care sunt subvenţionate cu sumele exorbitante pe care
le încasează şefii lor – başca cele pe care le primesc trimişii speciali ai
Guvernului prin consiliile de administraţie şi care reprezintă deobicei
un procent de 20-30 la sută din leafa şefului, pe care tot ei o aprobă. Aşa
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încât exceptările, de orice fel nu constituie doar o eroare, ci şi o
inechitate flagrantă şi dovedesc că de fapt, tactica guvernului este de a-
i sacrifica pe cei mulţi şi neajutoraţi şi de a-i proteja pe cei care
reprezintă clientela politică. Dacă TAROM-ul sau CEC-ul, ca să dau
doar două exemple la întâmplare, ar fi scutite de amputări, acest lucru
va crea o situaţie care va răbufni, mai devreme sau mai târziu. Mai este
un aspect pe care dl Boc se face că nu-l vede şi nu-l aude: grila salarială
la vârf din instituţiile statului: măsura populistă de a plafona lefurile
şefilor a creat o situaţie cel puţin stranie: majoritatea celor din aparatul
de conducere al ministerelor şi instituţiilor publice au rămas cu salarii
considerabil mai mari, de care nimeni nu se atinge. Şi atunci unde-i
economia – reală - dacă-i tai unui şef de serviciu rămas cu 80-90
milioane, 25 la sută? Iar bietul ministru – mai ales dacă are şi rate la
bancă, ca dna Udrea - cum se va descurca cu cele doar vreo 35-40 de
milioane care îi mai rămân de cheltuială? În hei-rup-ul populist şi egoist
al salvării naţiei pe spinarea celor mulţi, guvernanţii continuă să ignore
sau să acopere aspecte importante ce generează inechitate şi
incertitudine. 

4 iunie 2010

Semn rău! Cod portocaliu!

Se părea că râul transfugilor parlamentari curge într-un singur sens:
dinspre celelalte partide, spre încăpătorul PDL – uneori cu escale tehnice
la „independenţi”. Iată însă că s-a spart gheaţa şi curentul începe să o ia
spre amonte. Breşa a făcut-o Iulian Bădescu, deputat PDL de Prahova –
din fieful electoral al preşedintei Camerei, Roberta Anastase. Dacă e să
privim situaţia într-o perspectivă fotbalistică, scorul dezertărilor între
cele două formaţiuni rămâne zdrobitor în favoare PDL. Practic, PSD
înscrie golul de onoare, neavând şanse să echilibreze prea curând
balanţa. Totuşi, transferul – chiar înaintea unui „meci” decisiv – dlui
Bădescu reprezintă un semn. Unul rău, pentru PDL. Partidul care se
prezintă ca un veritabil zid de voinţă în faţa forţelor adverse începe să
fie brăzdat de crăpături. Şi nu este vorba doar despre abandonul
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deputatului Bălan, ci şi de intenţia deschis asumată a altor vreo cinci
parlamentari din partidul de guvernământ de a vota împotriva
programului iniţiat de guvern. Mai este ceva: la votul pentru numirea
unor judecători la Curtea Constituţională, candidaţii puterii au fost
surclasaţi de cei ai opoziţiei, ceea ce nu poate însemna altceva decât că
au fost votaţi şi de arcul guvernamental, fiind consideraţi mai apţi pentru
aceste funcţii decât cei propuşi de partidul propriu. După consolidarea
maşinăriei de vot a PDL prin artificiul creării grupului Independenţilor
(care, iată dau şi ei semne de derută, anunţând că se vor abţine la votul
pentru programul Guvernului), acesta este simptomul care anunţă o
viitoare debalansare, sub presiunea măsurilor nepopulare pe care Boc
este nevoit să le impună. Numeroşi susţinători ai regimului Băsescu-
Boc încep să se teamă şi de rezultatul moţiunii de cenzură. Dar, chiar
dacă aceasta nu va trece, perspectiva guvernării rămâne una sumbră. Cu
o autoritate tot mai scăzută, Boc reuşeşte cu greu să asigure o funcţionare
coerentă propriului său Executiv, în care miniştri cu pretenţii - mai egali
decât ceilalţi - au început deja să se atace reciproc pentru a se scoate din
cursa succesiunii. Semn rău – cod portocaliu!

5 iunie 2010

William Brânză şi Ziua Cuţitelor
Lungi…

Între solemnitatea exotică a prenumelui – William – şi neaoşismului
onomastic – Brânză - al distinsului personaj politic cu acelaşi nume
există o potrivire prin care întâmplarea a egalat geniul lui Caragiale. Dl
Brânză este emblematic pentru etapa actuală şi se înscrie într-o veritabilă
tradiţie de gen – din care mai fac parte Muscă, Fluture, Plăcintă,
Văcăroiu – legitimată de aceeaşi extracţie care cu vreo jumătate de veac
în urmă garanta „originea sănătoasă”. Dl deputat de diaspora Brânză
este un stâlp al puterii actuale. Nu doar prin faptul, pe care nu pierde
nici un prilej ca să-l amintească, de a fi cel care l-a făcut, practic,
preşedinte pe Traian Băsescu, prin voturile achiziţionate printr-o
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costisitoare campanie spaniolă, ci şi prin influenţa crescândă pe care o
are în interiorul unui partid în care competiţia este tot mai acerbă. Spirit
pragmatic, dl Brânză n-a ezitat nici un moment în a solicita răsplata
jertfei patriotice. Şi anume, restituirea, sub formă de contracte
comerciale cu statul, a sumelor şi a efortului investite în companie. A
obţinut deja ceva, între acestea cel mai celebru fiind contractul de
stârpire a şobolanilor de la Metrou (nu este nici o figură de stil!) pentru
care firma de care este legat prin fire necunoscute muritorilor de rând
încasează milioane. De euro. Dl Brânză este însă unul dintre
nemulţumiţii actualei etape. Faţă de ce vede el că încasează alţii, cu
merite incontestabil mai mici, porţia sa pare insignifiantă. Şi atunci se
zbate. Unde nu merge cu vorba bună, bagă vorbe rele la urechile
conducerii. Unde nu merge nici aşa, atacă direct. Deja vrea doi-trei
miniştri poartă pe funduri amprenta dentară a dlui Brânză. Acţiunea sa
se înscrie într-un context mai larg, cel al competiţiei populare declanşate
în PDL odată cu înrăutăţirea situaţiei economice care face să se poată
fura mai greu şi furtul să se vadă mai uşor. Mulţi – între care şi
personajul nostru – consideră că dl Boc s-a copt şi, prin urmare, pomul
partidului trebuie scuturat. Cine e în stare să se ţină bine, poate lua locul
spre vârf. Cine nu, nu. Dl Brânză nu ţinteşte chiar vârful – realizează că
cu numele sonor pe care-l poartă n-ar putea face mare scofală – dar are
şi el oamenii lui pe care e dispus să-i împingă cu toată forţa pe care i-o
dau caloriile proprii. Iar în calea acestor oameni se află alţii, care trebuie
înlăturaţi mai mult sau mai puţin politicos, dar cu siguranţă ferm. În PDL
se apropie ziua cuţitelor lungi. Din depărtare se aude deja zgomotul pe
care-l face tocitoarea ce dă ascuţime instrumentului politic de bază. Iar
dl Brânză stă la coadă cu panoplia din dotare …

7 iunie 2010

Firul de păr al lui Băsescu şi 
chirurgia solidarităţii

După ce au fost muştruluiţi duminică seara la Snagov, parlamentarii
şi miniştrii Puterii s-au întors la lucru mobilizaţi exemplar în lupta lor
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dreaptă cu hidra social-liberală. Ieri Boc şi-a asumat în Guvern
programul de austeritate pe spinarea românilor. Este primul pas.
Urmează moţiunea din Parlament. Ce şanse are aceasta? Guvernul Boc
rămâne în istorie ca primul înlăturat de la putere printr-o moţiune
(democratică) de cenzură. Adică forul legislativ s-a exprimat majoritar
în sensul că echipa adunată de Boc sub atenta supraveghere a
preşedintelui, nu este în stare să guverneze corect şi eficient. Ce a urmat?
Alte două „guverne Boc” cu alţi premieri desemnaţi (Croitoru şi
Negoiţă) şi revenirea, în cele din urmă, a aceluiaşi premier la cârma unui
guvern întărit cu ungurii refuzaţi la prima strigare (guvernul mixt PDL-
PSD) şi cu marea găselniţă prezidenţială - independenţii lui Oprea. Ce
face acest guvern, de când s-a instalat la putere? Nimic! Vorbeşte pe mai
multe guri, vorbe care cel mai adesea se bat cap în cap, dar nu face nimic.
Nici anticriză, nici reformă. Grijulii pe cuibarele ce le-au fost dăruite,
miniştrii recurg la orice tertip pentru a-şi păstra intacte echipele, cu toată
încărcătura inutilă de pile care face să atârne atât de greu în balanţă
cheltuielile bugetare. Atât de mare e nesimţirea miniştrilor – sau atât de
mică autoritatea premierului – încât a fost nevoie ca preşedintele, la
Snagov, să le-o zică de la obraz: îl sabotaţi pe ăsta micu’! Cine îl
sabotează? În primul rând miniştrii cu „boaşe”, cum se spune în popor,
cei care nu se tem de remanieri pentru că, nu-i aşa, ei l-au pus pe Boc,
nu Boc pe ei. În primul rând Udrea, cu tot mai insistente pusee de
„numărul 2”, apoi Videanu, stăpânul inelelor energetice şi şeful găştii
băieţilor deştepţi din economie, şi Berceanu, cel care a cheltuit vreo 2
miliarde de euro fără să facă un kilometru de autostradă, dar care poate
să justifice „până la ultimul leu”. Ei nu vor să se atingă de schemă,
pentru că ar însemna să-şi dea afară prietenii şi partenerii de afaceri.
Ceilalţi, bugetarii, nu prea au de unde, că la ei lucrurile stau prost oricum.
Şi atunci? Nu rămâne decât înţeleapta soluţie găsită de Boc şi ai săi:
chirurgia solidarităţii. Tăiem de la toţi, fără să ne pese de urmările
dramatice pe care le pot avea amputările. Cel mai probabil, vor reduce
presiunea asupra bugetului de pensii! Teoretic, moţiunea n-ar trebui să
treacă, pentru că Puterea şi-a negociat atent voturile. Dar pe cerul
portocaliu apar semne rele. Unii parlamentari, îngrijoraţi de propria lor
soartă în perspectiva viitorului uninominal se gândesc de pe acum să-şi
facă un culcuş în Opoziţie. Dacă fenomenul e molipsitor, n-ar fi exclus
ca soarta Guvernului să atârne de un fir de păr. De-al lui Băsescu … 

8 iunie 2010
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18%

E un soi de medie, dacă vreţi, între cei 25% care se taie din leafa
bugetarilor şi cei 15% din pensii. Că exact acesta este procentul la care
se situează azi în sondaje PDL-ul – este doar o simplă întâmplare. Deloc
întâmplător este reculul, de la cei vreo 42% la care ajunsese la un
moment dat partidul lui Traian Băsescu, atunci când electoratul mai avea
naivitatea să creadă că unii politicieni sunt mai buni decât alţii, la ceea
ce s-ar putea numi „nucleul dur” al partidului. Unul dintre veteranii
democraţi îmi împărtăşea recent convingerea că sub acest procent
partidul nu mai poate să scadă şi că, oricum, dacă se face o comparaţie
cu momentul constituirii Alianţei DA se va vedea că oamenii lui Băsescu
au plecat de la 11%! O degradare asemănătoare a cunoscut şi PSD-ul,
numai că partidul lui Iliescu ajunsese la recordul negativ de 13% în
vremea lui Geoană, când se afla în opoziţie. PDL-ul este la putere. Cu
intermitenţe, din 2004. De la începutul acestui an practic guvernează
singur, nici maghiarii şi nici independenţii nepunându-i probleme în
luarea deciziilor. Ce se va întâmpla cu popularitatea partidului după
intrarea în vigoare a recentelor măsuri anticriză, cu doar doi ani înaintea
viitoarelor alegeri generale? Nimeni nu se aşteaptă la minuni – dacă
drept o minune ar putea fi interpretată şi trecerea de această ultimă
moţiune de cenzură. În interior, la vârf, se crede că dacă măsura tăierilor
salariale şi de pensii nu va întârzia, se vor câştiga puncte în bătălia cu
efectele crizei. Iar dacă după verificarea celor 800.000 de dosare de
handicap se vor economisi cel puţin jumătate din banii care se irosesc
acum, suma ar putea constitui baza unei relansări în sectorul
întreprinderilor mici şi mijlocii. Totul depinde acum de evoluţia generală
a crizei. Pentru că problema cea mai spinoasă pare a fi fost rezolvată:
atitudinea populaţiei. Deja, în rândul acesteia pare să se fi instalat
resemnarea mioritică şi sindromul „se putea mai rău”. Muşchii
sindicatelor s-au atrofiat de traiul bun al liderilor, iar Opoziţia politică
visează cai verzi pe pereţi – de genul lui Antonescu: dacă cineva (cine?)
– i-ar da lui pe mână guvernarea, ar face minuni! Ponta, mai tânăr şi mai
modest nu-şi propune obiective atât de categorice. Mai rămâne o
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chestiune în suspensie: capul lui Boc şi remanierea. După toate semnele,
micul premier n-a acumulat încă toată încărcătura negativă care să facă
din debarasarea de el o soluţie. Remaniere va fi, dar abia prin August,
când lumea va fi mai relaxată şi când debarcarea lui Videanu şi Blaga ar
mai linişti spiritele şi apetitul „reformatorilor” care vor acces cu orice
preţ la masa banilor publici. 

9 iunie 2010

Hold-up la CEC Bank!

Ce-aţi zice dacă, intrând în sediul unei bănci – fie şi la CEC BANK
– pentru a face nişte plăţi sau a scoate nişte bani, odată ajuns la ghişeu
v-aţi trezi că funcţionarul – sau funcţionara – îndreaptă spre
dumneavoastră un pistol şi vă cer să scoateţi tot ce aveţi prin buzunare?
Nu-i aşa că aţi rămâne perplecşi? Că veţi crede că s-a întors lumea pe
dos şi că au ajuns băncile să-şi prade clienţii (deşi, la figurat o mai fac),
treabă cu care, de când lumea, se ocupă bandiţii. Cam aşa s-a simţit dl
Cuma Guldal, om de afaceri din Arad, patron de magazin de Bijuterii,
când s-a dus la sucursala CEC Bank din Timşoara, unde îşi avea deschise
conturile, pentru a încasa un rest de 160.000 de euro ce fuseseră depuşi
de cumpărătorul unui teren pe care i-l vânduse acesta! E drept că vizita
la sucursala din str. Torontalului nr. 2A a avut loc cam după doi ani de
la efectuarea tranzacţiei, perioadă în care Cuma Guldal lipsise din ţară
din motive personale, dar faptul e fapt. „Care bani?” l-au întrebat
funcţionarii sucursalei. „Păi cei 160.000 de euro, pe care-i confirmă
extrasul de cont” – a insistat clientul. Ce mai tura-vura! N-o să intru în
detaliile acestei afaceri stupefiante, ce face obiectul unui dosar pe care
poliţiştii timişoreni îl tot completează, iar procurorii din acelaşi oraş îl
tot pasează de la unul la altul, într-o vădită manevră de „ocrotire” a unor
funcţionari necinstiţi care au crezut, probabil, că titularul de cont ar fi
dispărut cumva, de n-a mai dat doi ani nici un semn, şi i-au păpat banii!
Incredibil, dar adevărat, iar acest caz ridică un colţ al vălului care
acoperă nenumărate alte furtişaguri de acest fel, pe care băncile le
descoperă, dar preferă să nu le facă publice pentru a nu-şi speria
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clientela. De doi ani păgubaşul bate drumurile, de la poliţie la
procuratură, de la procuratură la direcţia CEC BANK din Bucureşti, de
la ambasada Turciei pe la alte instituţii de la care speră să-şi afle
dreptatea. Peste tot se ridică din umeri, se dă vina pe oameni care nu
mai lucrează în sistem, iar uneori i se spune, pe şleau: dai jumate din
bani şi ţi-i recuperezi! Este o situaţie absolut incredibilă, care însă nu
reuşeşte să impresioneze pe nimeni. Nici măcar preşedintele CEC Bank,
dl Radu Gheţea nu pare să fie afectat în vreun fel de matrapazlâcurile
oamenilor din subordinea sa şi de climatul în care aceştia operează. Stau
şi mă gândesc că poate asta se întâmplă pentru că păgubaşul e turc. Cine
mai ştie? 

P.S. Dacă dl preşedinte Gheţea s-ar putea arăta interesat, îi putem
pune la dispoziţie toate documentele necesare pentru a se convinge că
în banca sa asemenea lucruri sunt posibile. Dacă nu, nu...

10 iunie 2010

Restructurarea Guvernului:
Rămâne cum am stabilit!

Poate să pară cel puţin curios faptul că după douăzeci de ani de la
căderea regimului comunist, instituţii ale acestuia continuă să
funcţioneze. Cel mai flagrant caz îl constituie Guvernul. Într-un sistem
totalitar, în care statul este patron absolut, structura guvernamentală
reflectă acest lucru. Fiecare domeniu, fie el economic, social sau politic,
trebuie să dispună de o structură organizatorică şi de coordonare. Nu
întâmplător, cele mai numeroase ministere erau cele economice, aproape
fiecare ramură industrială importantă fiind reprezentată în guvern. În
primele Executive de după Revoluţie, acestea s-au regăsit aproape
integral, ele începând să se rărească abia după ce „grămada de fier vechi”
a economiei a început să fie achiziţionată pe mai nimic de fel de fel de
„investitori strategici”. Guvernele care s-au perindat pe la Victoria au
continuat însă să conţină un mare număr de portofolii, chiar dacă unele
s-au comasat. Un prim eveniment, în sensul restructurării, l-a constituit
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desfiinţarea ministerului Telecomunicaţiilor chiar de către ministrul care
operase tranzacţia secolului: vânzarea Romtelecom grecilor de la OTE,
cu un preţ mai mic decât suma băgată în modernizarea reţelei de
comunicaţii. O situaţie interesantă a avut Ministerul Turismului,
desfiinţat de vreo două ori şi reînfiinţat, ultima dată, la cererea Elenei
Udrea. Care este explicaţia rezistenţei schemei guvernamentale
tradiţionale? Una foarte simplă: fiecare formaţiune politică venită la
putere avea nevoie de funcţii în care să-şi instaleze susţinătorii şi
clientela politică. Această cerinţă a făcut ca unele ministere să se
mărească considerabil. Au proliferat secretarii de stat (azi sunt câteva
sute) şi „cabinetele demnitarilor”, încadrate cu un mare număr de
secretare, şoferi şi curieri. Dar sectorul care a cunoscut cea mai mare
înflorire a fost acela al consilierilor. Aici n-au fost stabilite limite şi unii
miniştri se răsfaţă în mijlocul a peste 10 sfătuitori remuneraţi adesea cu
lefuri mai mari decât cea a şefului lor. Traian Băsescu s-a lăudat cu
restructurarea aparatului administrativ, lucru care însă nu s-a întâmplat
din motive electorale. Acum, sub presiunea crizei şi a evenimentelor,
tema reducerii numărului de ministere a apărut din nou Liviu Negoiţă a
fost cel care a avansat nişte propuneri. Dar, pentru ca viitorul Executiv
să rămână cu doar 8 ministere, trebuie găsită formula înţelegerii cu
partenerii unguri şi independenţii, care nu vor accepta să piardă poziţiile
pe care le deţin. Am însă o bănuială: că discuţia asta se va mai prelungi
niţel, până trece pericolul moţiunii şi al aplicării măsurilor de austeritate.
După care va fi abandonată …

11 iunie 2010

Adevărul despre 14-15! 
Dar despre 13?

Singura noutate pe care o aduce cel de-al 20-lea an dintre cei care
au trecut de la dramaticele evenimente din 13-15 Iunie 1990 este aceea
că de întoarcerea lor pe toate feţele se ocupă acum oameni care n-au
avut de-a face cu ele şi ale căror informaţii provin din surse lipsite de
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obiectivitatea pe care o implică analiza istorică. De ce tac cei care au
fost acolo şi ştiu ce s-a întâmplat? Unii din comoditate (de ce să mai
răscolim lucrurile?) alţii de teamă (dacă se află şi ceea ce nu trebuie să
se ştie?) iar foarte mulţi pentru că au constatat că şi-au răcit gura de
pomană. Pentru că ceea ce generic a fost numit „Mineriadă” a avut două
părţi distincte, fiecare cu caracteristicile ei. Mizele politice fac ca, în
continuare, lucrurile să fie privite şi analizate din perspective subiective.
Sunt unii care nu văd decât ce s-a întâmplat în 13, iar pentru alţii,
valabilitate are doar ce a avut loc în 14 şi 15. „Fenomenul” Piaţa
Universităţii continuă să fie idealizat, în ciuda dedesubturilor sale
sordide, în timp ce intervenţia minerilor este demonizată. În fond, atât
Piaţa Universităţii cât şi Mineriada sunt faţete distincte ale competiţiei
politice declanşate între „profitorii” Revoluţiei şi cei care avuseseră
ghinionul să nu fie prezenţi la momentul optim. Ambele au fost
alimentate de resentimente şi de strategii care au funcţionat cu atât mai
eficient în condiţiile lipsei de reacţie a instituţiilor abilitate. Cine doreşte
să trateze cu obiectivitate acest episod nu va putea evita concluzia unei
interacţiuni între cauză – perpetuarea stării de incertitudine generată de
ocuparea Pieţei chiar şi după ce rezultatul primelor alegeri democratice
o desemnase ca nefiind reprezentativă la nivel de electorat – şi efect –
acţiunea paramilitară a minerilor din Valea Jiului, legitimaţi în rolul lor
„pacificator” de precedente calificate ca abuzive. Secvenţa 13-15 Iunie
a avut două componente clare: Prima - intervenţia pripită şi neinspirată
a poliţiei asupra rămăşiţelor Pieţei şi inflamarea reacţiei de răspuns care,
sub presiunea grupurilor interesate, s-a transformat într-o veritabilă
acţiune de gherilă urbană, cu devastări şi incendieri ale sediilor
instituţiilor publice şi cu tentative de instalare a anarhiei. A doua –
aducerea minerilor, pentru a face ordine, şi acţiunile „punitive” ale
acestora asupra unor categorii de populaţie participante la turbulenţe.
Ce este straniu, este că mai toate solicitările de clarificare ale
momentului se referă la partea a doua, prima fiind trecută sub tăcere.
Ba, mai mult, insistenţa cu care sunt vehiculate aspectele represiunii face
să se ignore aproape complet gama de acţiuni care le-au generat.
Desigur, chiar după 20 de ani rămân multe lucruri de clarificat. Între
care cele mai importante sunt acelea legate de instigatorii şi făptaşii
violenţelor din 13 iunie, şi identificarea celor care i-au dirijat pe mineri,
în 14-15, spre persoanele şi sediile bănuite a fi la originea „rebeliunii”.
Cât despre responsabili … Este pripit să se arunce totul în spinarea lui
Iliescu – chiar dacă a făcut imprudenţa de a le mulţumi minerilor pentru
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că au … săpat peluza Teatrului Naţional. Ar trebui lămurit de ce
Stănculescu n-a venit de la Berlin când a fost chemat, ce au făcut
responsabilii Poliţiei când şi-au lăsat efectivele să fie ciomăgite de civili,
cine au fost cei care au făcut aranjamentele deplasării minerilor.
Adevărul despre ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani nu mai poate fi
unul parţial, convenabil doar celor care vor să demonstreze ceva anume.
Avem nevoie de un adevăr cuprinzător. Şi definitiv. 

14 iunie 2010

Supărarea ministrului Videanu

Adriean Videanu este un personaj aparte în galeria noilor potentaţi.
Are, în primul rând, o calitate rară printre politicieni: e un om bine
crescut! Politicos, amabil, neiubitor de situaţii conflictuale. S-ar putea
spune că este greu să rezişti la vârf când ai o astfel de structură, ce
contravine regulii. Uite, însă, că Videanu rezistă. Şi rezistă bine. O altă
caracteristică a ministrului Economiei este aceea că nu a părut niciodată
dornic de măriri cu orice preţ. Este demn de cartea recordurilor că de
două ori, deja, a renunţat la politică în favoarea afacerilor. Deobicei se
întâmplă invers, considerându-se că nu există vehicul mai bun pentru
afaceri decât politica. De ambele dăţi Videanu a revenit pe scena politică
la presiunile şefilor săi de partid. N-a dorit să fie primar al Capitalei,
ştiind în ce viespar intră, dar a fost nevoit să accepte rolul pe care i-l
rezervase Băsescu şi să traverseze calvarul bordurilor. Când partidul său
a venit la putere, a fost din nou „obligat” să se activeze, mai ales în
condiţiile în care PD-ul îşi cam irosise rezervele de cadre în locale,
majoritatea oamenilor săi de bază fiind blocaţi prin primării. Prezenţa
sa în guvernul Boc a apărut ca una logică, fiind unul dintre puţinii
specialişti pe care partidul putea să-i pună în portofoliile ce-i reveneau.
Faţă de un Pogea – inginer, la Finanţe, de o Elena Udrea – juristă, la
Turism sau o Ridzi – gospodină, la Sport, Videanu făcea autentică figură
de tehnocrat, pe care te poţi baza. De când a erupt la vârful societăţii,
viaţa lui Videanu a devenit una dublă. Pe de o parte, atribuţiile din fişa
postului (de primar sau de ministru), pe de alta, plăcerile şi beneficiile
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calităţii de om bogat. Adriean Videanu nu poate fi acuzat, cu mâna pe
inimă, că s-a îmbogăţit pe baza funcţiilor pe care le-a ocupat. Era deja
un om bogat când a intrat în ele. Că şi-a sporit averea – e deja altceva şi
ţine de mecanismele intime ale bogăţiei, cele care-i fac, deobicei, pe
bogaţi, mai bogaţi. Viaţa personală a lui Videanu nu s-a consumat între
graniţele partidului şi ale funcţiei. Nici nu cred că are mari prietenii cu
colegii. Prietenii săi sunt cei cărora acumulările materiale le permit să-
şi aroge un standard similar: concedii de vară la Nisa şi de iarnă în
Austria, sindrofii private în cele mai scumpe staţiuni, încuscriri şi năşiri
cu oameni care-şi ţin conturile în Elveţia, nu la Bucureşti. Pe această
bază Videanu a practicat cu consecvenţă un stil de afirmare şi promovare
a unor talente care au la bază un serios suport material şi fac parte din
cercul său privat de amici. Ministerul său – un veritabil dinozaur al
structurilor de tip comunist, permite nu doar căi de afirmare rapidă ci şi
constituirea de reţele şi structuri ce pot fi puse la lucru fără ca prostimea
să-şi dea seama. Adriean Videanu nu are obiceiul neamurilor proaste de
a epata, de a-şi afişa ostentativ bogăţia personală. De aceea nici nu a
putut fi „agăţat” decât pe baza imaginilor din arhiva personală, care ar
fi trebuit să rămână în albumele de familie, dar au ajuns – nu se ştie cum
– pe la diverse canale de televiziune care, pe baza lor, se străduiesc să
refacă iţele reţelei secrete de interese a ministrului Economiei. Cu o
insistenţă tot mai dăunătoare pentru cel care, prin structura sa, e deja
perceput a nu face parte din gruparea „tehnica” de partid … 

15 iunie 2010

Moţiunea populară

Chiar dacă moţiunea nu va trece (la ora când scriu acest articol
rezultatul nu este cunoscut) ea va rămâne în istoria acestor prime două
decenii ca prima moţiune de cenzură cu caracter popular. Dacă până
acum moţiunile au aparţinut unor partide din opoziţie, de această dată
mesajul său a cunoscut o puţin obişnuită acceptare în medii mai puţin
angajate politic. Niciodată până acum dezbaterea propriu-zisă nu a fost
însoţită de manifestări publice de o asemenea amploare. Dacă ar fi să-i
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numărăm doar pe cei vreo 3000 de manifestanţi care au înconjurat marţi
palatul Parlamentului, fără a-i mai introduce în calcul pe cei care au
demonstrat în majoritatea oraşelor de provincie, descifrăm lipsa totală
de susţinere a proiectului de măsuri de austeritate al Guvernului Boc.
Nu cred că cineva are naivitatea să creadă că s-ar fi putut trece uşor peste
dificultăţile majore ale acestor momente de cumpănă. Guvernul Boc a
făcut însă două erori: prima – de a nu ţine cont de alte opinii decât ale
sale; iar a doua – formula de „solidaritate” imaginată îi sacrifică pe cei
mulţi în beneficiul clientelei politice, la a cărei contribuţie la căpuşarea
administraţiei publice PDL-ul nu este dispus să renunţe. În orice situaţie
– şi dacă moţiunea reuşeşte şi dacă nu – acest guvern pierde. Aproape
totul. Dar, în primul rând, încrederea publică şi speranţa că ar fi mai
capabil să scoată ţara din criză. 

16 iunie 2010

Victoria echipei Boc asupra 
poporului român

Rezistând eroic la hărmălaia vuvuzelelor de la balconul suporterilor
echipei „Opoziţia”, formaţiunea „Puterea” a ieşit, până la urmă,
învingătoare în confruntarea de marţi. A fost un meci decisiv pentru
rămânerea în prima divizie poltică: dacă ar fi pierdut, chiar şi la un scor
minim, antrenorul Băsescu ar fi trebuit să-şi caute o nouă echipă de prin
liga „independenţilor”, iar vedetele aduse pe bani grei la actuala echipă
(Udrea – 15 milioane, Videanu – 50 milioane, Berceanu – 25 milioane,
Funeriu – 1 milion, Vlădescu – minus 10 milioane etc. – toţi banii în
conturi elveţiene) ar fi trebuit să fie declarate libere de contract. O
adevărată dramă pentru masa de fani portocalii, care au aşteptat cu
sufletul la gură deznodământul de pe terenul Palatului Parlamentului.
Cele două echipe s-au pregătit cu atenţie pentru această confruntare:
echipa Opoziţiei a jucat cu doi interi rătăcitori (Antonescu şi Ponta), cu
Viorel Hrebengiuc ultim apărător în careul propriu şi cu Tăriceanu,
mijlocaş cu sarcini ofensive. „Puterea” s-a bazat pe driblingurile
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ameţitoare ale acestui Messi din Carpaţi, care este Boc, driblinguri care
cel mai adesea i-au pus în dificultate pe propriii săi coechipieri. Boc s-
a bazat în ratările sale pe „deschiderile” lungi ale lui Videanu, pe jocul
la ofside al lui Blaga şi, mai ales, pe „bicicletele” executate cu măiestrie
de Elena Udrea. Ghinionul spectatorilor a fost doar că, nereuşind să
marcheze, aceasta nu şi-a putut face numărul obişnuit – un tur de stadion
fără tricou … Marea majoritate a timpului jocul s-a consumat în pase la
adversar, faulturi grosolane şi proteste faţă de deciziile arbitrilor (în
premieră, au fost doi: un arbitru şi o arbitră!). Pe fondul egalităţii s-a
trecut la executarea loviturilor de pedeapsă, cu câte două mingi, una albă
şi una neagră, care trebuiau şutate în cele două porţi, şi acestea una albă
şi alta neagră. Unii jucători au tras însă cu … gumă de mestecat şi cu
piramidoane! La final, pe tabela de marcaj s-a afişat un scor insuficient
pentru ca Opoziţia să trimită Puterea acolo de unde venea ea. Învingători,
portocaliii se pregătesc acum pentru campionatul următor în care
spectatorii vor plăti cu 25% mai mult (pentru pensionari decât 15%) ca
să asiste la schemele de joc şi la fentele Elenei Udrea (supranumită
„Minunea Blondă de la Pleşcoi”), la aranjamentele tactice ale lui Adriean
Videanu (ascunderea mingii în conturi elveţiene) şi la driblingul
prelungit al lui Berceanu pe autostrada Bugetului. 

17 iunie 2010

Cum trişează Boc

După ce ne-a ameţit vârând în faţă teoria „pensiilor nesimţite” (pe
care tot nesimţitul de stat le-a dat pe ochi frumoşi) Boc are de gând să
ne tragă în piept şi cu tăierea din salarii. În sensul că Executivul evită să
se bage laolaltă cu cei care vor fi sancţionaţi şi în acest fel pentru
nepriceperea sau hoţia guvernanţilor, companiile de stat. Aici, micul
premier vine cu o idee revoluţionară: tot ce va depăşi 80 de milioane,
va fi impozitat cu 90%, ca taxă de solidaritate. Explicaţia asta este pentru
proşti, sau pentru cei luaţi ca atare. Nu mai este un secret pentru nimeni
că alături de ministere şi agenţii, companiile de stat sunt cele în care se
practică dezmăţul cheltuielilor nejustificate. Cel mai adesea datoare la
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stat cu sume pe care nu vor fi niciodată în stare să le achite, aceste
companii au administraţii stufoase şi personal plătit nu doar cu leafa
propriu-zisă, ci cu o serie întreagă de sporuri sau participări la consilii
de administraţie. Leafa e un mizilic şi chiar dacă se vor tăia din ea câteva
milioane, n-o va simţi nici cel făcut în acest fel „solidar” şi nici
economia. Pentru că aici sume exorbitante sunt cheltuite pe achiziţii
dintre cele mai ciudate, ori sponsorizări (amintiţi-vă cât a dat celebrul
domn Hoară unei echipe de fotbal din banii cu care e stipendiat
mineritul) ori plimbări peste hotare. Aici, în companiile de stat, se
adăposteşte o mare parte a clientelei politice care trebuie susţinută din
banii de la buget. Ori aici nu se întâmplă, practic, nimic. Cum nu se
întâmplă – cel puţin deocamdată – nici cu aiureala din ministere unde
secretari de stat, directori, şefi de departamente au lefuri de 2-3 ori mai
mari decât ministrul (las’ că nu-l plângem nici pe acesta, strânge şi el
destul din alte surse decât leafa!). Pentru un om ca Boc, toate acestea
rămân probleme secundare – cea principală fiind aceea de a băga mâna
în buzunarele celor care nu au altă soluţie de supravieţuire decât leafa
ciuntită brutal! Aproape că nu mai e un secret pentru nimeni de ce, în
ciuda existenţei şi a altor soluţii, guvernul a ţinut cu dinţii de această
formulă, riscând chiar şi o moţiune de cenzură: este unicul mod în care-
şi poate salva aparatul propriu şi clientele politică ce a investit în PDL
şi în alegerile câştigate de acesta. O restructurare a administraţiei i-ar fi
lăsat pe drumuri pe mulţi dintre cei faţă de care mafia portocalie are
obligaţii urgente, cu consecinţele neplăcute de rigoare. Aşa, li s-a
transmis semnalul ceauşist: „rămâneţi pe locurile voastre”, că-i jumulim
pe ceilalţi! Pe fraieri! Adică poporul acesta de nesimţiţi! 

18 iunie 2010

Remaniere să fie, 
dar să o ştim şi noi!

După ce a trecut Rubiconul moţiunii, micul CEZAR este dator naţiei
şi puţin circ, înainte de a-i lua sfertul de pâine de la gură. Şi cum nu se
găseşte nici un Moţoc voluntar (cel al lui Lăpuşneanu, nu cel al doamnei
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Iulia), vor trebui inventaţi câţiva. Cine sunt aceştia? Aproape sigur nu
vor fi cei la care se aşteaptă prostimea, şi ale căror nume sunt sistematic
legate de suspiciuni de exercitare frauduloasă a prerogativelor pe care
le deţin. După ce Băsescu a inventat, din raţiuni electorale, sintagma
„mogulilor” vinovaţi de tot ceea ce nu era în regulă în tabăra adversă,
iată că formula se întoarce sub formă de bumerang. Tripletul „Videanu-
Udrea-Berceanu” este deja un loc comun şi desemnează, în primul rând,
mâna liberă pe care o au aceştia în a manipula fondurile publice în
favoarea clientelei politice a partidului. Nu sunt însă, şi cei mai
incompetenţi. La acest capitol excelează, personaje ca Şeitan, Dumitru
sau Funeriu, cu – nu ultimul pe listă, cu voia dv – Sebastian Vlădescu în
frunte. Sunt miniştri care, de când au fost numiţi, n-au dat nici cel mai
mic semn de competenţă. Acţiunea lor s-a rezumat la declaraţii care, cel
mai adesea, s-au bătut cap în cap cu cele ale şefului Guvernului, nefiind
urmate de vreo sancţiune. Iar ministerele pe care le reprezintă
acumulează cel mai exploziv potenţial de probleme. Pe cine va sacrifica
Boc? Pardon, Băsescu – pentru că Boc nu va face decât ceea ce face
deobicei – să ne comunice rezultatele gândirii cotrocene. Negoiţă a făcut
nişte sugestii de reformare a structurii guvernamentale, bune pe fond,
dar greu de pus în practică. Ce faci cu „reformaţii”, care sunt tot oameni
de-ai partidului? Unde îi pui ca să trăiască liniştiţi şi în bună stare, în
continuare? Probabil că se va inventa ceva. Se va reduce numărul
ministerelor (dar şi aici e o problemă: le reduce şi pe cele ale „aliaţilor”
unguri şi independenţi, sau doar pe cele proprii, cu nemulţumirile de
rigoare într-o tabără şi aşa greu încercată de moţiune?) dar se va înmulţi
numărul departamentelor din subordine. Adică se va schimba ceva, dar
nu se va modifica nimic! Remaniere, deci, să fie! Dar să o ştim şi noi! 

21 iunie 2010

Cacealmale portocalii

Coborând din Olimpul cotrocean până în Snagovul pământean, Zeus
şi-a făcut numărul. După ce i-a muştruluit bine pe variate teme pe
miniştri, le-a dat un ultimatum: în două săptămâni să dovedească faptul
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că vor să-şi reformeze ministerele! Dintre cele trei variante ce fuseseră
vehiculate atunci, aş fi putut paria că aceasta va fi cea câştigătoare:
răgazul reformator! Nici remaniere imediată, nici schimbare de premier.
În fond, greul fusese depăşit, odată cu respingerea moţiunii. Având cale
liberă să jecmănească pensionarii şi salariaţii, guvernul nu va mai avea
de ce să se îngrijoreze. Desigur, pentru impresie artistică, făcea bine o
mică reprezentaţie gen Lăpuşneanu: să cadă un cap de Moţoc.
Operaţiunea prezenta însă riscul de a antrena mai multe căderi decât era
nevoie în acest moment. Aşa încât, rămâne cum am stabilit: remanierea
la toamnă! Până atunci miniştrii în funcţie vor avea răgazul să pună la
punct planul de recuperare a datoriilor electorale – care este principala
frână în calea oricărei operaţiuni care are în obiectiv Executivul actual.
Puntea moţiunii şi aranjamentele pentru noii titulari ai Curţii
Constituţionale au fost trecute, dar – spun cunoscătorii culiselor – în
mod fraudulos. Preşedinţia Curţii Constituţionale ar fi urmat să revină
UDMR-ului, conform unei înţelegeri prealabile, numai că târgul s-a spart
pe neaşteptate în urma unui telefon de la Cotroceni. Deasemenea, alt
târg aranjat de PDL cu PSD-ul pentru împărţirea celor două funcţii de
judecători a picat şi el, tot în urma unui telefon de la Cotroceni, care i-a
obligat pe pedelişti să rămână şi să voteze pe loc şi nu a doua zi cum
fusese înţelegerea. Aşa încât „victoriile” obţinute de PDL în această fază
s-ar putea să-i coste scump pe portocalii, în urma concluziei că aceştia
nu sunt în stare să mai respecte nici o înţelegere şi că în faţa deciziilor
luate la vârf ei nu mai au nici un cuvânt de spus.

22 iunie 2010

Cum se face un „Moţoc” din
Diaconescu?

Dincolo de o elementară solidaritate profesională, mă simt obligat
să mă pronunţ în cazul „primului mogul arestat” – cum au titrat ziarele
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de ieri, dintr-o perspectivă aplicată. Vreau să precizez, de la bun început,
că nu cred că operaţiunea Parchetului a fost determinată de cine ştie ce
comandă „supremă”. Mă îndoiesc – deşi unii sunt convinşi – că Traian
Băsescu ar fi putut da o asemenea indicaţie: umflaţi-l pe Diaconescu!
Chiar dacă, într-un fel, această acţiune ar putea acoperi un sindrom de
tip „Lăpuşneanu”: un Moţoc de ocazie este aruncat pradă mulţimii
nemulţumite de contextul economic şi de politica abuzivă de austeritate
pe spinarea cetăţeanului. Nu cred asta, mai ales că în trecuta campanie
electorală actualul preşedinte a găsit un spaţiu primitor în hangarul din
Militari care i-a aparţinut lui Locic. N-aş crede nici că Traian Băsescu
este un personaj marcat de sindromul recunoştinţei! Ba, din contră, cred
că este unul dintre prototipurile „profitorului” absolut, cel care după ce
se serveşte de oameni, renunţă la ei fără nici un fel de remuşcare, când
nu-i mai sunt de folos. Dan Diaconescu nu a fost unul dintre slujitorii
preşedintelui. Mai degrabă a încercat şi el să profite de o anumită
conjunctură pentru a ridica audienţa postului. Diversiunea – căci este
vorba de o diversiune – porneşte de la un nivel intermediar. De acolo
unde anumite persoane încearcă să-şi exprime credinţa şi devotamentul
prin exces de zel. Au fost, nu odată, identificaţi „mogulii de presă” cu
duşmanii personali ai preşedintelui şi ai programului său? Au fost! Hai
să-i punem la punct! Şi să începem cu ce e la îndemână, până când vom
ajunge la cei importanţi. Dan Diaconescu s-a întâmplat să fie pe acest
traseu, prin tranzacţia imobiliară încheiată cu Marius Locic, unul dintre
componenţii „lotului Voicu”. Prilejul a fost exploatat în maniera de-acum
clasică, a evenimentelor mediatice. Unul dintre cele care ar putea să
ofere şi un soi de satisfacţie plebei nemulţumite. Nu vreau să mă pronunţ
asupra fondului problemei – vinovăţia lui Dan Diaconescu. Aceasta ar
trebui să fie mai întâi stabilită de instanţă. Până atunci totul rămâne în
zona speculaţiilor. Nu pot însă să nu mă întreb unde este „pericolul
public” pe care l-ar prezenta Diaconescu, pentru a fi arestat şi reţinut în
„apartamentele” din Rahova şi dacă nu cumva acest procedeu nu are
rolul de a forţa, prin presiuni, apariţia unor alte dovezi care să justifice
reţinerea – cum se întâmplă deobicei. La speţa în cauză sunt convins că
cercetarea se putea derula în linişte, cu cel cercetat în stare de libertate
– care e condiţia normală, firească, a oricărui învinuit, fie el, mogul de
presă sau nu.

23 iunie 2010
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Dacă Iliescu părăsea PSD-ul…

La lansarea volumului meu de publicistică „Dicţionar Politic: N de
la Năstase”, de marţi, fostul preşedinte Iliescu a făcut o declaraţie
surprinzătoare: pentru prima dată a admis, public, că i-a trecut prin cap
să abandoneze PSD-ul şi să formeze un alt partid, cu adevărat de stânga,
mai de stânga, oricum, decât PSD-ul. Surprinzătoare, mai ales pentru
omul a cărui idee, aproape fixă, a fost aceea de a nu „rupe” partidul.
Orgoliu de fondator? Poate că nu, pentru că, oricum, condiţia de fondator
nu i-a fost de prea mare folos atunci când „reformiştii” clujeni şi liderii
bucureşteni care s-au simţit ameninţaţi de curăţenia pe care intenţiona
să o facă Iliescu, l-au aruncat peste bord, instalând în locul său un
personaj pe care considerau că-l pot manipula aşa cum doresc. Ceea ce,
într-un fel, s-a şi întâmplat. Geoană n-a fost nici un moment un adevărat
şef de partid. I-a lipsit statura necesară, iar manierele americane nu i-au
putut compensa lipsa de charismă şi tentaţiile ariviste. Pentru Ion Iliescu,
perioada care a urmat Congresului din 2005 este cea mai neagră din
istoria partidului şi marchează o degringoladă ce pare de neoprit.
Înlocuirea lui Geoană cu Ponta nu pare încă de natură a opri acest proces.
Tot mai multe priviri se îndreaptă spre Năstase, cu nădejdea că în
momentul în care acesta îşi va rezolva „dosarele grele” (vorba lui
Geoană) va putea să-şi manifeste cu mai multă vigoare talentele
organizatorice, reanimând formaţiunea. Hai însă să facem un exerciţiu
de fantezie şi să ne întoarcem la momentul 2005 şi să presupunem că
starea de sănătate a lui Ion Iliescu ar fi fost una corespunzătoare. Ce s-
ar fi întâmplat? Câţi dintre membrii cu influenţă ai PSD-ului l-ar fi urmat
în această veritabilă aventură politică? Ar fi fost probabil, mai mulţi
dintre cei care în acest moment nu se mai regăsesc printre membrii activi
ai partidului lui Ponta. Iliescu ar fi tras după el „nucleul dur”, cel de vreo
13-15% din electoratul de stânga, la care s-ar fi adăugat, probabil,
efective dispuse din partide care-şi pierduseră deja suflul. Stânga s-ar fi
fragmentat şi este greu de presupus că ce mai rămânea din PSD cu ceea
ce rezulta din noul partid iliescian ar fi atârnat în balanţă suficient încât
să bareze ascensiunea dreptei. Un posibil model ar fi actuala formulă a
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„independenţilor”, cu diferenţa că aceasta este complet lipsită de
ideologie şi nici nu dispune de vreun „nucleu dur”... N-ar fi fost, poate,
exclus, ca noul partid să înlocuiască în scurt timp PSD-ul ca lider al unei
stângi ce devenise prea confuză din punct de vedere ideologic.
Realitatea, însă, este că Iliescu n-a făcut gestul, că a rămas în PSD
suportând cu stoicism afronturile „prostănacului” – faţă de care acum
nu-şi mai ascunde în nici un fel dispreţul – şi că partidul pe care l-a
fondat şi căruia i-a rămas „ostatic” ar putea fi principalul beneficiar al
crizei politice actuale. 

24 iunie 2010

Riscul de presă

Există o logică în evocarea de către Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării (parcă aşa îi zice) a „riscurilor şi vulnerabilităţilor” la care este
supusă patria din partea presei. Da, a presei. Citez: „fenomenul
campaniilor de presă la comandă cu scopul de a denigra instituţii ale
statului prin răspândirea de informaţii false despre activitatea acestora”;
şi „presiunile exercitate de trusturi de presă asupra deciziei politice în
vederea obţinerii de avantaje economice”. Negru pe alb! Spun că există
o logică deoarece cu puţin timp în urmă, anunţatele măsuri de austeritate
ale Guvernului au fost însoţite de invocarea articolului 53 din
Constituţie, care prevede suspendarea exercitării unor drepturi sau
libertăţi, între care erau, desigur, vizate protestele publice sau acţiunile
în justiţie împotriva unor măsuri iniţiate de autorităţi. Luate împreună,
aceste două elemente creionează condiţia raporturilor actuale dintre stat
şi cetăţean. Primul, statul adică, se simte tot mai ameninţat şi mai presat
de către forţe ostile programului pe care vrea să-l introducă în viaţa de
fiecare zi. Şi atunci, pentru a asigura legalitatea şi buna funcţionare a
instituţiilor sale, este obligat să recurgă la măsuri de forţă. Cele prevăzute
de Constituţie, bineînţeles! Nimic nou sub soare. Şi Ceauşescu invoca
Constituţia şi legalitatea când ordona să se tragă în demonstranţii de la
Timişoara. Nu doresc însă să fac paralele forţate, pentru că nu cred că
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Băsescu sau Boc vor scoate armata ca să-i pună la punct pe pensionarii
agresivi. Au trecut timpurile de acest fel. Acum presiunile – şi riscurile
aferente – sunt mult mai subtile, dar nu mai puţin periculoase. Gânditorii
din CSAT au cugetat adânc până au scos documentul cu pricina. Şi nu
poţi să nu le dai dreptate, în final. Desigur, presa reprezintă un pericol.
Dacă Opoziţia politică face ce face, e treaba ei, oricum n-o ia nimeni
prea în serios, pentru că jocul e de-acum cunoscut. Presa însă are
calitatea de a pătrunde insidios în mintea oamenilor şi de a-i face să
creadă, până la urmă, toate denigrările: că instituţiile statului
funcţionează prost, că în fruntea lor sunt puşi oameni incompetenţi, că
aceştia n-au alt gând decât să se căpătuiască rapid, că preşedintele când
se zbârleşte la partidul său nu face decât un joc de imagine, că toată
povestea asta cu austeritatea este o încercare a celor de la putere de a-şi
salva clientela pe seama celor mulţi – şi alte aberaţii de acest fel care
slăbesc încrederea poporului şi îi vulnerabilizează pe cei care nu pun
pleoapă pe pleoapă de grija pensionarilor şi a salariaţiilor. De ce face
presa aşa ceva? Simplu: ca să-şi umple buzunarele şi conturile! Cine
dirijează aceste campanii infame? Mogulii! Cei răi (căci sunt şi moguli
buni, care-şi pun televiziunile cu rating modest în slujba explicării
adevăratelor intenţii şi acţiuni ale guvernanţilor). Evident că trebuie făcut
ceva şi ţara trebuie apărată. Începutul e bun: un mogul a fost deja umflat.
Urmează alţii, până când ameninţarea va fi înlăturată şi poporul va păşi
cu încredere pe calea austerităţii, sub flamurile portocalii ale partidului
...

25 iunie 2010

Loteria constituţională

Guvernul şi-a mai încercat o dată norocul la loteria Constituţională.
Şi a pierdut din nou! Care ar fi explicaţia? Lipsa de noroc, sau lipsa de
competenţă a jucătorului? De când a intrat în pâine primul Guvern Boc,
se practică acest joc păgubos: se face mare tam-tam pe câte o chestie, se
încropeşte pe genunchi un proiect de lege care, chipurile, va face
lucrurile să meargă unse şi după aceea, dacă nu face Opoziţia reclamaţie,
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trimite chiar guvernul textul la Curte. Curtea îl citeşte, îl compară cu
legea fundamentală şi decide: nu merge! Ori tot, ori pe capitole
contravine Constituţiei. Şi e trimis înapoi să fie dres sau aruncat la coş.
A devenit un joc, jocul preferat al unui Executiv compus din persoane
care şi-au făcut studiile pe sponci, la distanţă sau la seral. Însuşi şeful
Executivului, cu patalama de drept la mână, este specialist chiar în drept
constituţional. E drept, a făcut facultatea „la distanţă”. Dar, orişicum...
Iar faptul că de fiecare dată nu primeşte notă de trecere nu-l descurajează
de fel. Culmea-culmilor este că de data aceasta „examenul” a fost mai
atent pregătit, în sensul că s-au tras toate sforile posibile pentru ca noile
numiri de judecători să asigure la Curte o majoritate pro-
guvernamentală. Numai că formula n-a funcţionat. Chiar dacă sunt
numiţi – şi validaţi – de un anumit partid, judecătorii nu-şi pot permite
să ignore textul legii. Există un orgoliu profesional care îi împiedică să
se facă preş în faţa Puterii. Respingerea de către Curte a celor două
proiecte este un semnal. Semnalul că actuala putere îşi pierde dramatic
legitimitatea. Şi autoritatea. Şi credibilitatea.

26 iunie 2010

Planul „B”- de la Boc

Am, aşa, o bănuială că premierul - cu toate studiile sale juridice făcute
„la distanţă” - nu este atât de naiv, sau nu are consilieri atât de proşti,
încât să nu fi bănuit că proiectele sale de lege ce prevedeau amputarea
pensiilor şi a salariilor bugetare vor merge ca unse la aplicare. Cred, mai
degrabă, că toată gălăgia pe care a făcut-o în jurul lor, mimând disperarea
şi intransigenţa, a fost doar un circ ieftin menit să dea fraierilor impresia
că guvernul nu vrea nici mort să pună cruce economiei mărind taxele şi
că preferă să afecteze doar unele categorii, nu întreaga populaţie. Acum
sunt aproape convins că Planul „B” (adică planul Boc) a fost, de fapt,
Planul „A” şi că tăierea pensiilor a fost diversiunea cea mai la îndemâna.
Pentru că altfel, de ce să se fi complicat în aşa hal, punându-şi în cap cea
mai defavorizata categorie - cea a pensionarilor cu „pensii simţite”, în
loc să fi purces direct la majorarea TVA-ului care era soluţia cea mai



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 169

simplă, recomandată, de altfel, şi de FMI? Anunţul făcut, sâmbătă,
referitor la majorarea cu 5 procente a TVA este, practic, evenimentul
anului. El dă semnalul unei scăderi generale a nivelului de trai - nu numai
al pensionarilor şi al bugetarilor - şi declanşează o serie de reacţii în lanţ
care, în acest moment, nu pot fi nici măcar imaginate. Este suficient să
revezi figura profund mâhnită a ministrului Finanţelor ca să-ţi dai seama
de proporţiile dezastrului, dar în special de faptul că această majorare nu
este nici pe de parte soluţia problemelor, ci doar începutul unui lung şir
de restricţii fiscale al căror efect de bumerang nu va întârzia să se facă
simţit. Niciun alt impozit sau taxă nu au efectul - pe orizontală- pe care
îl are TVA-ul. Cei 5% suplimentari se vor multiplica într-o proporţie care
va alimenta în primul rând inflaţia, iar apoi descreşterea economică. Mi-
e teamă că la noi acesta este abia semnalul adevăratei crize care urmează
şi care ne va întoarce la nivelul de trai din primii ani ai trecerii buimace
de la economia socialistă la cea de piaţă. Care va fi efectul acestor măsuri
asupra acelor care au ghinionul (dar şi ambiţia!) de a se afla la putere în
cel mai dramatic moment al post-comunismului? Este destul de simplu
de imaginat: în locul manifestărilor de protest a doar două categorii vor
avea parte de resentimentele violent exprimate ale întregii populaţii. Pe
măsură ce lucrurile se vor agrava şi Executivul Boc nu va putea oferi
niciun motiv de speranţă, incompetenta celor aleşi sau desemnaţi să
rezolve problemele crizei va deveni tot mai evidentă, iar... Mă opresc
aici, de teamă ca ideile mele să nu fie interpretate de CSAT ca o tentativa
de denigrare a autorităţilor sau - Doamne fereşte! - ca un semn de înrolare
în solda cine ştie căror moguli care atentează la siguranţa naţională. Vă
las pe dumneavoastră, deci, să imaginaţi cursul evenimentelor.

28 iunie 2010

Partidul Televiziunii Poporului?

Probabil că odată, cine ştie când şi cum, pe uşa celulei de la arestul
din Rahova se va pune o placă memorială pe care va scrie: Aici au
petrecut (una sau mai multe zile) personalităţi de seamă ale naţiunii
române: Dinu Patriciu, Gigi Becali şi, ultimul pe listă (oare?) Dan
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Diaconescu. Căile istoriei sunt nepătrunse şi este dificil să evaluăm cum
va evolua percepţia publică asupra unor evenimente şi întâmplări care
acum par destul de clare. Un lucru este cert, deocamdată: că locul unde
Dinu Patriciu a vărsat lacrimi de teamă şi Gigi Becali a încercat să se
împace cu soarta, lui Dan Diaconescu i-a pompat încredere şi aplomb.
Spre deosebire de „colegii săi”, ziaristul de la OTV nu s-a arătat nici
intimidat nici speriat. Mai degrabă el a calculat la rece efectele
evenimentului asupra ratingului postului său de televiziune, regretând
doar că cifrele maximale de audienţă s-au produs în condiţiile absenţei
sale din studio. S-a mai întâmplat ceva: dacă pentru eliberarea lui Dinu
Patriciu n-a militat nimeni, în afară de avocaţii săi, iar pentru magnatul
din Pipera, mitingurile de susţinere au purtat amprenta evidentă a unor
demersuri organizatorice contra-cost, în cazul lui Dan Diaconescu
suportul public a fost, practic, spontan. Cele câteva mii de oameni
prezenţi în faţa Judecătoriei sau a postului OTV păreau să creadă sincer
în nevinovăţia personajului preferat, acţiunea Parchetului fiind
considerată mai degrabă ca o reglare de conturi cu unul dintre adversarii
Puterii. O altă paralelă ne arată un fapt sugestiv: dacă în cazul lui Patriciu
aproape nimeni nu s-a obosit să cugete asupra eventualei sale
nevinovăţii, iar la Gigi Becali părea evident că tipul acesta de justiţiarism
nu este condamnabil din punct de vedere moral, acuzele aduse de primar
lui Dan Diaconescu – şantaj – n-au trezit nici un fel de revoltă în public.
Singurii care au reacţionat au fost confraţii geloşi pe ratingul său mai
mare sau pe elicopterele cu care s-a întors din vacanţă. Chiar dacă ar fi
fost reală – asta n-o poate stabili decât instanţa - estorcarea dubiosului
primar arădean a fost interpretată mai degrabă ca un act de justiţie
socială şi de haiducie mondenă: ce-a făcut Diaconescu, la urma-urmei?
A luat nişte bani de la un primar abuziv şi hoţoman, ca să consolideze
postul de televiziune al poporului! Este, dealtfel suportul pe care Dan
Diaconescu îşi construieşte replica: într-un context în care dezamăgirea
şi dezgustul faţă de politică şi politicieni poate face electoratul să se
îndrepte spre alte persoane şi spre alte orizonturi de speranţă, DD ar
putea fi unul dintre acestea. La urma-urmelor, s-au mai constituit partide
în jurul unei reviste, de ce nu şi în jurul unui post TV, cu impact şi
penetrare incomparabil mai mari?

29 iunie 2010
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Austerul ministru Videanu…

Cum spuneam şi cu o altă ocazie, dl Videanu apare ca unul dintre
oamenii serioşi din actualul Guvern, preocupat de mai binele naţiunii şi
de mai buna funcţionare a instituţiilor sale. Oricum, dă cu talent această
senzaţie în rarele sale apariţii pe la posturile de televiziune. Păstoreşte
un minister-mamut, care gestionează industria ce a mai rămas în mâna
statului şi dispune cheltuirea celor mai mari fonduri bugetare. Într-un
fel, ministerul său este mai degrabă un dinozaur al sistemului
administrativ de tip comunist, niciunde în lumea civilizată statul
nemaiamestecându-se în economie altfel decât ca factor de reglementare.
Dinozaur sau nu, el există şi gestionează prin cei care-l conduc
principalele resurse naturale ale ţării, câte au mai rămas de pe urma
privatizărilor de tot soiul. Adriean Videanu este unul dintre cei cărora
atât premierul Boc cât şi preşedintele Băsescu le-au adresat solicitarea
imperativă de a reduce cheltuielile ministerelor lor, pentru a se mai putea
face faţă crizei. Nu ştiu ce a făcut dl Videanu, dar cheltuielile în loc să
scadă, au crescut. Sau s-au menţinut la capitole care nu indică în nici un
fel urgenţe! Iată, aflăm că anul acesta s-au alocat pentru deplasări în
străinătate peste 8 milioane de euro! Aceste deplasări vizează, în special
nişte aşa-zise misiuni economice: câte un secretar de stat îşi compune
un alai important cu care pleacă, chipurile, să revigoreze relaţiile
economice cu ţări cât mai îndepărtate sau mai exotice. Sunt oficiali de-
ai ministerului care n-au stat pe acasă nici măcar jumătate din timpul
total, perioade în care au călătorit la business cu avionul, au stat în
hoteluri scumpe şi au încasat diurne consistente. Despre rezultatele
acestor „misiuni” nici n-ar mai trebui să vorbim. Sunt zero. Ca şi efectele
acţiunii celor câteva sute de reprezentanţi economici plătiţi de minister,
care ard gazul de pomană prin toate colţurile lumii. Şi printre care se
află, bineînţeles, iubiţi ale unor odrasle prezidenţiale sau chiar fii şi fiice
de secretari de stat din minister (cazul doamnei Pârcălăbescu, care şi-a
„exilat” fata tocmai în Uruguay – ţară cu care se ştie ce afaceri strălucite
facem!). Deci, dl Videanu, ca şi alţi domni şi doamne miniştri, continuă
să toace banii pe care-i mai avem fără rost, prefăcându-se în acelaşi timp
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îngrijoraţi de soarta bieţilor bugetari de rând cărora li se vor amputa
lefurile. Altminteri, dl Videanu rămâne o persoană agreabilă şi care îţi
dă mereu senzaţia că poţi avea încredere în el.

30 iunie 2010

Iulie

Când vorbeşte gura fără ei...

Că viitorul este „mic şi negru” nu mai e un secret pentru nimeni. Cu
toţii ne aşteptăm la ce e mai rău de pe urma acestei crize combinate –
internaţională cu naţională, economică cu morală, politică cu
managerială. În mod firesc, cei care poartă responsabilitatea limitării
efectelor şi constituirii premiselor de redresare ar trebui să fie cei mai
atenţi cu ceea ce scot din gură. Declaraţiile politice, unde lumea s-a cam
prins care este jocul, sunt una, iar previziunile economice sunt alta. Nu
ne aşteptăm, desigur, ca cineva să zugrăvească în roz perspectiva
naţională, tocmai acum când siguranţa existenţei cetăţeanului este
atacată din toate părţile, dar nici să ni se proorocească apocalipsa nu
cred că e o acţiune inspirată. De câteva zile, însă, pe lângă nenorocirile
pe care le cauzează dezlănţuirea forţelor naturii, asistăm şi la o avalanşă
de predicţii şi ameninţări care ne fac părul măciucă. În absenţa
Guvernatorului, plecat prin lume cu treburi finanţiste, cei mai apropiaţi
colaboratori ai săi de la BNR devin vedete media, aruncând pe piaţa
speculaţiilor ieftine preziceri de felul că în curând euro va valora 5-6
lei! Şi, altfel temperatul Adrian Vasilescu, şi impetuosul Eugen
Rădulescu ne proiectează tabloul devalorizării galopante a monedei
naţionale stimulând aproape procesul declanşat a doua zi. E drept,
adaugă ei şi câţiva de „dacă”, dar cine să-i mai ia în seamă în nebunia
creată de psihoza alimentată de televiziunile de ştiri, veşnic setoase de
„sânge” informaţional? Ba, mai mult, rănit în amorul propriu de
respingerea soluţiilor sale, chiar premierul Boc ne spune că i-e frică şi
să se gândească la ce se va întâmpla dacă vor creşte taxele, în loc să se
taie pensiile. Şi dacă lui îi e frică, ce să mai zic de noi? Cât despre
ministrul Vlădescu, a fost suficient să-i vezi figura distrusă de
frământări, nici nu mai era nevoie să mărturisească cu câtă tristeţe a fost
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nevoit să accepte majorarea TVA-ului, ca să mai stai pe gânduri şi să dai
fuga să-ţi faci provizii nescumpite ca pentru sfârşitul lumii. O altfel de
stare, promovată de la cel mai înalt nivel de decizie, nu face altceva decât
să amplifice şi să accelereze efectele unui fenomen extrem de sensibil
la altfel de impulsuri. Stimaţi domni, învăţaţi măcar în ceasul al 12-lea
să vă mai ţineţi gura şi să încercaţi să faceţi şi altceva decât să vă
lamentaţi!

1 iulie 2010

Încotro se duce leul?

Un distins şi respectat finanţist, care ocupă o poziţie importantă în
sistem şi care mă onorează cu prietenia şi încrederea sa, îmi împărtăşea,
recent, într-o conversaţie informală, opiniile sale despre situaţia prezentă
şi, în special, despre deprecierea leului. Ce se întâmplă cu brava noastră
monedă naţională care, până la anunţul Curţii Constituţionale, rezistase
eroic asalturilor speculative? Deprecierea bruscă a leului nu a constituit
o surpriză pentru cei din branşă. Oricum, leul era „subvenţionat” ca să
zic aşa, prin operaţiunile efectuate de Banca Naţională care utilizează
în acest scop rezerva valutară. Deprecierea leului va continua, treptat,
până la aşezarea sa pe un curs care să reflecte mai exact starea economiei
naţionale. Nu avem, în mod evident, o economie de 4,3 lei la euro, cu
atât mai puţin în condiţiile crizei actuale. Cursul va continua să crească
în favoarea euro probabil până în jurul valorii de 5 lei, aprecierea
monedei europene urmând a se situa în jurul unui procent de până în
10% faţă de cursul actual. Apoi se va produce o stabilizare, cel mai
probabil de la debutul anului viitor şi aceasta va fi baza pe care se va
opera apoi în mod curent. Evident, nimeni nu e profet în ţara (sau în
banca lui) însă aceste evaluări poartă pecetea realismului – cel care
lipseşte aproape sistematic din luările de poziţie din ultima vreme ale
reprezentanţilor autorităţilor. Discuţia purtată cu interlocutorul meu a
vizat şi o altă chestiune: cea a pensiilor. Decizia Curţii Constituţionale
este corectă pe fond, însă problema pensiilor rămâne una spinoasă, nu
doar pentru România. Criza n-a făcut decât să accentueze decalajul
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continuu dintre numărul pensionarilor, pe fondul creşterii speranţei de
viaţă şi declinul natalităţii - recte al numărului scăzut al noilor angajaţi
plătitori de taxe care susţin prin cotizaţiile lor masa pensionarilor actuali.
Cei aflaţi în exerciţiul funcţiunii nu vor mai putea face faţă sistemului
actual de pensii şi rezolvarea acestei situaţii va da mari bătăi de cap
majorităţii statelor europene, chiar a celor dezvoltate. Privită din această
perspectivă, coroborată cu următorii ani de „mocirlire” economică,
decizia „salvatoare” a Curţii Constituţionale are o valoare relativă.
Deasupra capetelor pensionarilor României – câţi vor mai rămâne după
catastrofele naturale şi politice în curs – atârnă ameninţătoare „sabia lui
Damocles” de care se va servi oricare dintre viitorii premieri pentru a
tăia 15, 20 sau – cine ştie? – 24% din pensiile românilor.

2 iulie 2010

Libertatea cuvântului

La o recentă dezbatere prilejuită de apariţia ultimei cărţi semnate de
Ion Iliescu - „După 20 de ani” - profesorul Ion Scurtu trecea în revistă
câteva lucruri legate de impactul pe care momentul 22 Decembrie 1989
l-a avut asupra societăţii româneşti contemporane. Cu rigoarea proprie
omului de ştiinţă, reputatul istoric menţiona faptul că deşi bilanţul celor
două decenii trecute nu este comparabil - prin rezultate - cu momente
asemănătoare din istoria României (şi profesorul Scurtu amintea cei 20
de ani interbelici), nu poate fi contestată importanţa pe care a avut-o şi
o are cucerirea aproape instantanee, în cazul României, a câtorva libertăţi
fundamentale, printre care cea mai importantă rămâne libertatea
cuvântului. Întradevăr: după lunga domnie a arbitrarului şi a bunului
plac, după cenzura severă aplicată întregii populaţii, românii s-au trezit
deodată că pot să spună ceea ce gândesc. De aici până la excesele unei
libertăţi necontrolate şi necontrolabile n-a fost decât un pas, iar graniţa
este depăşită sistematic şi astăzi. Dar nu aceasta este problema
principală: între libertatea cuvântului şi exigenţele civilizaţiei se pot
realiza acorduri trainice pe baza unor reglementări judicioase.
Chestiunea pe care dorea să o aducă în discuţie profesorul Scurtu era
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următoarea: la ce ne foloseşte această libertate, atâta timp cât ea nu
generează dialog? Ajungem să vorbim cu toţii şi să nu asculte nimeni,
într-o hărmălaie din care raţiunea nu mai poate distinge nimic. Am avut
parte, recent, de o ilustrare sugestivă a acestui şoc: protestele societăţii
civile, în legătură cu unele proiecte considerate abuzive ale Guvernului,
s-au irosit în van. Măsurile de austeritate au fost adoptate în absenţa unui
dialog real. Ba, mai mult, s-au manifestat tendinţe autoritariste care nu
mai au legătură cu un autentic sistem democratic. Atât invocarea
Articolului 65 din Constituţie, în relaţie cu aplicarea măsurilor de
austeritate, ca un „remediu” al reacţiilor posibile (este acolo vorba despre
„restrângerea temporară a unor drepturi”), cât şi recent elaboratul
document al CSAT vizând ameninţările la adresa securităţii naţionale
venite din partea presei reprezintă momente grave de afectare sau
anulare a unor libertăţi fundamentale. Este, plastic vorbind, un pumn pe
care o autoritate aflată în impas, îl pune în gura celor care exprimă
puncte de vedere contrare unui anumit curs politic. Niciodată în cei 20
de ani trecuţi de la Revoluţie nu s-a recurs - chiar sub forma voalată a
atenţionării - la asemenea tentative brutale de reglementare, cu atât mai
bizare într-o Românie care acum face parte dintr-o comunitate ce pune
la baza existenţei şi funcţionării sale exact acele principii care contravin
acestor intenţii. O presă liberă, neîngrădită, este principala garanţie a
democraţiei. La fel ca şi posibilitatea individului de a se exprima fără
teama că va avea de suferit de pe urma afirmaţiilor sale sau a
convingerilor sale. Şi într-un caz şi în altul, statul este obligat să găsească
căile necesare pentru a dialoga, pentru a convinge sau pentru a renunţa
la acele demersuri şi orientări ce contravin contractului social dintre
guvernanţi şi guvernaţi. 

5 iulie 2010

Lecţia inutilă a inundaţiilor

„Luna de miere” a guvernanţilor cu poporul român pare să fi luat
sfârşit definitiv. Dacă într-un moment dramatic ca acesta, al inundaţiilor,
premierul este bătut cu ouă şi roşii, iar preşedintele luat la refec de
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gospodinele de prin satele măturate de ape, e semn că se întâmplă ceva.
Ceva iremediabil - cu încrederea „maselor” în cei care îi conduc. Şi este
şi firesc până la urmă. Este cel de-al treilea val de inundaţii majore şi de
fiecare dată se întâmplă acelaşi lucru, ca tras la indigo: mai întâi
autorităţile locale sunt luate prin surprindere. Apoi celor centrale le
trebuie câteva zile să înţeleagă proporţiile dezastrului. Urmează
obişnuitele vizite de lucru ale demnitarilor, încălţaţi în cizme de cauciuc
şi oferindu-le oamenilor îmbărbătări. Se trimit apoi câteva transporturi
simbolice (pentru televiziuni) de materiale de construcţii împreună cu
promisiunea că nu-i va prinde iarna pe oameni fără acoperişuri. Şi într-
adevăr se fac câteva acoperişuri sub care nu vrea să stea nimeni şi casele,
în diferite faze de neterminare sunt apoi furate bucată cu bucată de către
beneficiari. Pe de altă parte, inundaţiile revin ca un blestem exact pe
acolo pe unde au avut loc întâmplări necurate: pădurile au fost tăiate şi
furate în draci, lăsând coastele golaşe la discreţia apelor; lucrările de
irigaţii şi îmbunătăţiri funciare lăsate în paragină au fost demontate
bucată cu bucată şi cărate prin curţile şi magaziile gospodarilor plini de
iniţiativă şi nederanjaţi de primari sau de autorităţi: oamenii şi-au făcut
casele în luncile inundabile ale râurilor care, blocate de gunoaiele
depozitate de aceiaşi gospodari pe unde au apucat, s-au revărsat peste
tot ce au găsit în cale. Drama inundaţiilor este, în acelaşi timp, drama
prostiei omeneşti, a negândirii şi abuzului, a hoţiei generalizate, a
neputinţei organizatorice şi a jafului organizat la scară mare, prin care
banii destinaţi unei operaţiuni vitale de protecţie şi regularizare, au fost
deturnaţi spre alte obiective de interes personal sau de grup.
Administraţia de astăzi plăteşte, meritat, pentru toate erorile comise de
cele care au precedat-o şi de absenţa totală a unei proiecţii de viitor. Dacă
Ceauşescu, după inundaţiile din 1970, a făcut ceva - şi acest ceva se vede
în faptul că Transilvania n-a mai fost atinsă de diluvii catastrofale - cei
de după el s-au spălat pur şi simplu pe mâini nădăjduind că Dumnezeu
va fi suficient de milos ca să-i ocolească catastrofele. Dumnezeu este
bun, dar nu milos cu proştii şi hoţii. Ca deobicei, acum se încearcă nişte
soluţii care nu vor rezolva mare lucru. Răul este deja făcut. Mii de
oameni au rămas sub cerul liber, cu agoniseala de-o viaţă dusă pe apa
Sâmbetei. Am învăţat ceva din ce s-a întâmplat? Probabil că nu, la fel
ca cei de la care se aşteaptă acum un ajutor care nu prea mai e de unde.
Unicul folos îl vor trage, tot ca deobicei, clienţii politici care vor primi
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nişte lucrări de urgenţă pe care le vor face de mântuială sau se vor face
că le fac, încasând banii cu conştiinţa împăcată...

6 iulie 2010

„Casa Verde” - ca-n 
Vestul Sălbatic!

Amânat din motive de criză aproape doi ani, programul „Casa
Verde”, de stimulare a introducerii de tehnologii neconvenţionale de
energie pentru încălzire a fost relansat luna trecută de ministrul Borbely.
Faţă de proiectul iniţial s-au introdus câteva modificări, între care şi
accesul persoanelor fizice la program, dar şi scăderea considerabilă a
plafonului de cheltuieli ce vor fi decontate - cam pe la jumătatea preţului
unei instalaţii solare. E bine şi-aşa! - şi-au spus cei care au aşteptat cu
sufletul la gură acest gest al statului. Numai că tot dl Borbely le-a trântit
în nas noutatea majoră: nu se mai acreditează firme care să facă
montajul. Ci, pur şi simplu, se va proceda după formula „primul venit,
primul servit”! Nu ştiu dacă mai ţineţi minte un western celebru, din
antologia genului: „Cimarron”. Era vorba acolo despre colonizarea
statelor din vestul Sălbatic. Formula găsită de autorităţiile vremii
seamănă izbitor cu aceea a ministrului Borbely. Cei care doreau să pună
mâna pe un lot de teren unde să se stabilească şi să-şi încropească o
gospodărie, participau la un concurs. Se aliniau la start, fiecare cu
mijlocul de locomoţie pe care-l avea la îndemână: unii cu trăsuri trase
de mai mulţi cai, alţii cu teleguţe tractate de asini, alţii călare, alţii pe
jos - într-o diversitate de şanse totală. Desigur, cei mai bine dotaţi, cei
mai iuţi, puneau mâna pe loturile cele mai bune, iar ultimii se mulţumeau
cu ce mai rămânea. Deosebirea programului „Casa Verde” este că aici
ultimii nu se aleg cu nimic. Ministerul are un fond, evident nu prea mare,
şi când acesta se epuizează, cursa încetează automat. Pe fond, ideea nu
e rea. În cazul listelor cu firme autorizate, se puteau produce multe
abuzuri prin selectarea pe sprânceană. Am însă impresia că pentru noua
formulă nu s-a făcut nicio simulare, pentru a se vedea în ce condiţii se
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desfăşoară. Dacă nu cumva în acest fel suma neregularităţilor nu poate
fi mai mare. Dincolo de faptul că acest sistem, ca-n Vestul Sălbatic, nu
prea este compatibil cu spiritul democraţiei şi transparenţei. Ci
reprezintă, mai degrabă, un soi de „hei-rup” menit să bifeze, oricum,
încă o temă rămasă în suspensie...

7 iulie 2010

Brandul de ministru

După toate bazaconiile care au fost puse în mişcare până acum pe
bani grei, a venit rândul unei noi relansări a „brandului de ţară”. Autor
- bineînţeles ministrul şi al Turismului, dna Elena Udrea. Zilele trecute,
pe când sinistraţii îşi plângeau neamurile şi casele luate de ape, doamna
Udrea introducea o notă de diversivitate în demersurile guvernamentale,
adăstând pe la Satu Mare, împodobită în straie oşeneşti şi lansând un
nou brand de ţară pentru România. Din raţiuni care-mi scapă, acesta se
înnoieşte în fiecare an şi nu vreau să mă gândesc că motivul ar consta în
plata drepturilor celor care-şi muncesc creierul să-l imagineze. Până la
urmă, cred că adevăratul brand de ţară care se impune practic în acest
fel, ar putea fi: Ţara schimbării! O ţară în care totul se schimbă, de la o
zi la alta: compoziţia Parlamentului prin dezertări dintr-un partid şi
înscrieri în altul; conducerea deconcentratelor (unde şi acum
funcţionează concomitent câte trei directori), peisajul - pe unde trec
apele nărăvaşe scurse de pe versanţi despăduriţi prin retrocedări sau
furturi sadea; compoziţia socială - prin plecarea omului care nu mai
găseşte de lucru, la muncă în străinătate, şi întoarcearea romilor şi
infractorilor de pe unde s-au oploşit în ultimii ani. Sau, pur şi simplu, a
legislaţiei care dă agenţilor economici prilejul să afle ce le-a mai trecut,
peste noapte, prin cap, celor de la fisc. Este o mai veche obsesie a
guvernanţilor noştri că România ar fi un soi de paradis neînscris pe hărţi
şi că trebuie să-i momească pe amatorii de pitoresc şi de distracţii prin
fel de fel de acţiuni festive, menite să le deschidă ochii. Dar, de fapt,
turiştii străini nu vin în România pentru că n-au de ce: peisaje frumoase
găsesc oriunde, condiţii mai bune de cazare şi de transport - mai peste
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tot, opţiuni de petrecere a timpului liber - ioc! Peste toate tronează preţuri
care n-au nicio legătură cu realitatea economică şi o buimăceală totală
ce face din incoerenţă principala direcţie de acţiune. Este al treilea an în
care doamna Udrea dansează „Periniţa” pe la târguri, călăreşte calul sau
bicicleta, îşi bagă picioarele în apa mării sau cântă laolaltă cu cine se
nimereşte pe la evenimente şi toate aste nu duc la nimic. Ba, culmea,
ahtiaţi după turişti străini ne trezim că-i pierdem şi pe ai noştri, care n-
au nevoie de strategii sau branduri atractive pentru a se convinge că
bulgarii ştiu să facă turism mai bine decât noi. Cred, până la urmă, că
principala piedică în cale propăşirii turismului românesc o reprezintă
chiar acest fantomatic brand de ţară (România a devenit atât de complexă
că nu mai poate fi definită) şi - cu scuzele de rigoare, - chiar doamna
Udrea, cu strădania sa sterilă şi ieftin populistă. 

P.S. Poate că ar fi mai de succes promovarea unor programe de tipul:
„Pe urmele inundaţilor: dezastru şi teroare!”; „Munţii golaşi ai
României şi hoţii de lemne”; „Raliul gropilor din drumurile naţionale”;
„Cu vagonul de dormit de la Bucureşti la Braşov” sau „Misterele
Bucureştiului: centrul istoric şi pericolele din subsoluri”...

8 iulie 2010

Premierul răpune birocraţia

A început marea restructurare! Adică aceea cu care trebuia să
înceapă totul, încă dinainte de terorizarea naţiunii cu tăierea pensiilor şi
cu alte măsuri de strângere a curelei sociale. Premierul Boc s-a descălţat
de cizmele de cauciuc, şi-a şters noroiul de pe pantaloni şi a intrat în
şedinţa de guvern din care n-a mai ieşit decât pentru a anunţa triumfător:
s-au „tăiat” secretarii de stat! Adică cei care aveau lefuri mai mari decât
miniştrii. Din 57 (de fapt 50, că 7 posturi n-apucaseră să fie căpuşate)
au mai rămas 32! Câte doi de minister, excepţie făcând Vlădescu, Blaga
şi Baconschi, care vor beneficia în continuare de câte trei, că sunt
ministere grele! Cel mai afectat de tăieri pare să fie dl Videanu, care
înainte de a pleca în concediul obişnuit pe Coasta de Azur, îşi va lua
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rămas bun de la trei dintre cei cinci secretari de stat ai săi care ardeau de
pomană gazul energiei naţionale! Cele mai dramatice tăieri de personal
apar pe la Ministerul Muncii, de unde sunt evacuaţi 2500 de amploaiaţi,
şi Ministerul Sănătăţii, de unde se externează 2200 de „pacienţi” ai
statului. Recordul mondial în materie de restructurare îl deţine până
acum Ministerul Sănătăţii: nu mai puţin de... 7 funcţionari vor fi daţi
afară pentru a face schema mai flexibilă şi mai adaptată controlului şi
îndrumării medicilor care nu au apucat încă să plece prin străinătăţi...
Dacă există un mastodont al birocraţiei, acela este cu siguranţă
Ministerul de Finanţe. Nici un alt minister nu este înzestrat cu atât de
mulţi cărători de hârtii şi băgători de seamă ca ministerul domnului
Vlădescu. Dar de aici încă nu se aude vreun zvon... A doua lovitură dură
dată birocraţiei de către premierul Boc este cea prin care din 2
subprefecţi, unul va fi pus pe liber. Adică jumătate. 50%. Că în total
aceştia sunt doar vreo 80, nu mai contează. Ei bine, din această instituţie
parazitară, care nu face altceva decât, ca pe vremea comuniştilor, să
dubleze aparatul birocratic printr-o verigă fără rost, vor mai rămâne doar
prefectul şi un subprefect. Primul ca să primească telefoane de la
Guvern, iar al doilea ca să-i ţină locul când îl cheamă Boc la Bucureşti.
În condiţiile unei descentralizări reale instituţia prefectului este una
dintre cele mai inutile şi mai parazitare, un fel de corolar al tuturor
celorlalte instituţii care nu reprezintă altceva decât adăpostul de lux al
favoriţilor de partid, cei care trebuie răsplătiţi pentru lipirea afişelor în
campanie. Dar, pe fondul inundaţiilor, al crizei, al nemulţumirilor şi
lipsurilor de tot felul, chestia asta dă bine: premierul răpune birocraţia!
Cu săbiuţa din dotare...

9 iulie 2010

Întoarcerea preşedintelui risipitor

Asemenea unui fiu risipitor, preşedintele Băsescu a revenit, după o
pribegie de mai bine de o jumătate de an petrecută pe la posturi mai
prietenoase, sau cu moguli mai cumsecade, la postul public de
televiziune. În cinstea revenirii, noua conducere apolitică a tăiat viţelul
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cel gras şi i-a oferit o transmisie în direct şi la o oră de vârf, într-una din
zilele de pauză ale campionatului de fotbal. Telespectatorii au avut în
faţă un preşedinte cuminte, mai înţelept şi mai înţelegător, dar nedispus
să cedeze pe toate fronturile. A început prin a explica de ce a întârziat la
întâlnirea cu sinistraţii convingându-ne de seriozitatea cu care abordează
obligaţiile prezidenţiale: n-a putut da drumul la proiectele de Cod Penal
şi de Procedură până nu le-a pigulit cu pixul în mână, două zile din zori
până în asfinţit. A explicat apoi, pe larg, unde nu se înţelege cu guvernul:
pe tema cheltuielilor. Deşi, le-a cerut în repetate rânduri miniştrilor să
reducă cheltuielile şi să reformeze instituţiile, aceştia nu l-au ascultat,
ba din contră, cheltuielile au crescut în prima parte a acestui an. Dacă ar
fi fost după domnia sa, ar fi preferat să mai taie câte ceva din pensii în
loc să se mărească TVA-ul, pentru că aşa, pensionarii se vor trezi că au
mai puţini bani în buzunare chiar cu pensia întreagă. A mai spus
preşedintele că în opinia sa toate veniturile trebuie împozitate - ceea ce
e corect, dar greu de acceptat de către cei ale căror venituri sunt şi aşa
destul de mici. Dar, cel mai important lucru pe care l-a spus preşedintele
în cumințele interviu este acela că după părerea sa, din 2000 încoace
toate guvernele- inclusiv cele două pe care le-a girat el însuşi - au
procedat la o întreagă campanie de mituire a electoratului prin măsuri
populiste ce au făcut ca România să aibe unul dintre cele mai mari
procente de cetăţeni asistaţi în diverse moduri, iar cea mai mare parte a
bugetului să se ducă pe operaţiuni de tip social, nemairămânând mare
lucru pentru stimularea creşterii economice. O mărturie care constituie
în acelaşi timp o autocritică, domnia sa fiind unul dintre beneficiarii
importanţi ai acestor oferte de mită legală. Evident, că întrebarea care-i
vine în minte oricărui telespectator este de ce a acceptat acest lucru, de
ce nu i-a atenţionat sau pedepsit pe făptuitori? Răspunsul l-a dat chiar
preşedintele: are o „dificultate” în relaţia cu Guvernul! Vă vine să credeţi
aşa ceva? Că preşedintele nu comunică cu premierul Boc? Că nu-l
ascultă miniştrii? Hai, cu Tăriceanu mai înţelegeam, a fost o alianţă
împotriva naturii, cu jumătatea de guvern a lui Geoană la fel, fraţi vitregi,
dar cu Boc? Cu Videanu? Cu Berceanu? Probabil că va trebui să
acceptăm şi în acest caz ideea separaţiei puterilor în stat. Ideea că
preşedintele are puteri limitate şi că se împacă cu ea, cu ideea.
Altminteri, viitorul nu este chiar aşa de negru cum prezic Ponta şi
Antonescu. Faţă de alte ţări suntem mai puţin îndatoraţi dar în niciun
caz preşedintele nu va fi de acord cu un nou împrumut de la FMI ca să
se plătească din el pensiile şi lefurile bugetare. Dar, dacă guvernul va
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gândi altfel? Preşedintele a revenit, deci, pe micul ecran naţional.
Urmează şi ca mai vechea doleanţă a premierului de a avea şi el un
colţişor de ecran, odată pe săptămână, de unde să spună ţării ceea ce
cenzurează mogulii, să se întâmple. Şi de ce să nu-i vedem tot aici şi pe
miniştri, să ne spună doamna Udrea şi dl. Videanu şi dl. Berceanu,
cinstit, cum fac ei restructurarea?

12 iulie 2010

Show-ul mediatic al catastrofelor
naturale

De mai bine de 15 ani România face faţă unor fenomene
meteorologice nemaintâlnite – cu frecvenţa şi forţa actuală – în trecutul
hidrometeorologic al ţării. Practic, cea mai mare catastrofă de acest gen
s-a înregistrat în 1970, când ţara s-a aflat, practic, sub ape, iar nivelul
pierderilor nu a putut fi estimat. Acest precedent a declanşat o amplă
campanie de lucrări de hidroamelioraţii şi îndiguiri care a durat, practic,
până în 1990, când au apărut cu totul alte priorităţi. De atunci, aproape
fiecare guvern a avut parte de şocul şi spectacolul mediatic al
inundaţiilor provocate fie de dezgheţul rapid, fie de ploile năpraznice,
fie de acumulările necontrolate din amontele întregii reţele hidrografice.
De fiecare dată administraţiile locale şi cea centrală au fost luate prin
surprindere, aşezările care au proliferat prin lunci sau pe traseele
şuvoaielor montane au fost luate de ape şi mii de oameni au rămas fără
agoniseala de-o viaţă – în cazul în care au avut norocul să se salveze în
ultimul moment. De fiecare dată am asistat la spectacolul populist al
vizitelor de lucru ale politicienilor, ale dialogurilor lor cu sinistraţii, ale
curentelor de compasiune concretizate în teledonuri la care vedetele şi-
au expus caritatea, ale promisiunilor ferme că până la venirea iernii
sinistraţii vor avea un acoperiş deasupra capului prin mobilizarea unor
rezerve bugetare. În aceşti ani o grămadă de localităţi au trecut de mai
multe ori prin acest calvar, mii de case au fost reconstruite de câteva ori,
în timp ce altele, retrase din calea apelor au rămas nelocuite fiind
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vandalizate de înşişi sinistraţii care aşteptau deobicei la cârciumă, cu
apa până la genunchi, sosirea şi împărţirea ajutoarelor. Şi, tot deobicei,
lucrările de îndiguire promise ori se făceau de mântuială (din banii
rămaşi după ce se fura din greu nici nu se putea face altceva), ori nu se
mai făceau deloc, căci apăreau alte priorităţi. Dacă cineva cu har la
matematică ar face şi o socoteală cât au costat ajutoarele, reconstruirile,
lucrările făcute în grabă, provizorii sau cele de mântuială, cred că ar
ajunge la un rezultat înspăimântător, prin dimensiunea colosală a valorii
lipsei de coerenţă şi de logică. De 20 de ani nu există nici un plan de
„luptă” cu intemperiile, fiecare guvern vine şi pleacă după ce mai toacă
nişte bani pe show-uri mediatice şi acuză greaua moştenire de la
precedenţi. Dacă aceste inundaţii au, totuşi vreun merit, acela este că
pentru o perioadă, în care atenţia generală se concentrează asupra
sinistraţilor şi a salvării lor, lumea mai uită de incompetenţa managerială
a guvernanţilor şi de jaful organizat asupra banului public. Până intervine
o nouă catastrofă naturală, să acopere catastrofa umană care domneşte
nederanjată într-o Românie parcă blestemată şi de natură ...

13 iulie 2010

Golurile din buzunare!

În urmă cu 16 ani, la Cupa Mondială din America, am organizat, cu
colegii de la „Libertatea” (cea de atunci) primele vizionări colective ale
meciurilor României. Am adunat seară de seară, la Teiul studenţesc, mii
de suporteri care simţeau nevoia să se bucure (sau să sufere) împreună,
să retrăiască atmosfera de pe stadioanele îndepărtate ale Lumii Noi. A
fost o veritabilă premieră care astăzi, iată, practic s-a globalizat. Câteva
milioane de spanioli au vizionat finala Campionatului Mondial în pieţele
publice sau pe stadioane, în condiţiile tehnice pe care le oferă era
digitală. În 1994 reuşisem cu mare dificultate să găsim un videoproiector
disponibil, iar despre calitatea vizionării nu vreau să mai comentez. Dar
asta n-a contat pentru miile de români care aşteptau atunci de la fotbal
revanşa pe care se părea că nici Revoluţia nu le-o poate oferi. Anul 1994
a fost şi ultimul din cartea recordurilor fotbalului românesc, a cărui
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explozie majoră s-a consumat în 1986, odată cu câştigarea finalei Cupei
Campionilor Europeni de către Steaua. A fost începutul sfârşitului, o
generaţie de sportivi de excepţie stingându-se treptat. Le-au luat locul
nu alţi fotbalişti dotaţi, ci negustorii fotbalului – „finanţatorii”,
antreprenori, procuratori care au transformat campionatul intern într-o
parodie cu câştigătorii desemnaţi pe sub masă şi cu aranjamente de culise
fără perdea. Stadioanele s-au golit treptat, s-a golit şi rezerva de fotbalişti
de vânzare şi iată că am ajuns ca la marile cluburi europene, cele care
fac legea în fotbal, să nu mai joace decât Chivu. Acelaşi Chivu, care
alături de Lobonţ joacă într-o scenetă comercială penibilă, în care sunt
simpli spectatori ai marelui eveniment african, la o bere ... Cât este de
important fotbalul pentru moralul unei naţiuni s-a văzut limpede cu
această ocazie. Defilarea de super-VIP-uri din tribunele stadioanelor
sud-africane, numărul mare de spectatori, angrenarea emoţională a
tuturor segmentelor societăţii au făcut ca pentru o lună măcar, cei care
şi-au pus speranţe de diferite calibre în capricioasa minge „Jabulani”, să
mai uite de criză şi de efectele sale. A fost un soi de armistiţiu, în timpul
căruia previziunile sumbre au lăsat locul optimismului contagios al
stadioanelor. Nu ştiu cât de puternic a fost impactul asupra noastră, în
condiţiile în care n-am mai avut de ce să ne implicăm emoțional, dar
cred că cei vreo trei milioane de români care au urmărit finala au încercat
ca măcar pentru cele 120 de minute dramatice să nu se mai gândească
la tăierea lefurilor, la creşterea TVA, la efectele inundaţiilor şi la
incoerenţele strigătoare la cer ale unor oameni care n-ar avea loc să joace
nici în divizia „Onoare” (chiar cu atât mai puţin) a politicii. Campionatul
mondial a trecut, finala a rămas în amintiri şi noi ne întoarcem la miuţele
noastre de fiecare zi şi la incapacitatea cronică a „jucătorilor” noştri de
a marca altceva decât goluri în buzunare ... Ale noastre nu ale lor ...

14 iulie 2010

O ţară lipită cu scotch

„Aveţi grijă, dle Coşea, ţara dv. este lipită cu scotch” – i-ar fi spus,
în cursul unei recente întâlniri, la Bruxelles, preşedintele Comisiei
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Europene, Barroso, fostului europarlamentar roman. Chiar dacă pare a
nu-şi mai găsi locul, politiceşte vorbind (am o bănuială că trecerea sa
pe la UNPR-ul lui Oprea este doar un episod), Mircea Coşea rămâne o
personalitate a scenei româneşti, principalul său atu constituindu-l solida
pregătire economică şi disponibilitatea sa de a oferi soluţii, neîmpărtăşite
însă din raţiuni obscure de cei cărora le sunt adresate. Avertismentul lui
Barroso este unul cât se poate de serios. Dincolo de figura de stil utilizată
(este vorba, evident, despre banda de lipit denumită generic ca brandul
whisky-ului) desprindem preocuparea şi îngrijorarea forurilor de decizie
europene faţă de ceea ce se întâmplă în România. Iar ceea ce se întâmplă
în România corespunde unei reţete simplist de păguboase: după aderarea
noastră, în 2007, aderare datorată nu atingerii pragului de performanţă
cerut, ci a unor factori politici fără legătură cu acesta, în România s-a
consolidat dezmăţul bugetar pe motiv că anumite schimbări şi adăugiri
ar fi cerute, chipurile, de legislaţia europeană, iar aparatul bugetar s-a
umflat ca un balon, copleşind sectorul productiv, de care nimeni nu s-a
mai îngrijit, pentru că părea că acesta merge de la sine. Tehnicile de
promovare dubioase, în care au primat legăturile de clan, au adus în
fruntea instituţiilor publice oameni incompetenţi dar devotaţi, care la
rândul lor au întărit devotamentul celor din subordine, prin promovări
şi angajări de acelaşi tip. Ce a rezultat vedem astăzi: o structură stufoasă,
întortocheată, lipsită de orice performanţă, ce perpetuează o stare
convenabilă noilor potentaţi. Aparatul de stat este însăşi garanţia
supravieţuirii lor: de ce l-ar slăbi sau l-ar modifica? Când mult mai
simplu este să încerce să echilibreze balanţa punând efortul în spinarea
celor mulţi? Scotch-ul este un material util, la anumite sarcini. Când
acestea îi depăşesc proprietăţile, cedează şi tot ceea ce strângea până
atunci laolaltă se împrăştie. România este în pragul unui asemenea
moment: presiunea exercitată de criză, lipsurile de tot felul, perspectivele
sumbre şi, tronând peste toate, o neputinţă devenită cronică, de a
gestiona situaţia, ne pot duce acolo unde nici un alt eveniment din
agenda ultimilor două decenii nu ne-a dus: în haos.

15 iulie 2010



186 Octavian Andronic / ANul 2010 “SFERTUL” LUI BĂSESCU”

Conspiraţia internaţională 
a mogulilor

Vântu e prin Creta, Patriciu se pregăteşte, probabil, să vâneze
elefanţi prin Kenya, iar Voiculescu îşi petrece timpul liber la Corbeanca.
E clar că mogulii „interni” au lăsat-o mai moale, de când i-a deconspirat
CSAT-ul. Asta nu înseamnă însă că au renunţat la manevrele lor
destabilizatoare. Ba, ceea ce este mai grav, au predat ştafeta „agenţiilor”
străine, presei manipulate de mogulii internaţionali. Se ştie că la nivel
global există acorduri şi înţelegeri de împărţire a pieţelor. De pildă, un
Rupert Murdoch îi spune lui Patriciu: Dinule, eu nu mă bag pe piaţa ta,
cu „Independent”-ul, nici la Vaslui, nici la Galaţi, dar nici tu nu te bagi
cu „Adevărul de seară” la Londra şi la Manchester. Dar când avem
interese comune, trebuie să cooperăm! Or, iată că s-a ivit momentul:
mogulii au pus un premiu pe capul preşedintelui român, conducătorul
CSAT! Vor să-l dea jos şi în locul său să aducă un politician obedient,
care să le facă jocurile şi să le dea pe gratis Poşta Română şi Centrala
Sării. Şi atunci au acţionat. Altfel nu se exprimă apariţia concertată în
publicaţii şi pe canale importante din Franţa, Germania şi Anglia
(apropo: mai funcţionează oare axa Washington-Londra-Bucureşti?) a
unor articole cu caracter denigrator la adresa şefului statului şi a unora
dintre cei mai destoinici miniştri ai săi, cu caracter vădit duşmănos şi
destabilizator. Cum altfel decât un atac la adresa ministrului Dezvoltării
ar putea fi interpretat modul în care un gest de profundă caritate, ca cel
al Elenei Udrea – de a împărţi încălţăminte (cu toc) sinistraţilor este
persiflat de o publicaţie franceză? Sau publicaţia germană care,
referindu-se la discuţiile purtate de preşedinte, în cadrul vizitelor de
lucru, cu oamenii muncii rămaşi fără obiectul acesteia, le compară cu
acţiunea unui taur furios într-un magazin de porţelanuri? Ori faptul că
eforturile aproape disperate ale eroicului premier Boc, de a salva ţara de
la colaps prin cele mai bune măsuri posibile, este catalogată de aceeaşi
parte a presei drept „incompetenţă, dacă nu chiar reavoinţă”? Dacă astfel
de lucruri ar fi apărut în presa română, ele ar fi fost susceptibile de a fi
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catalogate – pe drept – ca atacuri la adresa siguranţei naţionale. Iar
Parchetul şi-ar fi făcut, desigur, datoria. Aşa însă, oamenii de bine, care
nu se lasă influenţaţi de campaniile duşmănoase ale celor câteva posturi
de televiziune ai căror jurnalişti s-au pus în solda unor interese
antinaţionale, pot să solicite Guvernului activarea prevederilor
Articolului 53 din Constituţie, pentru a salva ţara. Cât mai poate fi
salvată!

16 iulie 2010

Destinul şi moştenirea Mădălinei

Destinul artiştilor, al cântăreţilor în general, deferă de al celorlalţi
semeni ai lor prin faptul că, atunci când trec în lumea despre care se zice
că ar fi mai bună, ei lasă în urmă, ca o prezenţă permanentă, amintirea
talentului lor. Mădălina Manole a plecat. A rămas, însă, intactă, imaginea
sa: aceea a unei cântăreţe talentate, dăruită de Dumnezeu cu voce,
sensibilitate, înfăţişare plăcută şi capacitate de a-şi fideliza ascultătorii
şi, în general, pe cei care au iubit-o şi preţuit-o sincer. Trecerea ei în
nefiinţa fizică e doar un episod al istoriei pe care o trăim şi al culturii de
la care ne reclamăm. Sufletul unui artist este complex şi greu de pătruns.
Mădălina părea a avea tot ce şi-ar fi putut dori. Ceva - esenţial – i-a lipsit
totuşi. Ceva ce n-a putut compensa nici aparenţele de femeie împlinită
şi nici pe cele de mamă iubitoare. Ego-ul artistic transcede logica şi poate
genera drame de neînţeles. Mădălina a traversat o astfel de criză: aceea
a „nerecunoştinţei” publicului, captat mai degrabă de impostura cu
clopoţei decât de calitatea vocii şi a interpretării „clasice”. S-a simţit
nedreptăţită de cei care dirijează, intr-un fel, gustul publicului, de cei
care promovează interesat non-valoare sau valori dubioase, în
detrimentul celor autentice. Nu a fost şi nu este doar drama Mădălinei,
ci a unei întregi generaţii de artişti pe care schimbările din aceşti ani i-
au marginalizat sau i-au condamnat la uitare. Ne aducem aminte de ei şi
îi redescoperim, la valoarea lor reală, doar atunci când ceva tragic,
ireparabil, se petrece cu ei. Şi atunci se dezlănţuie spectacolul macabru
al sfârtecării brutale a personalităţii şi imaginii lor de către cei care
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încearcă să tragă un folos propriu din acest ultim episod. O ascultăm, în
aceste zile, pe Mădălina, cât n-am ascultat-o în zece ani, la posturi de
radio şi TV. De ce? De ce abia acum? Cei care ar putea să dea un răspuns,
îl evită. Pentru că nu au argumente. Cine să explice invazia kitsch-ului
muzical, în toate formele de difuzare, promovarea insistentă a unor
veleitari pe care îi ţine în viaţă doar play-back-ul, sau expunerea
indecentă a tuturor intimităţilor, care de care mai jenante? Funcţiona,
până acum vreo 2-3 ani, un post de radio – Romantic – al cărui patron
considera că-şi poate permite acest hobby – să asculte muzica pe care el
şi generaţia sa o iubise şi pe ale cărei acorduri îşi consumase o existenţă
al cărei unul dintre puţinele refugii fusese muzica aşa zis uşoară. A cedat
şi el în faţa presiunilor membrilor pragmatici ai familiei, şi dacă astăzi
vrea să asculte vreunul dintre „hiturile” anilor de dinainte de 89, trebuie
să aştepte ca respectivului interpret să i se întâmple ceva ireparabil, care
să-l readucă în atenţia publicului. Cred că Mădălina Manole şi cei care,
alături de ea, ne-au înseninat zilele în deceniile care au marcat însăşi
existenţa noastră, merită o reparaţie. Poate din partea postului public de
radio, în a cărui posesie se şi află arhiva creaţiei şi interpretării româneşti
de gen – una care nu a avut şi nu are nimic de-a face cu ideologia, nici
cu politica şi nici măcar cu gusturile care, nu-i aşa, nu se discută ...

19 iulie 2010

O iluzie: litoralul românesc

În concertul de lamentări şi de pesimism care ne înconjoară a scăpat
şi o exclamaţie de satisfacţie: ultimul week-end a fost cel care a marcat
cea mai mare densitate de turişti pe litoral: circa 70% dintre locurile
disponibile au fost ocupate! Până luni, când nivelul a coborât la limita
de „flotabilitate” de circa 50%. Ce se întâmplă cu litoralul, „perla”
turismului românesc de dinainte de 89, când a merge o săptămână la
mare devenise similar cu hagialâcul la Mecca şi tot omul muncitor îşi
putea permite acest lux? Pentru că o cameră era tot 45 de lei pentru
minerul de la Petroşani sau pentru ministrul nu ştiu care (e drept că
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ultimul prefera să locuiască în „ghetto-ul” de la Neptun), că mâncarea
era vreo 25 de lei pe zi şi că dacă era soare nici măcar n-aveai nevoie de
distracţiile care lipseau şi atunci. Ba, mai mult, staţiuni precum
Costineştiul, aflat sub protecţia „Delfinului”, inspira chiar un aer de
occident şi de frondă tinerescă bine temperată. Până prin anii ’80, când
a început să se strângă şurubul economic şi ideologic, turiştii străini
dădeau năvală să petreacă 2-3 săptămâni la preţuri mai mici decât
ajutorul de şomaj pe o lună, şi cu o întreagă suită de temenele faţă de
mărcile sau dolarii pe care aceştia îi cheltuiau cu destulă zgârcenie. În
vârf de sezon, care ar fi acum, nici nu mai puteai să speri să găseşti o
cameră liberă – totul era rezervat pentru Măria Sa Turistul Străin cu
pantaloni rupţi în fund. Deceniul 8 (între 1970-1980) a fost intervalul
de aur al turismului litoral. Se construiseră noi hoteluri – elegante pentru
standardele vremii – şi zona avea prioritate absolută în orice – de la
producţia de pepsi până la angajaţii sezonieri. Era un turism de masă,
pentru care partidul alocase sume importante ca să refacă capacitatea de
efort a oamenilor muncii: hoteluri–cămin şi restaurante-cantină au
împânzit litoralul, rămânând astăzi ca o relicvă tristă şi de nefolosit
pentru faza economiei de piaţă. De la o privatizare aiuristică, care n-a
făcut decât să ruineze şi ce mai era, până la împământenirea concepţiei
că scump, fără servicii, prost, litoralul va continua să fie frecventat de
românii care n-aveau unde să se ducă altundeva, parcă totul a concurat
la golirea şi părăsirea staţiunilor de la mare. Preţurile mari şi serviciile
proaste au alungat românii în Bulgaria, iar străinii n-au mai fost atraşi
de o ofertă care nu se susţine decât prin imaginea personală a doamnei
Udrea. Ce se întâmplă acum este rezultatul logic şi de aşteptat al unei
politici proaste combinate cu lipsa de viziune. Pentru promovarea
litoralului nu e nevoie de un minister, ci de nişte reglementări legale şi
fiscale care să permită ca întreaga sa infrastructură să reziste în condiţiile
unui sezon de doar două luni (pe vremuri era de patru! Cum oare?) şi să
stimuleze investitorii să găsească şi să promoveze alternativele necesare
- centre de spa, cazinouri, complexele de agrement – care să facă din
litoral ce era o dată şi încă ceva pe deasupra: un concurent egal cu altele
care beneficiază de aceleaşi condiţii naturale. 

20 iulie 2010
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Ascensiunea Elenei Udrea mai
poate fi oprită?

Dar de ce să fie oprită? Ce pericol reprezintă pentru ţara românească
fosta juristă de la Primăria Capitalei, care-l apăra cu propriul său trup
pe primarul general de atunci, de atacurile mârşave ale paparazzilor, ce
încercau să-i tulbure clipele de meditaţie de la Golden Blitz? Pentru că
aceasta a fost, practic, prima notificare publică a existenţei „blondei de
la Primărie” şi a devotamentului acesteia faţă de liderul democrat. Deşi
ea intrase în politică în calitate de liberală, după ce făcuse o escală de
tatonare prin anticamera lui Cozmin Guşă când acesta era mare şi tare
pe la PSD-ul lui Năstase. Nepătrunse sunt, însă, căile politicii.
Ascensiunea a Elenei Udrea a început odată cu numirea sa, de către noul
preşedinte, în calitate de consilier bun la toate şi, într-un fel, şefă peste
ceilalţi consilieri şi consiliere ai preşedintelui. Ea a fost cea care-i dădea
indicaţii lui Pleşu şi-l îndruma pe Stolojan, tot ea fiind cea care pregătea
vizitele externe ale lui Băsescu, cu o competenţă dată în vileag într-o
celebră emisiune de televiziune, în care a aflat că Norvegia nu este
membră UE şi nici că nu e condusă de un preşedinte. S-a dovedit însă
foarte utilă în băgarea zâzaniei între Băsescu şi Tăriceanu, tot ea fiind
cea care a fluturat, triumfătoare, în faţa camerelor (TV, nu ale
Parlamentului!) bileţelul roz prin care Călin cerea clemenţă pentru
amicul Dinu. Zarva aproape permanentă iscată de activităţile sale l-a
făcut până la urmă pe Băsescu să renunţe la serviciile ei directe,
eliberând-o de obligaţiile de consilier şi lansând-o într-o campanie de
gherilă aproape permanentă cu inamicul liberal. Pentru alegerile din
2008, Elena Udrea a utilizat cu curaj toate trucurile populiste: a dat cu
mopul prin şcoli, a tricotat în direct la T.V. şi chiar s-a dat drept o
ascultătoare de radio, mare fană a doamnei Udrea. Oricât ar părea de
straniu, pentru o naţiune de oameni care miros de la distanţă impostura,
a avut succes: s-a ales deputată! Şi odată aleasă n-a fost decât un pas de
făcut pentru a deveni titulara unui minister nou-nouţ, creat special pentru
ea. Ca ministru al Turismului, Elena Udrea s-a transformat pe sine însăşi
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într-un brand, neezitând a se pune în ale mai inedite poziţii (politice). A
dus o luptă dură cu Comisia parlamentară care a încercat să o înfunde
pe motiv de abuzuri şi a biruit-o prin contraatacuri iscusite şi prin
insubordonări flagrante, imposibil de sancţionat. A rezistat cu brio
căderii primului guvern Boc, fiind premiată cu un portofoliu suplimentar.
Şi, în fine, când lucrurile s-au lămurit, graţie vechiului său prieten Oprea,
cel care cu transfugii săi a adus liniştea în tabăra democrată, a obţinut şi
premiul cel mare: un minister cât două, cu un purcoi de bani de cheltuială
pe tot felul de „proiecte”! Demisia pe motive personale a fostului
premier desemnat Negoiţă îi deschide drumul în ierarhia de partid, unde
alţii erau mai mari ca ea în grad: de pe poziţia de şef interimar al
organizaţiei PDL a Capitalei va face cu uşurinţă pasul spre şefia deplină.
Iar de aici până la Palatul Victoria, când uzatul Boc se va retrage la coasă
şi la cioplit (sau la biroul de sesizări al PDL, după modelul „Ciorbea”),
nu mai este decât o aruncătură de băţ. Ascensiunea Elenei Udrea pare
că nu mai poate fi oprită. Şi de cine?

21 iulie 2010

„Loaza” clasei – corigent la
Justiţie!

Preşedintele Băsescu este deranjat, pe bună dreptate, de tonul pe
care-l folosesc raportorii europeni în analiza progreselor făcute de
sistemul juridic din România. Însuşi faptul că după mai bine de trei ani
de la aderare încă mai suntem traşi de urechi pentru reale sau presupuse
neîndepliniri ale angajamentelor luate, sună ca dracu’, vorba lui Roman.
Asta ne face să apărem în faţa lumii ca „loaza”, clasei, elevul incorigibil
care, orice ar face, nu reuşeşte să ia o notă bună la purtare. În timp ce se
presupune că restul clasei este formată din sfinţi, cu comportament
impecabil. Este evident că lucrurile nu stau nici pe departe aşa. Sunt ţări
cu stagiu în Uniune care au probleme în materie de justiţie, dar răscolirea
acestui aspect nu ne ridică pe noi mai sus decât suntem. Principala
obiecţie care ni se aduce este văduvirea Agenţiei Naţionale de Integritate
de atribuţiile sale punitive. Raportorii nu fac însă altceva decât să repete
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ceea ce se toacă în presa din ţară şi în luările de poziţie ale unor oficiali
români – inclusiv preşedintele. Amendamentele „Frunda” sunt
considerate, şi în raport, o redută a politicienilor puşi pe îmbogăţire
ilicită, împotriva tentativelor de eradicare demarate prin constituirea
agenţiei năşite neglijent de actuala europarlamentară Monica Macovei.
Se pare, dealtfel, că Monica Macovei este „sursa” majorităţii
formulărilor din raport, şi ale celor convenabile şefului statului -
folositoare în lupta sa continuă cu Parlamentul, CSM-ul, Înalta Curte,
şi a celor neconvenabile – ducând spre propria sa responsabilitate prin
Guvernul ineficient pe care l-a numit şi pe care-l conduce. Chestiunea
de fond, după unii, nu stă doar în reflexul de autoapărare al demnitarilor
– al căror purtător de cuvânt şi interese a devenit Gyorgy Frunda – ci în
combinaţia juridică aiuritoare la care s-a ajuns în prezent, în care
numeroase instituţii se suprapun sau se interpun în actul de justiţie. De
la servila înfiinţare a DNA – devenit mai degrabă un organism politic –
până la CNSAS sau ANI, avem de-a face cu o suprapunere de instituţii
pe acelaşi obiect al muncii, şi cu o diminuare corespunzătoare a
eficienţei acestora. Faptul că şi CNSAS, şi ANI aveau în atribuţii
exercitarea de sancţiuni nu face lucrurile mai sănătoase, după cum nici
transformarea lor în instituţii de cercetare şi analiză nu justifică efortul
material şi cel organizatoric. Ideal este – sau ar trebui să fie – ca actul
de justiţie să aparţină exclusiv Justiţiei, şi nimănui altcuiva. Obiectele
de activitate ale CNSAS sau ANI ar fi trebuit incluse în legislaţia
curentă, conferind o abordare unitară şi coerentă. Practic, existenţa
acestor instituţii nu face altceva decât să confirme incapacitatea
sistemului – a celor care îl gestionează, de a acoperi corespunzător
aspecte delicate ale tranziţiei. Iar de aici, tot circul stârnit în jurul
acestora. Şi frustrările prezidenţiale ...

22 iulie 2010

Dreptul de a avea un mormânt

Miercuri dimineaţă, ritmul destul de molcom al comentariilor pe
marginea raportului pe Justiţie, al Comisiei Europene, a fost tulburat de
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veştile venite de la cimitirul Ghencea. Acolo începuse operaţiunea de
deshumare a ocupanţilor mormintelor despre care se presupunea – încă
din 1990 – că ar fi fost Nicolae şi Elena Ceauşescu, fără să se poată
produce vreo dovadă oficială în acest sens. Deshumarea a fost solicitată
de ginerele cuplului dictatorial, fostul soţ al răposatei, şi ea, Zoe
Ceauşescu, iar instanţa căreia i-a fost adresată cererea a aprobat-o. Aşa
încât după 20 de ani de tergiversări se va putea şti dacă rămăşiţele
pământeşti ale celor care s-au aflat în fruntea ţării aproape un sfert de
secol sunt cele din Ghencea sau, dacă nu, ar fi un bun prilej de a afla
unde. N-am să stăruiesc aici asupra procesului de la Târgovişte, în
legătură cu care am formată o opinie greu de zdruncinat. Formal sau nu,
acest proces corespundea condiţiilor excepţionale în care se afla ţara în
acel moment. Neexistând precedente, orice eveniment social de proporţii
cataclismice îşi creează propriile reguli şi proceduri, care exced
principiile de drept aflate în funcţiune la momentul producerii
evenimentului. Desigur, privite cu ochii şi mintea de astăzi, ar fi fost de
preferat ca lucrurile să se înscrie în parametrii de civilizaţie a secolului
‘20, şi poate că pedeapsa de a trăi până la sfârşitul zilelor în condiţii pe
care le-au hărăzit semenilor lor ar fi fost incomparabil mai exemplară
decât actul brutal şi ireparabil al uciderii lor. Şi despre asta s-ar putea
duce o discuţie separată, evocând o stranie aplecare de a ne lichida noi
înşine conducătorii vremelnici, cum am făcut-o şi cu Antonescu şi în
alte câteva situaţii istorice. Problema de fond este aici dreptul oricărui
român – unul dintre cele pe care chiar Ceauşescu nu l-ar fi acordat – de
a avea un mormânt decent, unde să fie plâns sau comemorat de
nostalgicii, care, la rândul lor, au dreptul să se bucure de acest privilegiu.
Secretomania care a înconjurat operaţiunile ulterioare execuţiei de la
Târgovişte poartă amprenta vremii şi a climatului în care au trăit cei care
au luat deciziile. Una dintre marotele comunismului a fost ştergerea
oricărei urme a trecerii prin lume a duşmanilor de clasă sau a
adversarilor politici, pentru a nu se crea premisele unor sentimente ce
contraveneau politicii sale. Locul unde a fost înmormântată familia
regală rusă a rămas secret până de curând. Nesiguranţa reprezentanţilor
noii puteri instalate la Revoluţie şi obsesia replicii unor eşaloane
devotate dictatorului au condus către o astfel de decizie. Mai bine mai
târziu decât niciodată. Nicolae Ceauşescu şi Elena Ceauşescu, ca cetăţeni
ai acestei ţări, au dreptul la odihna de veci într-un loc accesibil celor
care continuă sau încep să creadă că li s-a făcut o nedreptate – deşi, din
câte îmi amintesc, atunci când s-a difuzat celebra casetă a procesului şi
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execuţiei nu prea s-au făcut auzite proteste, a fost mai degrabă o
respiraţie de uşurare generală. Este şi aceasta o formă de intrare într-o
normalitate care, din multe puncte de vedere, se lasă încă aşteptată.

23 iulie 2010

„Factura” sondajelor şi decontul
electoral

Orice sondaj are marja sa de eroare şi, atunci când este efectuat de
o instituţie profesionistă, aceasta nu poate să depăşească 3%, într-o
estimare care, oricum, nu poate fi verificată decât în situaţia în care
evenimentul real survine elaborării prognozei. Există la nivelul
formaţiunilor politice, un tip de atitudine ce variază în funcţie de faptul
dacă rezultatul estimării avantajează sau nu respectivul partid. Este şi
cazul recentului sondaj I.P.P. Data Research, institut despre care, trebuie
să recunosc, n-am prea auzit. Deci nu face parte dintre instituţiile care
şi-au putut verifica în timp seriozitatea metodelor de lucru. Nu este, însă,
un motiv ca să-i rejectăm din start rezultatele, chiar dacă momentul ales
pentru a fi făcute publice pare să se fi potrivit, în mod suspect, cu un
vârf de criză de încredere la adresa partidului de guvernământ. Căci
PDL-ul iese cel mai şifonat din această evaluare. „Mare şi tare” înaintea
alegerilor din 2008, creditat cu peste 40% dintre intenţiile de vot, partidul
lui Boc pare să fie pe tobogan. Dacă numai cu două luni în urmă un alt
sondaj, comandat de PDL şi nedat publicităţii indica o scădere a
încrederii până la 18%, iată că s-au mai pierdut încă 6 procente, ceea ce
constituie un veritabil record negativ: PSD, în cele mai negre vremuri
ale sale, de după „lovitura de partid” a lui Geoană, din 2005, atinsese
un minim istoric de 13%! Explicaţia pe care am auzit-o acum de la
responsabilii democraţi este că în acest fel se cuantifică două
imponderabile: criza şi măsurile de restructurare luate de PDL.
Îndrăznesc să cred că explicaţia asta ţine doar parţial şi că e la originea
a mai puţin de jumătate din procentele pierdute. Cauza reală o reprezintă
irosirea timpului şi incapacitatea echipei Boc de a avea o reacţie
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inteligentă şi hotărâtă în faţa provocărilor cu care s-a confruntat în mod
obiectiv. Amintiţi-vă că vreo şase luni din timpul preţios care s-a scurs
pe toboganul economiei în cădere, Boc şi compania le-au irosit cu
campania pentru modificarea Constituţiei în sensul dorit de
referendumul lui Băsescu şi cu felurite alte prostii de genul lustraţiei. În
tot acest timp, în care se proiectau castele din cărţi de joc, economia se
prăbuşea, în timp ce aparatul de stat şi administraţia se „îngrăşau” invers
proporţional cu resursele, cheltuielile bugetare continuând să crească pe
tot parcursul guvernărilor lui Boc, timp în care liderul portocaliu a
umblat după orice soluţie – tăieri de pensii şi de lefuri – doar să nu se
atingă de aparatul proaspăt instalat în funcţiile bine plătite, ca
recompensă a sacrificiilor electorale. Aici rezidă advăratele costuri care
se facturează acum în sondaje şi care vor trebui achitate la viitoarele
chemări la urne.

P.S. O veritabilă mostră de iresponsabilitate politică o reprezintă
această declanşare prematură a campaniei pentru primăria Capitalei în
care s-a angajat Elena Udrea – confirmându-şi astfel, implicit, eşecul
din cele două domenii ministeriale pe care le păstoreşte păgubos:
Dezvoltarea şi Turismul.

26 iulie 2010

Mesagerul veştilor proaste

Cu puţin noroc, oricine poate deveni pensionar. Aşa că o poziţie
„anti” nu ar avea nicio justificare. Preşedintele Băsescu recunoaşte cu
seninătate că n-are nimic cu pensionarii, deşi şi-a asumat rolul ingrat de
a fi cel care le dă vestea tăierii a 15 procente pentru salvarea aparatului
administrativ al ţării. „N-am nimic cu pensionarii” - zice dânsul, şi n-
avem de ce să nu-l credem. Preşedintele are însă ce are cu pensiile şi cu
cei care le-au mărit fără să ţină cont de resurse, sau le-au interpretat
eronat. Şi din cauza acestora s-a ajuns la situaţia actuală. După cum îi
este obiceiul, Băsescu s-a dus la Balvanyos, mai puţin pentru a
contracara aiurelile lui Tokes, cât pentru a da un semnal naţiunii. Nu
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despre închisul deja dosar al Constituţiei, care nu permite manevre de
tipul „Kosovo”, ci despre starea dramatică a întregii naţiuni - români,
maghiari şi de alte etnii. Cu temeritatea-i deja notorie, atunci când spune
că riscă să-şi piardă capul, după tradiţionalul tratament ce se aplică celor
care aduc veşti proaste, el vrea de fapt să spună că şirul veştilor proaste
nu s-a epuizat odată cu tema lefii bugetarilor (cu excepţia celor de la
BNR şi ANR, cărora le-a sărit Europa în ajutor) şi cu mărirea TVA.
Băsescu nu ne anunţă încă următoarele veşti proaste, dar ne pregăteşte
psihologic. Şi una dintre acestea - cea mai rea posibilă - a fost anticipată
de guvernatorul Isărescu, care ne-a prevenit că rezerva valutară nu mai
poate fi folosită pentru plata pensiilor şi a salariilor. Aceasta are alte
rosturi. Tot guvernatorul ne-a luminat în legătură cu confuzia
generalizată ce domneşte în privinţa pensiilor: nu există un „fond de
pensii”. Există un buget de asigurări sociale, în care se bagă, atunci când
sunt, bani de la bugetul „consolidat”. Un fond de pensii se crează într-o
sută de ani şi are regulile şi modalităţile lui de comportament financiar.
Poate să existe şi să funcţioneze indiferent de bugetul ăsta consolidat în
care se adună tot mai puţini bani, de la tot mai puţini angajaţi, pentru tot
mai puţini pensionari. Un fond de pensii îl asigură pe contribuabil că va
primi la pensionare atât cu cât a contribuit. „Punctul de pensie” este o
invenţie bugetară în spatele căreia se ascund diverse operaţiuni mai puţin
economice. Cu alte cuvinte, ce vrea să ne spună preşedintele, dar nu o
face încă, ne lasă să mai fierbem niţel în suc propriu: că se apropie cu
paşi mari momentul în care poştaşul nu va mai bate la uşă cu anunţul
tradiţional: „Pensia”! Ci vor trece poate luni de zile în care nu ne vom
primi banii pe motiv că nu sunt! E criză, e evaziune fiscală, statul e falit
şi nimeni nu-i mai împrumută bani, pentru că nu poate dovedi în niciun
fel că dispune de mijloacele necesare pentru a revigora economia, pentru
a susţine climatul investiţional care să aducă încasări la buget. Statul
român este în situaţia şomerului care face permanent datorii noi pentru
a plăti datoriile mai vechi şi care nu are nicio şansă - pentru că nu-l ajută
nici capul nici muşchii - să iasă din această „suveică” şi să se găsească
ceva de lucru... Iar din cauza asta, nici măcar nu mai caută.

27 iulie 2010
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Rezistenţa la solidaritate

Deşi nu ar fi trebuit incluse (de ce oare) în categoria bugetară,
companiile care au ca acţionar majoritar statul s-au arătat dispuse – la
sfatul prietenesc al miniştrilor de resort – să contribuie cu partea
echivalentă din salariile angajaţilor lor la efortul de salvare a finanţelor
tării. Contribuţia a fost denumită, elegant, ca participare la constituirea
unui „fond de solidaritate”. Aici ar fi o primă discuţie: cu cine? Cu cei
cărora li se taie din leafă? Nu, pentru că aceştia se află în aceeaşi situaţie.
Cu statul care, aruncând cu bani în stânga şi-n dreapta (dar mai ales în
dreapta) a pierdut controlul şi strigă acum „ajutor”? Probabil că da...
Oricum, a protesta, la acest moment, împotriva unei astfel de decizii este
echivalent cu a fluiera în biserică. Unii au acceptat cu resemnare. Alţii,
însă, nu s-au resemnat. Şi au început să facă manevre de degajare. Primul
care s-a mişcat a fost dubiosul preşedinte al Autorităţii Naţionale de
Reglementare în domeniul Energiei, pe numele său Lificiu. Traseist
notoriu (PSDR – PDSR – P.E. şi, în final , PDL) acesta s-a nimerit să
devină, pentru scurt timp, ministru al Mediului în guvernul Năstase,
lucru care i-a plăcut foarte tare fostului dealer de centrale termice de
apartament, iar când a fost mazilit era să moară de supărare. A făcut toate
diligenţele (inclusiv financiare) posibile pentru a reveni în prim plan şi
a reuşit, sponsorizând la greu ultima campanie parlamentară. Răsplata
jertfei patriotice a venit prin numirea sa la şefia ANRE. Unde şi-a făcut
de cap, pactizând cu „băieţii deştepţi” şi reuşind performanţa să majoreze
tarifele când preţul gazelor şi electricităţii scădea peste tot. Perspectiva
de a rămâne fără un sfert din leafă l-a îngrozit pur şi simplu (pentru că
leafa rămâne în cartea de muncă) şi a căutat rapid o soluţie. A găsit-o la
cei de la Bruxelles, cu care se împrietenise între timp şi care, solidari,
au transmis la Bucureşti că lefurile de la ANRE nu se pot tăia, pentru că
ar fi, chipurile, sub protecţie comunitară! Vestea asta l-a înfuriat pe
blândul Boc care a tăiat în carne vie: l-a făcut pe Lificiu adjunct şi a pus
adjunctul în locul său. Care, recunoscător, a lăsat-o moale cu Bruxelles-
ul. A doua manevră de solidaritate a venit de la BNR! După ce Mugur
şi ai lui concedaseră să fie odată în viaţă solidari cu poporul, a venit ucaz
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tot de pe la Bruxelles că nu se poate, că BNR-ul ar avea un regim comun
băncilor centrale, care nu sunt alimentate de la Buget (dar de unde? De
la sfintele moaşte?) şi că nu se poate tăia sfertul de solidaritate. Şi
Isărescu, săracu’, ce să facă? Să se pună rău cu organele? Cu atât mai
puţin Boc. Să-l înlocuiască cu Florin Georgescu? Nu, că ala a fost
pesedist. Aşa că, rând pe rând, e de aşteptat ca mai toate instituţiile în
cauză să se desolidarizeze, la intervenţii externe, bineînţeles.

28 iulie 2010

Răscoala de la Cogealac

Ţăranii, obijduiţi şi năpăstuiţi, s-au răsculat din nou. La Cogealac
au făcut-o împotriva exploatatorilor cehi, care au pus mâna pe
pământurile lor, prin forţă şi înşelăciune. Oamenii n-au mai răbdat şi au
hotărât să protesteze paşnic. Ca să nu fie împuşcaţi de paznici s-au
adăpostit în spatele unui buldozer, de unde au scandat lozinci. Gloanţelor
body-guarzilor, ei le-au răspuns cu proteste paşnice. Răsplata – vreo
cinci dintre ei au ajuns în spital. Cu răni grave... Cam aşa s-ar putea
descrie incidentul de la Cogealac de acum câteva zile, în care au fost
implicaţi sătenii, conduşi de primar. Şi-au căutat ei dreptatea? Care
dreptate? – ne-am putea întreba. Pentru că aceasta variază, în funcţie de
perspective părţilor. Cehii de la CEZ care fac acolo o instalaţie de multe
milioane de dolari în centrale eoliene, spun că au toate avizele necesare
(au prezentat şi documentele) şi că ţăranii de la Cogealac au încercat să
intre în forţă în perimetru cu intenţia de a demola, cu buldozerul pe care
l-au luat cu ei, împrejmuirile şi amenajările de şantier. Ameninţărilor şi
atacului cu pietre, paznicii le-au răspuns cu somaţii, după care au tras în
aer şi abia când lucrurile s-au îngroşat, au tras în picioare. Adevărul este,
ca deobicei, pe undeva pe la mijloc. Motivul răzmeriţei îl constituie
faptul că primarul ar fi vrut să vândă parcelele deja închiriate de unii
localnici unei firme concurente a cehilor. Obiectul protestuluil a fost că
terenul respectiv se află în perimetrul Cogealacului şi doar primăria ar
fi putut aproba obţinerea lui. Primarul şi ai săi au ignorat faptul că în
cazul în care o investiţie acoperă mai multe jurisdicţii locale, cel care
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are dreptul să aprobe este Consiliul Judeţean. Care, în cazul de faţă, şi-
a dat acordul, parafat şi ştampilat. La Cogealac avem de-a face cu o
clasică manevră de instigare şi de încercare de a face „dreptate” în forţă,
cu pumnii, cu bolovani şi cu buldozerul. Această tehnică a fost trezită la
viaţă după Revoluţie de celebrul primar din Săpânţa, Toader Şteţ, care a
blocat mai multe săptămâni un drum pentru nu mai ştiu ce revendicări
fanteziste, ajungând până la o confruntare de gherilă cu forţele de ordine.
A fost făcut erou de o „anumită parte a presei” până a ajuns la puşcărie.
În mod normal, legal, şi primarul din Cogealac ar trebui să ajungă tot
acolo. Acţiunea pusă la cale de el este una dictată de interese materiale
proprii (se pare că încasase deja un avans de la contracandidaţi şi le
garantase că va obţine ce doreau aceştia prin orice mijloace). Ignorarea
sau tratarea cu „înţelegere” a unor astfel de manifestări (iar presa joacă
şi de această dată un rol negativ, prin prezentarea chipurile obiectivă a
cazului) duce direct spre un climat de anarhie, cu atât mai facil de instalat
pe fondul dificultăţilor crizei şi a populismului. De aici până la o
cruciadă împotriva capitalismului hrăpăreţ sub sloganul „Nu ne vindem
Ţara!” nu mai este decât un pas. 

29 iulie 2010

Para mălăiaţă a fondurilor 
structurale

Guvernul nu găseşte bani pentru investiţii. Pentru producţia care ar
putea genera taxe şi impozite sporite. Este ocupat până peste cap cu
împrumutarea banilor pentru pensii şi salarii bugetare. Atât de ocupat
încât nu-i rămâne nici un răgaz să gândească cum vor fi plătite aceste
datorii. Cum şi de unde. Şi când. Deja banii de la FMI nu mai sunt
suficienţi şi, ca să nu tragă obloanele, Ministerul de Finanţe stă cu mâna
întinsă pe la bănci. Acestea, oricum, nu mai dau credite nimănui. Băncile
n-au încredere, iar cei care vor credite, n-au garanţii. În toată aiureala
asta există o rază de speranţă. Ne-a transmis-o chiar Jeffrey Franks,
„trimisul special” al FMI, pe post de dădacă guvernamentală. „Sunt bani
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gratis la UE” – ne spune el. „Nu trebuie decât să întindeţi mâna şi să-i
luaţi!”. Uşor de zis, greu de făcut. România contribuie anual cu peste un
miliard de euro la bugetul Uniunii. Ar avea şanse să-i ia înapoi – şi ceva
pe deasupra, dacă …Dacă am avea proiecte! Purcoiul de euro stă şi
aşteaptă proiecte. Puse pe hârtie ca la carte, respectând regulile. Proiecte
care să urmărească dezvoltarea reală a bazei materiale, lucrări necesare
de infrastructură. Nu „portiţe” pentru hoţii şi deturnări. Pentru că acestea
sunt descoperite până la urmă şi nu e lucru mai neplăcut decât să dai
banii înapoi. Ştim că unii ar prefera să facă puşcărie, decât să-i returneze,
dar asta-i regulă. Din volumul financiar de proiecte pentru fondurile
structurale selectate, în acest moment România se află pe penultimul
loc, cu o absorbţie de doar 14,1%. Sub noi mai e doar Grecia. De ce?
Din două motive: primul e că n-avem oameni care să se priceapă să facă
proiecte viabile. Iar doi, că n-avem cash să punem partea noastră şi
credite ca să plătim toate lucrările până când birocraţii de la Bruxelles
verifică şi ne returnează banii. Ce facem? Stăm şi ne uităm lung la
mormanul de bani şi salivăm… Se pare că nici lui Boc, nici miniştrilor
săi „perfecţi” nu le-a trecut prin cap să ia taurul de coarne, să pună bani
deoparte pentru contribuţia noastră şi să organizeze structuri apte să facă
proiecte. Un soi de firmă naţională specializată în aşa ceva, cu oameni
plătiţi în funcţie de performanţă.”Situaţia e foarte grea!” – ne spune mr.
Franks şi adaugă gânditor: „Dacă aţi putea să atrageţi acei bani în timp
util n-aţi mai avea nevoie de împrumuturi …”

30 iulie 2010

August

Frunza care acoperă ruşinea
turismului românesc

Vă puteţi imagina ce presupune un asemenea volum de muncă? Şi
o asemenea dedicaţie? Practic, specialiştii celor două firme care s-au
asociat pentru a putea duce la bun sfârşit dificila sarcină, au împânzit
Europa, cutreierând cele mai importante pieţe turistice – Anglia, Italia,
Rusia, Austria, Franţa, Ungaria şi SUA pe deasupra, urmărind două
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componente: una calitativă şi alta cantitativă. În acest scop s-au făcut
nu mai puţin de 10.800 interviuri telefonice, başca 90 de interviuri
directe, precum şi două focus-grupuri şi 5 workshopuri! Când s-au pus
cap la cap toate aceste date, s-au definit cele mai competitive produse
turistice ale României: circuitele culturale, turismul în natură, turismul
rural, pachetele de tip city-break, turismul activ şi de aventură, turismul
balnear şi wellness! Adâncindu-se cercetarea s-a mai stabilit că
principalele avantaje ale României în materie de turism sunt natura şi
peisajele neatinse (lanţul Carpaţilor şi Delta), unicitatea patrimoniului
cultural, dar mai ales, autenticitatea culturii şi a stilului de viaţă. Una
dintre primele concluzii a fost că României nu i se potriveşte turismul
de masă şi că este de preferat să se canalizeze investiţiile spre zonele
care deţin un potenţial major, având în vedere, în plus, că pe piaţa
internaţională se remarcă o tendinţă de sofisticare a gustului turiştilor,
tot mai dispuşi să renunţe la destinaţiile tradiţionale şi la tipul de servicii
care s-au uzat prin repetiţie, în favoarea unor experienţe inedite. A reieşit
portretul-robot al turistului internaţional dornic să vină în România şi să
încerce toate aceste senzaţii noi: călător cu discernământ, dispus să facă
eforturi suplimentare ca să ajungă în locuri neexplorate, dornic să
evadeze din turismul de masă! Aceşti oameni, pe care-i căutăm cu
îndârjire de atâta vreme trăiesc în oraşe mari, călătoresc frecvent, duc o
viaţă sănătoasă şi activă, sunt deschişi şi toleranţi, respectă mediul, sunt
experimentaţi în tehnologii de ultimă generaţie. Peste toate, oamenii
ăştia sunt lideri de opinie şi formatori de tendinţe, iar recomandările lor
pot să orienteze un număr important de amatori de senzaţii tari. Deci,
toată această cercetare, cu rezultatele obţinute a fost băgată într-un soi
de maşinărie care trebuia să dea un lucru al dracului de complex şi de
valoros: brandul de ţară al României! Droaia de cercetători s-a bulucit
în faţa maşinăriei şi a aşteptat cu sufletul la gură să vadă rezultatul. Ce-
a ieşit? O frunză verde (nici o aluzie la fostul ministru al Mediului) cu
codiţa albastră. Şi o „Românie” literală tot verde, doar cu o căciuliţă
portocalie pe î-ul din a. Şi textul lămuritor: „Explore the Carpatian
Garden”, care a eliminat şi Delta şi Marea, şi a reţinut doar Carpaţii pe
care-i împărţim cu alte vreo cinci ţări. Şi grădina dintre ei! Nici nu mă
mir că dna Udrea a fost cucerită de acest efort fantastic de sinteză şi de
rezultatul său. N-am nici o îndoială că turiştii ăia speciali, înzestraţi cu
toate calităţile pomenite, vor da buzna în grădina dintre Carpaţi să-i
culeagă roadele. Vă daţi seama şi cât a putut să coste chestia asta. Nu vă
faceţi griji – ne linişteşte tot doamna Udrea. Sunt bani europeni! Eu însă
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mă îngrijorez ca european: de ce să-i dăm doamnei Udrea o groază de
bani ca să genereze acest sfârâiac pe care-l puteau „fura” amploaiaţii
ministerului de pe net?

2 august 2010

Hoţia instituţionalizată

Hoţ: cel care fură ceva de la altcineva. Fără să ceară voie, fără să
aibe vreun merit în dobândirea obiectului hoţiei. Cel care riscă, pentru
că legile prevăd pedepse aspre. Pentru că hoţul simplu, dacă este prins,
înfundă puşcăria pe diverse termene. Mai este, însă, un soi de hoţie, care
are reguli cu totul speciale: hoţia instituţionalizată! Dacă hoţii simpli se
strâng în bande pentru a organiza lovituri care să le aducă beneficii
sporite, hoţii instituţionalizaţi se organizează în partide şi fac tot tot ce
le stă în putinţă ca să ajungă la guvernare. Pentru că abia aici se pot
manifesta în voie şi – mai ales – fără teama de a fi prinşi şi pedepsiţi.
Metodele de furat sunt bine puse la punct: ele se numesc „ordonanţe de
urgenţă”, „hotărâri de guvern”, „decizii ale ministrului”, „hotărâri ale
AGA sau CA”, iar organizarea hoţiei se face pe scară largă, prin
plantarea oamenilor proprii acolo de unde se poate fura mai mult. Există,
desigur, şi riscuri, iar unul dintre acestea este că alte grupări de hoţi,
înlăturate prin vot de la guvernare, ştiu şi ele cum se fură şi uneori sunt
dispuse să dea în vileag aceste metode. Nu o fac, sperând că cei în
funcţie vor fura suficient încât să exaspereze publicul alegător şi vor
putea veni ei să le ia locul. Organizarea, în cazul acestui tip de furt, este
esenţială. Adică fiecare trebuie să fure de la locul său, unde a fost
repartizat. Un ministru, de pildă, pune în cele mai bune funcţii pe cei
mai pricepuţi acoliţi ai săi, oameni cu experienţă în ciordeală şi
disciplinaţi. Pentru că rezultatul hoţiei se împarte după un algoritm foarte
precis: jumătate pentru noi, jumătate pentru partid – adică pentru
mituirea alegătorilor la următoarele alegeri. Marile avantaje ale acestui
tip de hoţie este că te poţi sustrage răspunderii dând vina pe: „greaua
moştenire” a ceea ce au furat cei dinaintea ta; condiţiile meteorologice
nefavorabile; criza mondială; evaluările eronate ale unor instituţii cu rol
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de prognoză; manevre ale opoziţiei; acţiunea nefastă a mogulilor de
presă. Se ridică, bineînţeles o problemă: concurenţa neloială a statului,
organizat pe aceste principii, în raport cu hoţii simpli. În timp ce aceştia
din urmă îşi numără zilele la pârnaie, ceilaţi intră în topuri de
popularitate şi sunt răsplătiţi cu titluri şi diplome de salvatori ai ţării. 

3 august 2010

Cu bicicletele spre lună

Dacă Geoană a dorit să trimită un român în spaţiu, Boc e mai
generos: el ar vrea să ne ducă pe toţi în lună, călare pe bicicletă. Cel
puţin aşa vede lucrurile europarlamentarul PDL Cristian Preda, exasperat
şi el de ineficienţa unui guvern care nu izbuteşte să facă reforma
administraţiei – cea de la care s-ar putea aştepta la economii care să nu
ne mai oblige să împrumutăm bani de la FMI pentru a plăti pensiile. De
fapt, chiar premierul - minune al preşedintelui Băsescu (a cărui încredere
s-a cuantificat în numirea sa la cârma a patru guverne consecutive)
recunoaşte eşecul reformei, dar ca orice om responsabil, identifică şi
cauzele. Prima, în ordinea importanţei, este decizia Curţii
Constituţionale. Dacă „dinozaurii” de acolo (între care majoritatea a fost
numită chiar de Traian Băsescu) nu ar fi declarat neconstituţională ideea
tăierii pensiilor, acum n-am fi fost nevoiţi să suportăm o creştere de 4%
a TVA-ului, cu consecinţele de rigoare – inclusiv aceea a improbabilităţii
de a mai aloca vreun ban pentru o presupusă creştere economică. Dar
judecătorii de la Curtea Constituţională au preferat această variantă, de
fapt pentru a-şi proteja pensiile „nesimţite”. Al doilea factor identificat
de Emil Boc îl reprezintă fenomenele naturale care s-au manifestat cu
perseverenţă în această perioadă. Dacă Dumnezeu şi Sfântul Ilie ar fi
avut puţină milă de naţia română, n-ar mai fi trimis din ceruri şiroiul
nesfârşit de ploi care au luat cu ele casele şi bunurile oamenilor aşezaţi
în calea lor şi nu ar mai fi acoperit marile suprafeţe neprotejate de
digurile pentru care n-au mai fost bani, sau au fost furaţi sau deturnaţi.
Mama Natură ne-a băgat încă odată adânc mâna în buzunare şi ne-a lăsat
o pagubă pe termen lung. În fine, cea de-a treia cauză o reprezintă
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conjunctura economică internaţională. După ce-a dat buzna peste noi,
în loc să ne ocolească, cum sperau cei de la putere, criza ne supune la
tot felul de perversiuni, care de care mai insuportabile. Ne micşorează
veniturile proprii, le micşorează şi pe cele ale statului, din care acesta ar
trebui să-şi plătească cheltuielile de întreţinere, încremeneşte lucrările
publice pentru care nu mai sunt bani şi face ca totul să se poticnească
de buturuga unei crize generalizate. Parcă tot ce n-a apucat să se
întâmple pe la vecini, care au reuşit să iasă mai repede din nevoi, s-a
canalizat asupra noastră şi riscă să ne sufoce. Ce să facă un biet guvern
în aceste condiţii, în care Opoziţia îl pândeşte să-l răstoarne şi, în care
presa găseşte tot felul de pretexte pentru a sări la gâtul devotaţilor săi
miniştri care, orice ar face – nici măcar un nou brand turistic – nu e bine?
Păi, în condiţiile astea, chiar că-ţi vine să încaleci pe biciclete, să o iei
agale spre lună, unde nu iti taie nimeni un sfert din leafa... lunară şi să
laşi în urmă necazurile şi neputinţa de a le depăşi.

4 august 2010

„Scatoalca prezidenţială” – 
a cui diversiune?

Administraţia prezidenţială, prin gura consilierului Turcan, mustră
postul Realitatea pentru gestul incorect al reluării unei teme de
„dezinformare” din campania electorală: celebrul dos de palmă aplicat
de candidatul prezidenţial unui puşti obraznic din Ploieşti, în timpul unui
miting electoral. Vorbeşte dl Turcan despre gestul „difuzării obsesive a
unui film trucat”, în încercarea de a se influenţa rezultatul alegerilor.
Pelicula respectivă „a fost alterată, fiind practic un trucaj! ”Las la o parte
lipsa de logică a alternativelor: ori a fost alterată, ori a fost un trucaj.
Dacă a fost alterată, nu se poate trage nici o concluzie. Dacă a fost un
trucaj, acesta ar trebui să nu mai ridice semne de întrebare. Revin însă
la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu vreo zece luni, în plină campanie
prezidenţială. Atunci Dinu Patriciu a anunţat că există o casetă în care
candidatul Băsescu lovea un copil. A doua zi filmul a fost difuzat de un
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post de televiziune, în chiar prezenţa lui Traian Băsescu. Prima sa reacţie
a fost de descumpănire: „O să mă uit, nu pot să afirm că e trucaj. Trebuie
văzut, poate m-a înjurat, poate a vorbit urât femeii. Nu ştiu, voi da o
explicaţie acestui episod”. Explicaţia a venit câteva zile mai târziu, în
cadrul unei dezbateri cu contracandidaţii când Băsescu a afirmat solemn:
„Jur că nu l-am lovit pe copil cu pumnul în faţă!” Afirmaţia lasă loc
variantelor: nu l-am lovit cu pumnul, i-am cârpit doar un dos de labă, să
se înveţe minte şi să nu mai înjure (înjurătura puştiului se pare că fusese:
„Trăiască Iliescu!”). Staff-ul s-a inflamat şi a lansat o serie de investigaţii
prin care să se probeze faptul că respective casetă, despre care
preşedintele nu credea că e un trucaj, e de fapt un trucaj! Antologică va
rămâne demonstraţia ştiinţifică făcută la un post TV de către Daniel
Funeriu, care analizând „frame cu frame” a tras concluzia că mâna
preşedintelui nu s-ar fi putut plia pentru o astfel de lovitură. Scandalul
pe care-l invocă dl Turcan se referă la discuţiile din jurul unei cărţi recent
apărute în care autorul îi reproşează directorului INEC că ar fi alterat
CD-ul adus la probe mâzgălindu-l cu carioca. Consilierul vrea să ne dea
de înţeles că problema a fost tranşată, că CD-ul a fost prelucrat duşmănos
şi că n-a fost vorba despre nici un pumn aplicat vreunui copil. Realitatea
este însă atât de evidentă, recunoscută practic de protagonist, încât orice
discuţie nu mai are valoare. Valoare are doar talentul preşedintelui de a
nega evidenţele şi de a minţi cu aplomb privindu-ne direct în ochi.
Probabil că la anul va jura că niciodată n-a comunicat românilor că li se
vor tăia pensiile şi se va găsi un Funeriu care să demonstreze, frame cu
frame, că ceea ce ieşea din gura preşedintelui era cu totul altceva şi că,
de fapt, totul este o invenţie a mogulilor de presă, menită să-l
discrediteze.

5 august 2010
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O dramă personală: preşedintele de
„prima mână” al unei ţări „second

hand”...

„O ţară care se împrumută pentru a plăti pensii şi salarii este o ţară
de mâna a doua. Trebuie să luăm bani pentru investiţii, nu ca să
mâncăm” – a declarat, miercuri seara la TVR, preşedintele Băsescu, în
cea de-a doua sa prezenţă pe micul ecran de stat, după lungul autoexil
spre ecrane marginale. Această declaraţie dezvăluie o dramă personală:
neconcordanţa dintre propriile calităţi şi aspiraţii şi obiectul muncii. Au
mai trăit şi alţi lideri politici această condiţie sfâşietoare. Unul dintre ei
a fost cel care considera că existenţa lui – sfârşită tragic la zidul din
Târgovişte – reprezintă un fenomen care se produce odată la o mie de
ani... Sâcâit de întrebările moderatorului care se inspira din mail-urile
telespectatorilor venite pe adresa emisiunii, Băsescu a adoptat o atitudine
ofensivă. Pleacă medicii? N-au decât. Şi aşa sunt prea mulţi. Învăţătorii
şi dascălii au salarii mici? Eu când m-am angajat la Navrom aveam
salariul mai mic decât femeia de serviciu. Astăzi, după 30 de ani, am
crescut de la 600 de lei la 6000. Peste 30 de ani va avea şi dascălul o
leafă mai mare. Bref: oamenii au greutăţi, dar n-avem ce face! Datorită
celor care s-au jucat cu măririle de salarii sau ale punctelor de pensie,
vom continua în următorii ani să ne împrumutăm pentru a le plăti. Până
când? – întreabă moderatoarea. Preşedintele ridică din umeri, semn că
habar n-are. Dar conchide cu amărăciune: „O ţară care se împrumută ...”
Din păcate pentru dânsul şi pentru cota sa de popularitate preşedintele
n-a prea avut răspunsuri valabile. Şi chiar dacă l-a urecheat pe Boc
pentru afirmaţia pripită că la anul s-ar putea majora cu 10% salariile din
care se taie acum 25% (însă doar dacă se anulează al 13-lea salariu!), n-
a fost dispus să spună tranşant dacă guvernul ăsta este bun sau nu. Să
aşteptăm până în septembrie, când le-am dat termen! Dacă nu-şi fac
temele cu restructurarea, vor zbura! Ca un veritabil preşedinte de mâna
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întâi al unei ţări „second hand”, Traian Băsescu nu-şi asumă nimic: nici
situaţia dificilă, intervenită în absenţa oricărei strategii de combatere a
efectelor crizei, nici incompetenţa crasă a guvernului, nici slăbiciunea
evidentă şi lipsa de autoritate a premierului, nici restructurarea
administrativă care nu s-a făcut. Ba, chiar, sare în apărarea păgubosului
brand al Elenei Udrea: grădina din Carpaţi, asta e, aici au crescut valorile
României. Doar nu era să-l punem pe Dracula? Cât despre costul „foii
verzi”, a refuzat orice comentariu, semn că îşi cauţionează favorita în
orice situaţie, şi la bine şi la rău. N-ar fi fost Traian Băsescu dacă n-ar fi
aruncat, miercuri seară, şi câteva săgeţi la adresa jurnaliştilor plătiţi de
moguli să denigreze ţara, nu guvernul sau pe preşedinte, şi în direcţia
unor miliardari nesimţiţi, confundându-l pe Niculae de la Braşov cu
Nicolae de la Zimnicea. Ce să-i faci, când sunt prea mulţi, începi să-i
încurci. Una peste alta, o prestaţie tipică pentru acelaşi preşedinte de
prima mână, confruntat cu o realitate de mâna a doua ...

6 august 2010

Afacerea „Beţişorul”

Faptele: Miercuri dimineaţa, după partida de înot, preşedintele şi-a
curăţat urechile de apă cu ajutorul unui beţişor cu vată. Vorbind la telefon
cu un ministru, nu a fost atent şi a introdus în ureche beţişorul cu capătul
fără vată, rănindu-se. Ca să nu se producă o infecţie, a dat fuga la Spitalul
Militar unde medicii i-au pus o compresă cu rivanol... Prezenţa sa la sus-
zisul spital a fost observată de o agenţie de ştiri apropiată Cotrocenilor,
care a dat alarma. Televiziunile mogulilor au preluat-o şi au făcut din ea
scoop-ul zilei. Consecinţele: implicaţiile relevate de acest episod impun
următoarele măsuri şi demersuri. 

CSAT: Întrucât membrii acestui organism sunt cei care iau decizii ce
pot avea urmări grave pentru ţară, este de dorit să li se impună să renunţe
la folosirea beţişoarelor de curăţat urechile, întrucât acest lucru îi poate
aduce în situaţia de a rămâne cu un singur organ auditiv funcţional,
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situaţie în care, conform înţelepciunii populare, nu pot lua decizii
corecte. 

S.P.P.: Serviciul de Pază va trebui să înfiinţeze o secţie specială de
supraveghere a toaletei intime a demnitarilor şi de selectare a acelor
ustensile care să nu producă răniri sau infirmităţi. Este vorba despre
piepteni (care îi pot zgâria), aparate de ras (care pot să taie), periuţe de
dinţi (prea abrazive). 

Protecţia Consumatorului: producătorii de beţişoare vor trebui
obligaţi să însoţească produsul de instrucţiuni de folosire detaliate, în
care să se precizeze expres faptul că beţişorul se introduce în ureche cu
partea învelită în vată şi nu invers. În cazul beţişoarelor cu ambele capete
bandajate se va preciza că nu sunt necesare precauţiuni speciale. 

Serviciul de Informaţii Externe: întrucât pe piaţa românească în
general nu au fost depistate beţişoare cu un singur cap bandajat, se
presupune că lotul utilizat de preşedinte are o provenienţă externă.
Serviciul, prin oamenii săi, să afle de unde provin acestea (cel mai
probabil de pe piaţa chineză) şi cum au ajuns în inventarul de igienă
prezidenţial, după lansarea brandului de la Shanghai. 

Serviciul Român de Informaţii: este necesară identificarea rapidă a
modului în care informaţii clasificate de tipul stării de sănătate a
preşedintelui ajung în posesia unor trusturi de presă ale căror acţiuni de
denigrare pun în pericol siguranţa naţională. Va trebui verificat dacă nu
cumva agenţia Hot News, considerată a fi „apropiată” Palatului
Cotroceni, face un joc dublu, întreţinând concomitent relaţii cu mogulii. 

Ministerul Sănătăţii: va fi identificat de urgenţă medicul de la Spitalul
Militar care l-a tratat pe preşedinte cu Rivanol, ştiut fiind faptul că
această substanţă nu se utilizează în tratamentul organului auditiv.
Ancheta va trebui să stabilească dacă este vorba de o simplă neglijenţă
sau incompetenţă, sau dacă respectivul medic nu a îndeplinit nişte sarcini
primite din partea unor forţe oculte. 

Emil Boc: cine este ministrul cu care vorbea direct preşedintele,
trecând peste capul şefului Guvernului?

9 august 2010
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Frunză verde brand de ţară...

„În acest moment nu cred că există o persoană mai emoţionată ca
mine, mai mândră de cetăţenia sa, şi mai încrezătoare în ţara pe care o
reprezintă!” – declara Elena Udrea la Shanghai, în momentul celebrei
lansări a nu mai puţin celebrului brand de ţară. Emoţia sa – dincolo de
mândrie şi încredere – este cea mai de înţeles. Nu e puţin lucru să te
prezinţi cu ceea ce s-a prezentat dânsa şi să adaugi apoi costul: aproape
un milion de euro! Probabil că, de când ne bântuie criza, asta este cea
mai curajoasă sfidare a bunului simţ: să arunci un milion de euro – chiar
dacă nu sunt banii tăi, ci ai „ălora” de la UE – pe apa sâmbetei. Pentru
că ăsta este rezultatul practic al producerii acelui brand, asumat dealtfel
şi de creatorii săi: să convingă un eşantion limitat de turişti curioşi să
viziteze o ţară despre care nu se ştie mare lucru, până şi localizarea prin
brand fiind extrem de aproximativă. Carpaţii sunt pentru România la fel
de tipici ca Alpii pentru Luxemburg sau Anzii pentru oricare ţară din
America Latină. Nu revin cu plăcere asupra acestei teme pe marginea
căreia s-a divagat şi s-a aberat deja prea mult. Cred însă că România are
nevoie de un brand, de o etichetă care să o definească în ochii lumii. Nu
cred însă că pentru aceasta era nevoie să vină o firmă spaniolă care, pe
prea mulţi bani, să ne spună ceea ce dealtfel ştiam foarte bine. Probabil
că puţine ţări dispun de un patrimoniu natural de frumuseţea şi
diversitatea celui de care dispunem noi. Dar, în acelaşi timp, cred că în
puţine alte ţări acest patrimoniu este atât de puţin accesibil – ca
informaţie, dotări, mijloace de transport şi cazare – precum al nostru. În
aceste condiţii a-i invita pe alţii să vină sună, practic, ca o bătaie de joc.
Am constatat deunăzi cât e de complicat pentru un bucureştean să ajungă
la parcul din Comana, unde, la 30 km de Bucureşti există o incredibilă
varietate arboricolă şi de faună. Ce faci cu străinul care a auzit de el şi
se trezeşte în praful din mijlocul drumului, fără nici un indicator? Din
păcate, de 20 de ani facem felurite pariuri cu turismul pe care le pierdem
cu regularitate. De doi ani acest domeniu a devenit obiectul personal de
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joacă şi de autopromovare al unui personaj care nu are nimic comun nici
cu turismul, nici cu politica şi nici cu afacerile – cum au demonstra-o
iniţiativele sale private. Turismul românesc n-are nevoie de un minstru care
să încurce lucrurile şi să cheltuiască aiurea banii pentru a-i susţine pe
managerii privaţi care-i sunt prieteni. Are nevoie însă de o reevaluare realistă
a potenţialului şi a rostului său. Dacă e vorba de brand, ce altul ar putea
caracteriza mai bine România decât varietatea resurselor naturale
balneoclimaterice – cu tradiţii milenare – dacă vorbim de Herculane, şi
oricum, seculare, în cazul marii majorităţi a destinaţiilor de „băi”, frecventate
de capete încoronate şi somităţi ale Europei? Cu o condiţie: să nu fi ajuns în
incredibila stare de degradare în care se află după 20 de ani de neglijenţă şi
dezinteres al feluriţilor miniştri ai turismului. Am ajuns, paradoxal, ca
factorii naturali de care dispunem să fie achiziţionaţi şi transferaţi în ţări care
nu au nimic de-a face cu ei! Dacă măcar o parte din banii pe care-i toacă de
doi ani doamna Udrea pe fel de fel de proiecte fantasmogonice ar fi fost
folosiţi pentru reabilitarea unei singure staţiuni balneoclimaterice am fi putut
avea, acum, măcar un început de brand de ţară. Iar doamna Udrea ar fi avut
în mod real cu ce să se mândrească. Nu cu această frunză verde ...

10 august 2010

Independenţa Republicii
Ţigănească

Sarkozy le-a pus gând rău ţiganilor. Doar celor proveniţi din
România şi Bulgaria. Ai lor nu mai sunt ţigani, sunt „gens de voyage”.
Există 500 de astfel de tabere, pe care vigurosul preşedinte francez vrea
să le desfiinţeze una câte una şi să-i trimită pe locatari la origine. Adică
de unde au venit. Începutul a fost făcut pe undeva pe lângă Lille, unde
se aciuiseră vreo 200 de compatrioţi de-ai noştri, de etnie ţigănească.
Nu ştiu de ce le-o spune romi, când ei sunt ţigani sadea. „O să ne
întoarcem” – au declarat aceştia după ce şi-au strâns catrafusele. Şi nu
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mă îndoiesc că or s-o facă... Mintea m-a dus, bezmetică, la un scenariu
posibil. Un interlocutor (fictiv) îmi mărturiseşte care este planul
ţiganilor:”Prima dată plecăm fără să facem tărăboi. Dar ne întoarcem.
La a doua încercare opunem rezistenţă. Ţigăncile fac front comun şi-i
lovesc pe poliţişti cu puradeii. Noi, bărbaţii, ne baricadăm în rulote, de
unde bombardăm cu ouă ciordite de la supermarketul din apropiere. E
faza de debut a rezistenţei active. A treia oară când ne repliem, începem
să pârjolim terenul din jur: furăm rufele puse la uscat, orătăniile de prin
ogrăzi, bicicletele copiilor. Populaţia se revoltă şi atacă. Alertăm mass
media, să asiste în direct la masacrul care ni se aplică şi la discriminarea
care înfloreşte. Împotriva unui nou asalt al poliţiei mobilizăm forţe din
alte tabere, care ni s-au alăturat. Ne baricadăm din toate părţile şi
rezistăm. Solicităm ajutorul ONU şi trimitem un reprezentant acolo care
să ne apere drepturile împotriva abuzurilor autorităţilor. Reclamăm că
n-avem şcoli, asistenţă medicală, fast-food-uri şi mall-uri. Ţigani din
toată Europa ne trimit ajutoare şi instructori care să ne ajute să ne
organizăm. În preajma atacului decisiv al forţelor de ordine, lansăm o
declaraţie la independenţă, bazată pe autonomia de facto existentă pe
teritoriul taberei. Solicităm recunoaşterea celorlalte naţiuni. O parte ne
vor recunoaşte, o parte nu. Cerem asistenţă umanitară din partea Uniunii
Europene şi de îndată ce Curtea de la Haga va decide că declaraţia
noastră este legală, proclamăm Republica Ţigănească, după care alegem,
urgent, un împărat şi un rege... Găsiţi ceva exagerat în acest scenariu?
(Orice asemănare cu situaţii reale este pur şi simplu neîntâmplătoare).

11 august 2010

O instituţie handicapată: ANI!

Legea ANI ar fi trebuit să fie un avort juridic. S-a născut înainte de
termen, având greutatea minimă pentru a supravieţui şi o serie de organe
esenţiale nedezvoltate sau malformate. A fost hrănită la sânul câtorva
politicieni cu laptele acru al incompetenţei şi dată apoi pe mâna unui
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personaj dubios, pentru a i se face educaţie. Când să dea examenul de
maturitate, comisia de la Curtea Constituţională a trântit-o de două ori
pe motiv de nelegalitate, anulându-i studiile de parcă le-ar fi făcut la
Spiru Haret, de la distanţă. Soarta ei ar fi fost tristă dacă nu i-ar fi sărit
în ajutor Europa, cea atât de sensibilă la nevoile orfanilor. Dacă nu-i
găsiţi iute un rost nu mai pupaţi Schengen la anul! – a fost mesajul
transmis de la Bruxelles prin aceeaşi mamă vitregă, devenită între timp
europarlamentar. Şi iată că jucăm jocul: „ei se fac că vor să luptăm cu
corupţia, noi ne facem că luptăm!”. După atacurile la baionetă ale lui
Frunda, urmează un vot cuminte în ambele Camere: legea e atât de
neputincioasă, chiar cu vechile prevederi, încât n-are rost să ne mai
batem capul cu ea – îşi spun demnitarii şi parlamentarii, iar ultimii se
pregătesc de noul botez. Aşa cum este, legea ANI dă doar o satisfacţie
formală Comisiei Europene. Ea se alătură DNA în evantaiul de
„înlocuitori” juridici prin care, chipurile, lupta cu corupţia ar fi mai
nemiloasă. Cine are însă curajul să răsfoiască bilanţul celor două
instituţii va constata că: DNA deschide tot felul de procese care în final
se-nchid pe motiv de vicii de procedură; ANI prinde cu ocaua mică doar
demnitari neglijenţi care uită ce-au scris ultima dată în declaraţiii sau
fac „mişto” introducând bunuri necuantificabile. În forma actuală
probabil că vom aştepta mult şi bine până când în insectarul său va fi
prins cu acul primul parlamentar care s-a îmbogăţit în cursul mandatului
din altceva decât din leafă şi diurnă. O problemă adiacentă care-i
frământă pe politicieni este cum să mai ia ceva de la bogaţi şi să dea la
săraci fără a se face apel la procedurile haiduceşti. UNPR-ul lui Oprea
– el însuşi un om destul de bogat – a venit cu o idee din care vrea să facă
un proiect de lege şi să introducă taxa de solidaritate a bogătanilor.
Averea personală (noţiune destul de nebuloasă) compusă din bunuri
imobile şi mobile (case, maşini, iahturi, elicoptere) care depăşeşte vreo
600.000 euro ar urma să fie taxată cu 1% pe an. În acest fel, cred
uneperiştii, s-ar putea strânge doar anul ăsta vreun miliard de euro, ce
ar urma să fie dirijaţi spre fondul de pensii. Idee nobilă, dar total
inaplicabilă. Când se va face inventarul bogătanilor, s-ar putea să se
ajungă la concluzia că în România aşa ceva nu există! O chestiune cu
adevărat importantă o constituie solidaritatea văzută prin prisma actelor
de binefacere. În toată lumea civilizată mari bogătaşi îşi direcţionează
parte importantă din avere (contra unor facilităţi fiscale, evident) spre
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domeniile pe care statul nu le poate susţine suficient: sănătate, educaţie,
cultură. Cred că şi la noi, unii dintre marii îmbogăţiţi ar avea astfel de
impulsuri dacă reglementările fiscale n-ar fi atât de restrictive: practic,
poţi să donezi doar 2% din venituri. Şi nimeni nu are chef să dea statului
nişte sume de care să dispună acesta după bunul plac al guvernanţilor
temporari. Şi atunci ce să facă bogaţii noştri, decât să-şi facă palate şi
să-şi ia flotile de maşini de fiţe înmatriculate pe firmă?

12 august 2010

„Secund Boc, preiau comanda!”

„Preda, Voicescu şi Alexandru nu mai erau în PDL dacă eu eram la
conducere” – declară Băsescu într-un interviu şi nu am nici o îndoială
că lucrurile ar fi stat aşa. Între toţi şefii de partide de după 1990, Băsescu
este cu siguranţă cel care a practicat cea mai dură conducere, ce n-a
admis crâcniri. A făcut din partidul lui Roman o formaţiune disciplinată,
bazată pe reguli aproape militare în care deciziile conducerii se executau,
nu se comentau. Aceasta este şi una din explicaţiile traseului parcurs
după 2000 când de la un partid care avea toate şansele să rateze pragul
parlamentar a ajuns la faza de a se încumeta să-şi asume puterea, în
condiţiile în care a avut cum să negocieze diferenţa necesară cu echipa
de transfugi de la PSD şi cu un partid abonat la guvernare. Democraţia
de partid e o vorbă frumoasă, schimbul liber de idei şi climatul de
dezbatere se potrivesc mai degrabă unor formaţiuni fără şanse reale de
a obţine o majoritate guvernamentală. PSD-ul însuşi, ajuns la guvernare
în 2000 tocmai datorită unui sistem de decizii autoritare, impus de
Năstase, a început să se destrame atunci când comanda unică şi-a pierdut
din forţă. Revenind la declaraţia preşedintelui: dacă Băsescu ţinea să-şi
păstreze neştirbită autoritatea în cadrul partidului, ar fi determinat deja
excluderea disidenţilor. Dacă nu s-a întâmplat aşa, este rezultatul unui
calcul rece. Băsescu vrea să se detaşeze simţitor de identitatea perdantă
a actualei echipe, lăsând în seama lui Boc toate responsabilităţile.
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Sacrificat să guverneze într-un context în care nu numai că nu are nici o
şansă, dar cu care nici nu se potriveşte prin datele personale, acesta
înghite acum şi hapul de lider fără personalitate, care nu poate să ia
deciziile care se impun pentru a-şi asigura autoritatea. Se îndoieşte
cineva că, dacă Băsescu i-ar fi transmis: Dă-i afară pe ăştia! – ar mai fi
stat pe gânduri? Nici pomeneală. Mesajul nu i-a fost transmis şi a fost
lăsat să se descurce singur în problema asta. Într-un moment în care
disidenţa internă pare să atragă tot mai mulţi membri – mai ales pe cei
din zona parlamentară, nemulţumiţi de performanţele celor aflaţi la
comenzile guvernamentale, care să răsfrâng şi asupra lor – Băsescu îşi
joacă cu şiretenie şi abilitate rolul de instanţă supremă. Ba, în plus, le
mai arată oamenilor săi şi „pisica” unei eventuale eliminări de la
guvernare, afirmând că n-ar sta pe gânduri să numească un premier
rezultat dintr-o nouă majoritate, adăugând însă, prudent, că nu are
încredere în programul anticriză al opoziţiei. Cu alte cuvinte: echipaj,
atenţie la mine! Nu sunt admise răzvrătiri pe punte! Indisciplinaţii s-ar
putea să fie puşi într-o barcă şi li se va da drumul pe marea agitată fără
provizii! Secund Boc, preiau comanda!

13 august 2010

Geoană şi Ponta

Stratul de politeţe rece de la ultimele alegeri s-a tocit aproape
complet şi a făcut loc asperităţilor. Confruntat cu tot soiul de declaraţii
de „fost” ofuscat, Ponta a lăsat deoparte orice diplomaţie şi l-a pocnit în
moalele orgoliului pe predecesorul său: „Mircea Geoană este pentru PSD
imaginea eşecului, compromisului şi umilinţelor”. Un diagnostic prea
sever pentru cel care ar fi putut să fie astăzi, cu un dram de noroc şi cu
mai multă înţelepciune, preşedintele României. Însă pe deplin meritat.
De la pierderea funcţiei, după ratarea alegerilor şi a guvernării, Geoană
a intrat într-un soi de opoziţie cu propriul său partid. Din turnuleţul de
fildeş de la Senat, în care se menţine doar datorită interesului partidului
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său de a nu pierde o poziţie (care şi aşa nu-i foloseşte prea mult), Geoană
aruncă din când în când săgeţi otrăvite spre noul lider şi spre cei care,
consideră el, l-au trădat. După alegerile din partid s-a văzut mai clar ca
oricând că, spre deosebire de liderii care l-au precedat, Geoană nu a avut
un electorat propriu. Nici în public, nici în partid. El a avut doar un „inel”
de interese în care şi-a plasat oamenii a căror susţinere dorea să şi-o
asigure. Ajuns în fruntea partidului printr-o întâmplare, rod al unui
complicat calcul de interese, el a utilizat zestrea istorică a acestuia
încercând să-şi construiască propriul piedestal. Cu tot zelul celor care l-
au sprijinit în speranţa că-l vor putea manipula în scopurile proprii, el
nu a ajuns niciodată să reprezinte formaţiunea politică în care, ca
membru, a intrat aproape cu forţa (presat de Năstase, căruia nu-i
convenea alura independentă a ministrului de Externe) şi în care a
înregistrat un spectaculos eşec la alegerile pentru primăria Capitalei,
unde fusese, deasemenea, împins de Năstase, spre a curăţa terenul
viitoarelor alegeri prezidenţiale de asperităţi nedorite. Congresul din
2005 rămâne, în continuare, de studiat, ca un soi de manual al marilor
erori politice, iar Geoană s-a calificat atunci ca o supapă pentru presiunea
pe care Iliescu ar fi pus-o asupra unui activ pe care exerciţiul guvernării
l-a compromis prin suspiciuni de corupţie şi abuzuri: Tot ceea ce a urmat
ilustrează perfect teoria paradoxului nivelului de incompetenţă: sub
înţeleapta sa conducere partidul a ajuns până la pragul cel mai de jos al
încrederii publice, salvându-l doar „nucleul dur” al unui electorat
dedicat, în orice situaţie, lui Ion Iliescu. Adică omului care i-a stat în
coastă permanent şi faţă de care a folosit toate tertipurile pe care le-a
avut la îndemână pentru a-l îndepărta, odată cu oamenii săi, din partid.
Etapa 2005-2010 a fost „cincinalul lui Geoană”, perioada în care partidul
şi-a pierdut treptat identitatea, erodându-se până la a deveni, din
principalul partid politic, unul de coaliţie. Însuşi scorul de la
prezidenţiale obţinut de Geoană, nu semnifică un avans real al capacităţii
de convingere, ci o reacţie cumulată anti-Băsescu. Ponta, într-un fel, îi
împărtăşeşte destinul. Şi el a fost, la ultimul congres, o soluţie de avarie.
Una care să evite perpetuarea mandatului lui Geoană şi revenirea în prim
plan a lui Năstase. Şi pentru el calitatea de preşedinte vine, poate prea
devreme şi în absenţa experienţei şi a unei solide suţineri din partea
grupurilor de forţă. Spre deosebire de Geoană, care şi-a epuizat în van
resursele – câte le avea – Ponta mai are şanse să crească. Pentru moment
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are un deficit de legitimitate combinat cu unul de seriozitate, aspect pe
care-l speculează sistematic, Băsescu. Ultimatumul dat lui Geoană poate
să constituie un element de limpezire a situaţiei din partid, mult prea des
tulburată de fricţiuni interne. Un Geoană exclus ar marca o premieră
absolută în viaţa noastră politică şi i-ar ridica cota lui Ponta.

16 august 2010

Liderul de sacrificiu

Emil Boc a fost victima unei străfulgerări, în cursul căreia s-a văzut,
cu ochii minţii, alături de Zapatero, Sarkozy şi Merkel, pe un eşafod
înconjurat de flăcările crizei, privind dârz spre cer, convins că sacrificiul
său va salva poporul român. Dacă este ideea domniei sale, înseamnă că
începe să aibe derapaje de la raţiune şi bun simţ. Dacă este a
colaboratorilor săi, ar trebui să-i dea afară, pentru că îl fac de baftă. Emil
Boc nu este un lider de sacrificiu. Uneori mă întreb şi dacă este un lider,
şi dacă nu cumva a fost încărcat cu această calitate fără voia lui şi în
pofida calităţilor reale pe care le are. Vocaţia lui Emil Boc este de
executant, nu de promotor. De a pune în aplicare orice bazaconie cu
condiţia ca sarcina să-i fie încredinţată de eşalonul superior. Nu-şi pune
niciodată problema dacă e corectă sau oportună, pentru că orice vine de
sus nu poate să nu fie corect sau oportun. Că este de sacrificiu, e un lucru
evident! Nici un politician nu va putea repeta o astfel de experienţă fără
ca aceasta să-l devoreze lăsând amintirii doar imaginea unui personaj
fără vocaţie, fără fler şi fără performanţe... Alăturându-se voluntar
galeriei Zapatero-Sarkozy-Merkel, Boc ignoră un lucru elementar:
ceilalţi au fost aleşi de popoarele lor. Pe el l-a ales un singur român – e
drept, ales şi acesta de poporul nerecunoscător, care astăzi îl huiduie în
loc să-i mulţumească. Boc şi-a datorat poziţia calităţilor care au făcut
din el un model de devotament orb. Nimic din activitatea sa anticriză
nu-l califică pentru o astfel de funcţie. Nici ca primar al Clujului şi nici
ca preşedinte al PD, Boc nu s-a bazat pe forţele proprii, ci pe maşinăria
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de partid şi pe ordinele liderului maxim. Iar acum, în al treilea an de
guvernare, nu poate înscrie în dreptul numelui său nici o realizare:
aproape un an a ignorat instalarea temeinică a crizei, bătând câmpii cu
modificarea Constituţiei şi cu legea lustraţiei! A crezut că salvează
economia cu impozitul forfetar – care a degradat-o până la ultima limită
– sau cu celebrele programe „Prima casă” şi „Rabla”, care au fost două
picături de apă răcoroasă pe asfaltul încins. A amânat deciziile logice de
restructurare a aparatului administrativ până când n-a mai putut să evite
tăierea salariilor. S-a luptat cu cele câteva „pensii nesimţite” până când
a pierdut războiul cu Curtea Constituţională. A reuşit să facă inevitabile
cele mai nerecomandate măsuri în cazul unei crize economice: să
mărească taxele şi impozitele, cu consecinţele agravante de rigoare.
Poate fi numit, sau recunoscut, Emil Boc ca un lider de sacrificiu? În
nici un caz. Putem admite, cel mult, faptul că România este o ţară de
sacrificiu, pusă la cheremul incompetenţei sale şi a guvernului de
şmecheri şi de ciorditori pe care i-a alcătuit şeful său suprem. 

17 august 2010

Nou născuţi pentru a muri!

Spitalul este locul unde te duci să-ţi cauţi sănătatea, dar îţi găseşti
sfârşitul. Este o definiţie pe care ceea ce s-a întâmplat luni la
maternitatea Giuleşti o întăreşte cu sigiliul vieţii celor – deocamdată –
patru copii nou născuţi pentru a muri. S-a întâmplat ce s-a mai întâmplat
şi altădată. Anul trecut, un copil uitat în incubator s-a prăjit pur şi simplu.
De data asta un incubator defect şi nesupravegheat a făcut explozie şi a
incendiat întregul salon în care se aflau copiii născuţi cu probleme, ce
ar fi trebuit să se afle tot timpul sub observaţie. La momentul producerii
dezastrului nu era nimeni cu ei şi personalul a dat fuga să-şi salveze
pielea negândindu-se la cei pe care-i lasă în urmă. Dacă aş fi ceva mai
„intoxicat” de teoriile conspiraţioniste, aş spune că a fost o chestiune
deliberată, prin care sistemul sanitar lovit de subfinanţare, de tăieri
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salariale şi de perspectiva şomajului a protestat împotriva politicii
guvernamentale. Nu este aşa. Un accident, este, până la urmă un accident
şi chiar dacă se vor găsi vinovaţi pentru a fi traşi la răspundere acest
lucru nu-i va readuce la viaţă pe micuţii aflaţi deja într-o lume mai bună.
Şi nici nu va împiedica producerea altor accidente. Aspectul major pe
care-l ridică întâmplarea de la Giuleşti este situaţia generală dezastruoasă
în care se află sistemul de sănătate românesc. De 20 de ani banii intră
aici ca într-o veritabilă gaură neagră şi nu produc nici o îmbunătăţire.
Nici personalul mai bine plătit (chiar dacă vorba vine) nu este mai atent
şi mai disponibil, nici aparatura luată pe bani grei prin licitaţii dirijate
nu e scoasă din ambalaje pentru că nu au cum să o întreţină şi nici cu
ce, nici bolnavii nu sunt scutiţi de a sta câte doi într-un pat şi de a-şi
aduce de acasă medicamentele şi hrana. Singura categorie care prosperă
este aceea supergonflată a administraţiilor care împart şi cheltuie banii
fără nici un control, după bunul plac. Nu este de mirare că aproape
continuu calitatea actului medical scade, că demnitarii care se mai
îmbolnăvesc dau fuga în străinătate să se trateze (la recomandarea chiar
a medicilor de aici!) şi că de cele mai multe ori o internare într-un spital
românesc devine sinonimă cu o condamnare. Spitalele se golesc treptat
de medici şi de personalul care-şi caută norocul în străinătate, unde pot
câştiga mai bine şi chiar ministerul le vine în ajutor uşurând formalităţile
de obţinere a documentelor necesare. I-aş îndreptăţi, desigur, pe acei
profesionişti care rezistă eroic în condiţiile date, dar care nu pot să
rezolve de unii singuri mulţimea de probleme cu care se confruntă. Din
nefericire, toţi cei care s-au perindat pe la conducerea ministerului – iar
Sănătatea a avut cei mai mulţi miniştri! – s-au mulţumit să încerce să
facă câte o frântură de reformă, precum Cseke, dar toate acestea n-au
constituit nimic mai mult decât clasica frecţie la piciorul de lemn al
bolnavului incurabil care este Sănătatea. Nu problema banilor este cheia,
ci modul în care sunt folosiţi aceştia, iar sacrificiul micuţilor de la
Giuleşti şi tragedia părinţilor lor ar trebui să constituie semnalul
declanşării unei acţiuni hotărâte în acest sens. Cu condiţia unei minime
voinţe politice. 

18 august 2010
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O afacere de spionaj

Nici spionajul nu mai e ce-a fost odată! Lumea asta nu mai este
populată de super-eroi de tipul lui Sorge sau Philby, capabili să întoarcă
cursul istoriei! Sfârşitul războiului rece a însemnat, practic, şi sfârşitul
spionajului. Ce să mai ascunzi, în era informaţională, de ochii
omniprezenţi ai sateliţilor? De ce să mai scri scrisori cu micropuncte
când internetul poate transmite instantaneu, orice, oriunde? Cred, mai
degrabă, că în ziua de azi spionajul a devenit un fel de joc de salon pe
care domni bine îmbrăcaţi şi cu calificări oficiale îl joacă doar ca să
întreţină aparenţele liberei concurenţe. Cu vreun an în urmă contraspionii
noştri l-au dibuit pe un sergent de armată, Floricel pe numele mare, care-
i dădea nu ştiu ce dischete unui bulgar care, la rândul lui, le dădea unui
ucrainian. M-am întrebat ce secrete militare ar fi putut vinde Floricel al
nostru, şi pe cine ar fi interesat acestea – mai precis halul în care a ajuns
armata şi slujbaşii săi, sancţionaţi acum degeaba şi cu un sfert din
salariu? Sau ce ar fi putut să afle Floricel din ceea ce deja ştiau toţi cei
interesaţi? Dar jocu-i joc şi el merge înainte. Deunăzi, ruşii l-au umflat
pe unul de-al nostru, diplomat la ambasada din Moscova. Nici nu cred
că le-a fost prea greu, pentru că se ştie că asta fac diplomaţii: adună
informaţii la adăpostul imunităţii diplomatice. Cel mai simplu este să le
culeagă de prin ziare – iar informaţiile noastre externe au o solidă tradiţie
în acest sens. Unii, ca Grecu, se complică însă, şi încearcă să tragă de
limbă pe câte unul pe care li-l pune pe tavă chiar poliţia rusească. Nimic
nou sub soarele spionajului, din acest tur-retur la distanţă. Doar faptul
că, în ciuda uzanţelor, de data asta au făcut şi ruşii tam-tam,
transformând capturarea lui Grecu într-un veritabil reality-show. Nimeni
nu s-a emoţionat prea tare, pentru că se ştie cum merg lucrurile: voi îl
expulzaţi pe al nostru pentru spionaj, expulzăm şi noi unul de-al vostru,
pentru acelaşi lucru, chiar dacă nu l-am prins încă asupra faptului, deşi
se ştie că l-am putea prinde oricând. Dincolo de acest ping-pong se
desprinde însă o semnificaţie ceva mai subtilă: ruşilor nu le place să ne
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băgăm nasul în sferele lor de influenţă. Şi, deocamdată, Basarabia
„noastră” este încă a lor. Şi nu trebuie să ne amestecăm! Mai ales când
e vorba despre un referendum important.

19 august 2010

Ce fel de remaniere?

„Cseke Attila nu şi-a prezentat demisia din funcţia de ministru în
ultimele două zile şi nici nu şi-a anunţat intenţia în acest sens, ca urmare
a tragediei de la maternitatea Giuleşti soldată cu moartea a patru copii”
– constată premierul Boc precum băiatul de la registratură. Adică, mai
pe şleau fie spus, dacă el nu şi-a dat demisia, eu ce pot să fac, altceva
decât să iau act de decizia lui! Cu alte cuvinte: dacă nu demisionează eu
nu pot să-l dau afară că-mi pun UDMR-ul în cap şi se rupe coaliţia! Aşa
că mergem mai departe, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar ce să
mai vorbim de demisia lui Cseke când iată cât e de greu, aproape
imposibil, să dai afară măcar pe managerii de la maternitate, care au
demonstrat cu prisosinţă că nu sunt în stare să-şi păstorească instituţia:
ministrul nu-i poate da afară că tocmai s-a descentralizat sănătatea;
Oprescu nu poate nici el, că abia a preluat maternitatea şi, ca medic, îi
vine peste mână să dea afară un alt medic. Cu alte cuvinte,
descentralizarea semnifică haos şi lipsă de răspundere la toate nivelele!
Să revenim, însă, la oile noastre. La dl prim-ministru Boc. Peste mai
puţin de două săptămâni se împlineşte termenul dat de preşedinte, în
legătură cu restructurarea guvernului şi remanierea acestuia. După tot
ce s-a întâmplat până acum, întârzieri, bâlbâieli, dezinformări, cel puţin
jumătate dintre miniştri ar trebui schimbaţi. Care? Poate Boc să-l
schimbe pe Oprea, cel care se plimbă cu elicopterul de acasă la serviciu,
fără să pună în dificultate coaliţia? Poate Boc să-i schimbe pe campionii
aranjamentelor dubioase şi maeştri ai sifonării banilor publici pe proiecte
fantasmogorice – celebrii Berceanu – Videanu – Blaga? Poate să o
schimbe pe Elena Udrea, cea cu brandurile şi cu „locuinţele pentru
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specialiştii” inexistenţi şi inutili într-un mediu rural desprins de realitate,
când tocmai a căpătat însărcinări importante pe linie de partid? Poate
să-l schimbe pe Funeriu, artizanul demonstraţiei cum că mâna
prezidenţială ce a lovit copilul de la Ploieşti, era în imposibilitate de
execuţie a mişcării? Poate să-l schimbe pe Vlădescu, recuperat cu
dificultate din echipa liberală precedentă, întrucât partidul n-are nici un
om capabil să se uite prin registrele finanţelor? Şi aşa mai departe...
Partidul de guvernământ se află în cea mai critică situaţie de la fondarea
sa. Cu o „audienţă” prăbuşită sub zece la sută, PDL-ul este măcinat din
interior de divergenţele tot mai acute dintre echipa plasată „la ciolan”,
în administraţie, şi cea rămasă „pe uscat”, în Parlament. Este bulversat
de lipsa de autoritate a unui premier a cărui credibilitate a ajuns aproape
de zero şi de rezistenţa surdă a baronilor portocalii la apelurile lipsite de
suport constituţional ale unui preşedinte care s-a trezit că patronează tot
ce condamnase în trecuta campanie electorală. Şi chiar dacă Băsescu s-
ar ţine de cuvânt şi ar dori să numească un premier de la Opoziţie,
şansele rămân extrem de reduse atâta timp cât partidele lui Ponta şi
Antonescu nu doresc să vină la putere pe actuala formulă parlamentară
şi vor face tot ce pot pentru a provoca alegeri anticipate, spre a fructifica
avantajele momentului.

20 august 2010

Când „băieţii deştepţi” 
fac pe săracii

Nu ştiu cine le face programul de marketing personal liderilor PDL
dar omul – sau instituţia - nu merită nici un ban. De când au început să
iasă pe „sticlă”, altfel decât pe subiecte ale nepotrivirii flagrante dintre
funcţiile pe care le ocupă şi viaţa lor personală, rezultatul este catastrofic.
Ce încredere să mai ai în geniul administrativ al Elenei Udrea, când ea
mărturiseşte franc că a eşuat lamentabil în afacerile imobiliare pe care
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le-a derulat şi că acum nu doarme noaptea cu gândul la plata ratelor de
împrumut de la bancă? Ce încredere să ai că după aceste insomnii
prelungite ia cele mai bune decizii la minister? Dealtfel, nefericitul brand
turistic pare să fie consecinţa directă a acestei stări de fapt. Mă întreb
adeseori cât de pricepuţi au fost în afaceri toţi aceşti milionari care s-au
căpătuit doar de pe urma contractelor cu statul. Şi dacă nu cumva averea
familiei Cocoş-Udrea a eşuat să sporească cu câteva milioane doar
pentru faptul că la capătul afacerii imobiliare n-a fost statul. Şi că alta
ar fi fost situaţia dacă nu s-ar fi lansat, imprudent, pe o piaţă liberă pentru
care nu aveau nici experienţă, nici garanţii. Cea mai tragică victimă a
acestei campanii de marketing este, însă, Adriean Videanu. Băiat fin, cu
bune maniere, domnia sa îmi evocă pungaşul bine crescut şi cu
experienţa lumii bune, pe care dacă-l prinzi cu mâna în buzunarul tău se
roşeşte şi îţi cere mii de scuze. Şi pe care nu poţi să te superi: la urma-
urmei a încercat şi el. Nu i-a ţinut, al dracu’ – gândeşti cu un soi de
invidie. Dl Videanu este, dacă nu cel mai, unul dintre cei mai bogaţi
români care au fost, sau sunt demnitari, plătiţi de stat. În toţi anii de
mandat politic averea sa a sporit exponenţial iar exerciţiul său de a-şi
imagina cum ar fi să trăiască cu 15 milioane (vechi!) leafă, cu doamna
Mioriţa şomeră şi cu copilul pe la şcoli publice seamănă cu unul dintre
acele reality show-uri în vogă prin occident. Înclin chiar să cred că într-
adevăr s-ar descurca şi că n-ar trece mult până când, cu două-trei-patru
slujbe ar ajunge din nou să-i ia doamnei Mioriţa genţi Vuitton şi să-l
trimită pe ăla micu’ să studieze prin Elveţia. Şi să se reîntâlnească din
nou cu prietenii – băieţi deştepţi unul şi unul – pe plaja de la Nisa. Dar
dl Videanu e un personaj special. Ce poate el, nu pot mulţi. Dl Videanu
reprezintă modelul de guvernare al „deceniului Băsescu”: personaje tot
mai bogate şi tot mai fără scrupule ce administrează o ţară compusă din
oameni tot mai săraci şi mai fără speranţă. Unul dintre cei care se joacă
de-a „băieţii săraci” ca să înţeleagă, cât de cât, cu ce se confruntă cei cu
adevărat într-o astfel de stare, este Adriean Videanu. Cât de mult reuşeşte
– doar el ştie... 

23 august 2010
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România: o ţară cu termenul 
de garanţie depăşit?

Pentru orice obiect, de folosinţă mai scurtă sau mai îndelungată, se
acordă un termen de garanţie. Acela în care respectivul obiect poate fi
folosit fără a avea efecte adverse. De la hrană până la electrocasnice,
maşini, sau chiar case şi instalaţii. Tragedia (incident – pentru
preşedintele Băsescu) de la Giuleşti continuă să dezvăluie erori umane
şi materiale în serie. De la indisciplina asistentelor până la improvizaţiile
periculoase din instalaţiile electrice. O anchetă ordonată de minister a
dus la dezvăluirea unor situaţii cel puţin critice la numeroase alte
maternităţi din ţară şi probabil doar întâmplarea a făcut ca pierderile de
vieţi de prunci să se înregistreze la o maternitate ce nu se află în starea
deplorabilă a celor din Buzău sau Brăila unde pacienţilor stă să le cadă
tavanul în cap. Peste tot clădiri vechi, nereparate, cu instalaţii
improvizate şi intervenţii necalificate – lucruri în general uşor de
observat şi binecunoscute factorilor de resort. Probabil că în întreaga
reţea sanitară doar două sau trei maternităţi corespund standardelor de
siguranţă şi de funcţionare. Cât despre spitale în general, cel mai bine
stau acelea în care se lucrează, cu zecile de ani, şi nu se termină niciodată
reparaţiile sau amenajările, pentru că banii vin târziu şi cu ţârâita. Ca
deobicei, această întâmplare ridică un colţ al vălului care acoperă
ansamblul. Fie că este vorba de spitale, fie de şcoli, fie de instituţii
publice, fie de căi ferate sau de transportul în comun, peste tot întâlnim
aceeaşi situaţie: condiţii proaste de funcţionare, reparaţii făcute de
mântuială, scheme neacoperite cu personal, improvizaţii şi o cronică
subfinanţare. România în ansamblul său apare ca o entitate cu termenul
de funcţionare depăşit, care merge înainte pe riscul celor care o
populează, fără ca cineva să poată acorda vreo garanţie. Nici Guvernul,
sau mai ales el, pentru că subfinanţarea şi proasta funcţionare în general
se datorează modului defectuos în care sunt gestionaţi banii publici,
direcţiilor eronate sau dubioase care se dau fondurilor în ciuda
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evidenţelor şi a necesităţilor reale. O ţară, deci, cu termenul de
funcţionare depăşit, încadrată cu personal de conducere incompetent şi
care se târăşte prin hârtoapele crizei cu viteza kilometrilor de autostradă
pe care au reuşit să (nu) îi facă de când au pus mâna pe putere. Atenţie,
români: populaţi această ţară pe riscul dumneavoastră. Şi al votului pe
care l-aţi dat cui nu-l merită!

24 august 2010

Linişte şi pace şi lefuri netăiate în
feuda Marelui Ban de Drăgăşani

Curtea Marelui Ban de Drăgăşani a răsuflat uşurată: Banca Centrală
Europeană şi-a impus punctul de vedere şi Guvernul nu va mai putea să
taie un sfert din leafa amploaiaţilor BNR, pe motiv că aceştia nu sunt
plătiţi de la Buget! Dar de unde? – aş întreba eu, ca prostu’, însă îmi dau
iute seama că tocmai BNR este cea care produce banii, în tiparniţa
proprie, aşa că nu are nevoie să-i ia de altundeva. Condusă cu mână de
fier de peste 20 de ani, de acelaş Mare Ban, pe numele său de alint
Mugur, Banca Naţională este un stat în stat. Unul privilegiat. Un turn de
fildeş din care guvernatorul scrutează zările prin binoclul său şi vede:
ba cum cad ca popicele primele bănci private, sub povara creditelor date
pe sprânceană propriilor acţionari; ba cum zburdă băncile populare,
libere de orice contract, tocând banii depunătorilor; ba cum creşte dolarul
sau euro şi scade leul (viceversa nu prea se întâmplă). Iar de acolo de
sus, din jilţul poleit cu aur din rezerva naţională, guvernatorul dictează
consilierului său personal, blândul domn Vasilescu, felurite prognoze
menite să descreţească frunţile guvernanţilor şi să le încreţească pe ale
guvernaţilor. Că aceste ucazuri se confirmă destul de rar e o curiozitate
a naturii, confirmată de o zicală populară: nimeni nu e profet în ţara sa,
chiar dacă locuieşte într-o enclavă privilegiată. De douăzeci de ani Banca
Naţională observă şi avertizează. Uneori ia şi măsuri, dar asta abia după
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ce felurite nenorociri (pe spinarea depunătorilor, bineînţeles) se
întâmplă. De veghe în lanul cu bănci, guvernatorul îşi consolidează
piedestalul de supravieţuitor la vârf pe care nimeni nu-l poate egala. El
şi regele Mihai sunt adevăratele capete încoronate ale României şi nu
m-aş mira să aflu, într-o bună zi, că Marele Ban de Drăgăşani lasă
domeniul său bancar moştenire unui vlăstar domnesc. Nu Florin
Georgescu, nici Olteanu sau Popa – căci ăştia sunt nişte bieţi truditori
înălţaţi în rang prin mila măriei sale şi care-şi apără privilegiile cu
ardoarea capului plecat pe care nu are de ce să-l taie Vodă. Revin la
chestia cu sfertul de leafă (care, de fapt, e cam câteva lefuri obişnuite
de-ale altor muritori). Iniţial înţelesesem că asta era contribuţia benevolă,
solidară, a beneriştilor, la criza prin care trec cei din afară. Acuma aflu
că Boc ar fi vrut să li-l taie cu otuzbiru’, de-a fost nevoie să sară de-un
cot în sus Banca Europeană. Mă rog, cum o fi, doar conu’ Mugur să fie
sănătos şi să vegheze asupra noastră de acolo, din înaltul lefii sale de
nebugetar.

25 august 2010

De ce să nu facă Băsescu ce face şi
Obama?

Povestea este destul de încurcată, deşi, la început lucrurile apăreau
suficient de clare pentru a produce revolta unei anumite părţi a opiniei
publice: un cetăţean onest, vizibil nemulţumit de performanţa politică a
celor pe care preşedintele i-a mandatat să descurce trebile ţării, îşi iese
din pepeni şi, văzându-l pe preşedinte că iese dintr-un restaurant din
apropiere, îl apostrofează: „Să-ţi fie ruşine!” – i-ar fi zis acesta, situaţie
în care Traian Băsescu a ripostat după „modelul Ploieşti”, plesnindu-l
peste bot pe obraznic. După ce-au stat şi au cugetat o zi întreagă, băieţii
de la SPP au venit cu varianta lor: nici pomeneală de contact fizic între
cei doi, între ei interpunându-se zidul de piepturi al devotaţilor apărători
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ai integrităţii (fizice) prezidenţiale. Doar nişte vorbe aruncate de un
individ lipsit de maniere! Ceva mai târziu, dinspre preşedinţie se scurg
spre mediile prietenoase (întâmplător acelaşi Hot News) nişte informaţii
confidenţiale: cetăţeanul cu pricina era beat (s-a şi calculat cât a băut!).
Tot episodul a fost premeditat pe terasa scriitorilor, unde acesta se afla
în compania altor beţivani. Mai mult: omul Chitic era tovarăş de afaceri
cu Roşca Stănescu şi se aflase şi în solda lui Patriciu! Deci, totul e cusut
cu aţa albă a provocării.”M-a lovit direct peste gură!” – precizează în
declaraţii făcute exclusiv presei antiprezidenţiale avocatul Chitic, dar nu
poate să aducă probe în acest sens nici de la medico-legal şi nici de la
nevasta care-l însoţea. „Ce să fi făcut preşedintele, când nemernicul ar
fi înjurat-o şi pe doamna Maria?” – şoptesc, discret, apărătorii onoarei
prezidenţiale. Din păcate pentru eventualul proces de clarificare a
episodului, scena n-a fost filmată de Felix Tătaru, situaţie în care ar fi
inutilă chemarea lui Daniel Funeriu care să demonstreze el, „frame cu
frame”, că mâna prezidenţială nu s-ar fi putut, fizic, contorsiona în aşa
fel încât să-l poată plesni pe mişel. Mă aştept însă ca, dacă povestea va
mai face valuri, chiar domnul preşedinte să iasă la TVR şi să declare
solemn: „Jur că nu l-am lovit pe Chitic nici cu capul în gură şi nici cu
genunchiul în boaşe!” Lăsând gluma la o parte: este regretabil că
asemenea lucruri se pot întâmpla, că cetăţenii României pot da dovadă
de o asemenea lipsă de respect faţă de instituţia pe care o reprezintă cel
ales temporar în funcţia de preşedinte. Este păcat, totodată, că cel ales
nu reuşeşte să îşi protejeze suficient imaginea, renunţând la escapadele
marinăreşti prin cârciumi, unde în mod inevitabil – cât ar fi de vigilenţi
sepepiştii – se pot produce asemenea incidente. Altminteri, să acceptăm
că a fost vorba despre o neînţelegere. A resorturilor democraţiei şi
transparenţei. 

P.S. Cineva îmi obiecta că de ce să nu frecventeze Băsescu terasa
„Cireşica”, când chiar Obama umblă prin fast-food-uri, cu tot cu cei
de la Secret Service. Da, dar la fast-food nu se servesc şpriţuri, ci doar
dăunătoarea Cola.

26 august 2010
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Haosul are un nume: 
Guvernul Boc!

Suntem în plin teatru al absurdului. O reprezentaţie de gală, cu trei
mari artişti politici, laureaţi ai premiului de stat degeaba şi luat leafa de
pomană: Boc, Vlădescu şi Şeitan! Primul nu crede nici ce vede: „Nu am
această informaţie” – zice premierul care dispune, după preşedinte, de
cele mai multe surse de informare legale. „Atâta vreme cât situaţia asta
nu există, e doar o afirmaţie”. „Situaţie care nu există” este nebunia
declanşată la casele de pensii şi la secţiile financiare de măsura negândită
a „sancţionării” drepturilor de autor, care a condamnat jumătate de
milion de „români” să stea cu zilele la trei cozi diferite pentru a-şi plăti
dările. „Trebuie să mi se aducă o analiză pentru asta!” – insită premierul
pozitivist – „Aceste informaţii trebuie să aibă o acoperire, ministrul de
Finanţe şi al Muncii mă vor informa în acest sens”. Care sens? Căci nici
Vlădescu şi nici Şeitan nu văd cozile nici să-i pici cu ceară. Ba, culmea,
Şeitan crede că ce se vede pe laptop e trucat. „De unde ştiu eu că n-aţi
montat aceste imagini? Băi mogulilor ...”În timp ce sutele de mii de
oameni se calcă în picioare şi nu reuşesc să obţină informaţii elementare
de la funcţionarii buimăciţi şi ei de dispoziţiile contradictorii primite,
inteligentul Vlădescu încearcă să convingă asistenţa că măsurile luate
cu drepturile de autor e o formă de luptă împotriva evaziunii fiscale.
Dovedind că aşa cum nu vede nici adevărata evaziune, nici măcar nu
are proprietatea termenului. Nu se poate numi evaziune respectarea unor
prevederi legale, care există. Se poate numi, cel mult, utilizarea unor
facilităţi. Şi care patron de presă ar fi nebun să nu utilizeze o formă care
îi permite să plătească mai puţine dări? „În acest moment încercăm să
facem ordine într-o zonă în care s-a făcut evaziune fiscală!” – insistă el
cu seninătate, de-ai crede că a rezolvat deja problema evaziunii
tutunului, petrolului şi cerealelor şi doar asta i-a mai rămas ca să închidă
cercul veniturilor de buget. Tupeul acestor oameni atinge cote de
neimaginat. România este o ţară atipică, printre atipicităţi numărându-
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se şi faptul că cetăţenii noştri dau buluc să-şi plătească dările, fiind în
stare de sacrificii ca să fie în ordine. Aşa ceva nu se întâmplă prin prea
multe locuri. Pornind de la această realitate, guvernanţii consideră că
este normal să-i lase să aştepte la cozi, să se calce în picioare, să sufere
de căldură. E tributul plătit lor, Statului! De aceea, nici o nouă
reglementare nu ia în considerare ce implică, prin punerea în funcţiune,
din partea omului plătitor de taxe. Cum a fost cu această măsură stupidă,
izvorâtă doar din raţiunea de a se răzbuna pe ziarişti pentru atmosfera
creată în jurul lor de presă. Ca într-o veche fabulă, în loc să se caute
soluţia pentru a face ca plata drepturilor de autor (care exista şi pe
vremea lui Ceauşescu, şi se ştie că ăla n-ar fi acceptat nici o formă de
evaziune) să nu devină un subterfugiu pentru evazionişti, s-a preferat
aruncarea apei din copae cu tot cu copilul aflat în ea! Şi pentru vreo
câteva zeci de mii de jurnalişti presupuşi evazionişti, sunt pedepsiţi o
jumătate de milion de artişti, profesionişti liberali şi alte categorii
nevinovate. Dacă haosul are nevoie de un nume, de data aceasta şi l-a
găsit. Este „guvernul Boc”, cel mai buimac, incompetent şi mai abuziv
din câte s-au perindat pe la Victoria. Iar episodul „cozilor inexistente”
este unul definitoriu pentru performanţa sa.

27 august 2010

Anchetez pentru tine: noul joc de
societate

Efectele targediei de la Maternitatea Giuleşti sunt contradictorii. Pe
de o parte, la vârf, a fost tratată ca un „incident” (preşedintele Băsescu)
sau ca o „întâmplare nefericită” (premierul Boc). Apoi, încă din primele
momente, cei responsabili – inclusiv directorul dr. Bogdan Marinescu –
au pozat în martori nevinovaţi, fiind cât pe ce să-şi asume meritele
intervenţiei rapide. Cel mai critic moment a fost acela când a trebuit să
se găsească un prim ţap ispăşitor. Premierul a ridicat din umeri,
declarând că ministrul Cseke nu i-ar fi făcut nici o aluzie în legătură cu
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demisia sa. Tot Cseke a ridicat la rândul său din umeri, afirmând că
descentralizarea tocmai fiind definitivată, spitalul nu se mai afla în
parohia sa. Ca şi bancul cu tabloul gol reprezentând o bătălie dintre
români şi turci (primii nu sosiseră, iar ceilalţi tocmai plecaseră).
Oprescu, noul patron al spitalului, s-a debarasat în primă instanţă de
orice răspundere, pe motiv că maternitatea abia fusese preluată iar
municipalitatea nici nu apucase să se dezmeticească în legătură cu
această schimbare. Abia într-un târziu primarul a acceptat, cu greu, să-l
suspende din funcţie pe colegul său, medic, ca să mai închidă gura presei
(gură care urma să fie închisă definitiv de reglementările pe drepturi de
autor, câteva zile mai târziu ...) Până la arestarea asistentei Florentina
Cârstea – veritabilul acar Păun al întregii afaceri se pare că numai
Dumnezeu din cer e responsabil de această nenorocire. Un reputat medic
de origine română, şef al unui prestigios institut din Limbourg, aflat
pentru câteva zile prin Bucureşti, îmi mărturisea contrariat că dacă o
astfel de întâmplare ar fi avut loc în Germania sau Franţa, ori altă ţară
civilizată din Europa, ea ar fi avut drept consecinţă demisia imediată a
ministrului Sănătăţii şi – foarte probabil – chiar a primului ministru. Noi,
însă, avem avantajul de a nu ne număra printre ţările civilizate ale
Europei şi ne putem permite să aruncăm în cârca unei biete asistente
toate relele care s-au îngrămădit în sistemul sanitar, de pe urma
indiferenţei, neglijenţei şi dispreţului cu care acesta a fost tratat
sistematic. Însuşi refuzul lui Boc de a accepta completarea locurilor
libere altfel decât pe baza păgubosului sistem de „1 din 7” reprezintă o
mostră de incalificabilă obtuzitate. Zice acesta: Nu îmi permit să dau
oamenii afară şi în acelaşi timp să angajez alţii. Logic. Dar ce vă
împiedică să daţi afară funcţionarii şi băgătorii de seamă care iau banii
degeaba şi să angajaţi asisrtente şi medici în locurile în care absenţa lor
începe să creeze probleme insurmontabile? N-aş trece peste un aspect:
ancheta cazului. Procurorul Iacob s-a remarcat prin lunga şi laborioasa
anchetă a căutării Elodiei pe care a rezolvat-o ştiţi cum. Acestuia i-au
trebuit prea multe zile ca să pună mâna pe asistenta neglijentă, (un tip
de neglijenţă curent în spitalele noastre) şi foarte puţine ca să ia o măsură
stupefiantă: punerea sub sechestru a maternităţii! Ca şi cum nu ar fi o
instituţie publică, ci o banală societate comercială. De aici înainte
drumul anchetei pare şi el pavat cu incompetenţă şi aberaţii.

30 august 2010
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Remanierea

Data de 1 septembrie reprezintă scadenţa guvernului „Boc IV”. N-a
fost fixată nici de Parlament, nici de Opoziţie. Ci chiar de cel care l-a
numit, cu insistenţă, pe Boc, de patru ori în fruntea unui guvern a cărui
reputaţie o întrece pe cea a tuturor celor care l-au precedat. Sătul şi el de
bâlbâielile, ineficienţa şi lipsa de performanţe demonstrate de echipa care
s-a instalat la Victoria după realizarea - în modalitatea cunoscută – a unei
fragile majorităţi parlamentare, Băsescu a lansat acest termen. Cu
precizarea că la 1 septembrie, cine nu reuşeşte să facă reforme, trebuie
să plece. Până acum, reforma a fost înţeleasă într-un singur fel, de
majoritatea deţinătorilor de portofolii: să se înscrie în limita fixată de
reducere a personalului. După ce au fentat de câte ori au putut această
prevedere, acum ar avea de ales: ori taie în carne vie şi dau afară tot ce
prisoseşte, ori pleacă chiar ei. Din capul locului trebuie spus că această
reformă este una pur „estetică”, de ochii lumii. Ea nu izvorăşte dintr-un
calcul precis, care să indice care sunt parametrii de funcţionare corectă
şi eficientă a administraţiei în general. Fiecare ministru a redus după cum
l-a tăiat capul, urmărind doar să ajungă la rezultatul final. O adevărată
restructurare ar fi pus, din capul locului, problema remodelării întregului
ansamblu: este nevoie, în continuare, de 16 ministere? Este justificată
funcţionarea acestora? N-ar trebui ca aparatul administrativ – principala
problemă în raporturile noastre cu FMI – să fie mai adaptat noilor situaţii
intervenite în timpul crizei? Ce vom afla, deci, miercuri (dacă vom afla)?
În primul rând că miniştrii şi-au îndeplinit măreaţa sarcină de a-i da afară
pe cei fără pile şi de a menţine, în continuare în funcţii călduţe, clientela
de partid, pedelistă. Importantă este însă remanierea Guvernului: ce
miniştri vor fi schimbaţi şi cu cine? Căci, fără a cădea nişte „capete”,
toată mişcarea asta este lipsită de rost. Un calcul simplu pe care-l face
însăşi aripa parlamentară a PDL-ului, cea care suportă în primul rând
consecinţele erorilor şi defecţiunilor aripii ministeriale, este că cel puţin
doi miniştri trebuie să dispară rapid: Vlădescu şi Şeitan sunt campionii
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inconsecvenţei, ai bâlbâielilor, ai contrazicerilor şi ai incapacităţii de a
aborda în mod corect şi eficient criza şi efectele sale. Apoi, o remaniere
care nu-i va cuprinde pe cei cărora li s-a pus definitiv eticheta de profitori
şi aranjori ai resurselor bugetare – Berceanu – Videanu – Udrea – nu va
fi credibilă pentru marele public, aceştia fiind consideraţi de fapt cei care
exercită guvernarea, nu Boc, pe care toată lumea îl percepe ca pe o
marionetă fără păreri proprii şi fără autoritate. Dar, aşa cum se întâmplă
deobicei, aşteptărilor mari le corespund realizări minore. Cel mai
probabil, datorită presiunilor exercitate de aliaţi, care nu vor accepta să
renunţe la portofoliile pe care le deţin, nici modificările în cadrul entităţii
pedeliste nu vor putea fi mai categorice. Aşa că, foarte probabil, vom
asista la una sau două schimbări „cosmetice” pe un program care nu a
funcţionat niciodată.

31 august 2010

Septembrie

Retragerea lui Hrebenciuc

De când Victor Ponta a preluat preşedinţia PSD-ului, în condiţiile
cunoscute ale dorinţei cvasigenerale ale debarasării de perdantul
Geoană, înlocuirea lui Viorel Hrebenciuc de la comanda grupului
parlamentar din Camera Deputaţilor reprezintă momentul cel mai
important al procesului de schimbare a gărzii. Nu că Hrebenciuc ar fi
fost omul lui Geoană – el, de fapt, a fost omul tuturor şi al nimănui – ci
pentru că scoaterea sa din ecuaţie indică una dintre direcţiile pe care
urmează să evolueze politica social-democrată în epoca „Ponta”; aceea
a confruntării – în locul tradiţionalelor pertractări. Viorel Hrebenciuc
are un CV politic la vârf de 18 ani. Fostul prefect de Bacău a făcut pasul
decisiv în politica mare când a devenit şeful campaniei electorale a
preşedintelui Iliescu, în 1992. Promovat în guvernul Văcăroiu, a făcut
din secretariatul general al acestuia „puntea de comandă” prin care
treceau majoritatea deciziilor. Devenit parlamentar de opoziţie în 1996,
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a început să-şi manifeste talentele de negociator aducând în partid
importanţi lideri sindicali, precum Mitrea. Rămas pe baricada
parlamentară în 2000, a devenit unul dintre cei mai influenţi
parlamentari, el aflându-se la originea multor acorduri importante
realizate cu formaţiunile din opoziţie. Reputaţia sa de mare „maestru al
combinaţiilor” a rămas constantă şi probabil că un important procent din
„reuşita” debarcării lui Iliescu şi instalării lui Geoană din 2005 i se
datorează. Ultima sa misiune la vârf a fost şefia campaniei prezidenţiale
din 2009, când eforturile i-au fost minate de însuşi comportamentul
aberant al candidatului. În urma acestui eşec s-au înteţit reproşurile şi
acuzaţiile la adresa sa şi a poziţiei pe care o ocupa în partid. Mulţi au
fost surprinşi însă să constate că unica sa funcţie oficială era cea de lider
al grupului parlamentar şi că nu avea de unde să se retragă din altele.
Orgoliul l-a făcut să reacţioneze atunci când un coleg a vrut să-i ia locul
şi a recâştigat detaşat la ultimele alegeri funcţia la care renunţă acum.
Personaj inteligent, cu acut simţ al oportunităţilor, Hrebenciuc a înţeles
că noul preşedinte doreşte să-şi impună propria sa partidă. Nu neapărat
una mai bună sau mai eficientă. Dar este în stilul lui Hrebe să-i lase pe
cei care nu doresc să fie ajutaţi, să aibe şansa să-şi rupă singuri gâtul.
Iar prilejurile se vor ivi cât de curând.

1 septembrie 2010

Poveşti electorale: Sebastian în
Ţara Min(ci)unilor

Deunăzi, talentatul consilier prezidenţial Sebastian Lăzăroiu ne-a
spus o poveste electorală. Reieşea din aceasta ce procente ar obţine astăzi
diverse formaţiuni politice constituite în jurul unor personaje de basm:
Moş Crăciun, Albă ca Zăpada, Capra cu Trei Iezi. Hai să tragem cortina
de pe întreaga tărăşenie şi să vedem în ce ţară de basm trăim. Ei bine,
Lăzăroiu însuşi este unul dintre purtătorii de pălării cu trei ciucuri în
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colţuri care face tumbe şi îl înveseleşte pe Papură Vodă, pe la a cărui
curte îşi duce traiul. Papură Vodă domneşte peste o ţară dăruită de
Dumnezeu cu peisaje menite să înflăcăreze imaginaţia domniţei Elena,
cea care din iatacul său vede cu ochii minţii pâlcuri – pâlcuri de Feţi
Frumoşi de prin toate zările, veniţi să se delecteze cu bunătăţile grădinii
în Carpaţi. O ţară, însă, pedepsită cu un popor asupra căruia doar un
prim sfetnic, mic la stat, dar iute la pus în practică a poruncilor
împărăteşti, poate să mai aibe vreo autoritate. Printre dregătorii aleşi de
acesta să conducă ţara spre noi culmi de civilizaţie şi progres se află
marele Vistiernic Vlădescu, cel cu înfăţişare de om cumsecade, dar cu
ochii iute alunecători spre nurii nevestelor marilor boureni, marele
Vameş Blaga, cel care ia tainul de la tot ce mişcă peste graniţele
împărăţiei, marele Vornic Videanu, răspunzător de ocnele de sare şi
bălţile de păcură, ispravnicul Berceanu, Barbă Rară, care aşterne prundiş
pe drumurile pe care mai umblă Vodă când se satură să stea închis în
crama din Deal, dar şi sfetnicul de taină Şeitan, zis şi Moţoc, cel care e
trimis de fiecare dată să potolească plebea, lumea, când aceasta rămâne
fără pâine. Sub aceştia se lăfăie armata stacojie de mari boieri şi
boiernaşi, care au ridicat cu toţii mâna când Vodă i-a întrebat dacă vor
au ba să-şi umple teşcherelele după ce el va pune în ordine trebile la
Palat. E drept, mai mişună pe ici pe colo nişte amărăşteni roşcovani care
tocmai şi-au ales drept căpetenie pe ginerică de-al unui popă înstărit, şi
nişte filfizoni albăstrii, ai unuia pe care când îl cauţi nu-l găseşti, dar îl
auzi ţipând împotriva lui Vodă prin toate iarmaroacele. În această Ţară
a Min(ci)unilor poporul n-are altă grijă decât ca seară de seară, să se
adune în jurul focului şi să asculte poveşti de-ale lui Sebastian.

2 septembrie 2010

Şansa ratată a Guvernului Boc

Nici un alt guvern postrevoluţionar nu a beneficiat de condiţiile
excepţionale în care s-ar fi putut face şi reformă şi restructurare pe care
le-a avut Executivul condus (vorba vine) de Emil Boc. Altoită pe
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trunchiul comunist, noua administraţie s-a dezvoltat haotic, aproape
necontrolat, în direcţiile pe care le-au impus diversele interese de
conjunctură: transformările prin care au trecut economia şi societatea
nu au avut un corespondent în administraţie şi în instituţiile sale.
Rezultatul evoluţiilor din această zonă a fost un amestec eterogen de
ministerie de tip vechi, cu o birocraţie ultracentralizată şi de agenţii de
toate soiurile, cu grade de independenţă diferite şi subordonări neclare.
Creşterea continuă a numărului de instituţii şi de posturi – justificată, în
mod special, prin difuze cerinţe europene - au adus România, în pragul
crizei, în condiţia unei persoane suferind de obezitate cronică care
aşteaptă în faţa unui lift defect să urce la etajele civilizaţiei. Dacă sectorul
privat a reacţionat cu promptitudine la modificările pe care le-a adus
criza, adaptându-se la noile condiţii pentru a putea să funcţioneze
eficient în continuare, nu acelaşi lucru s-a întâmplat în sectorul public.
Acesta a continuat să crească în volum şi să-şi amplifice costurile pe
măsură ce criza se acutiza. Nici primul şi nici ultimul Executiv condus
de Boc nu au dat vreun semn că înţeleg amploarea şi gravitatea
fenomenului. Le-au trebuit aproape doi ani ca să se dezmeticească – doi
ani pierduţi iremediabil – şi să înceapă să bâjbâie în căutarea soluţiilor.
Iar cea mai stringentă – restructurarea sectorului bugetar - a fost evitată
cu obstinaţie, din raţiuni electorale, pierzându-se timp preţios în fel de
fel de iniţiative păguboase. Spuneam că Boc a avut o şansă istorică,
unică: aceea de a putea să facă restructurare şi reformă, fără să întâmpine
piedicile politice, sindicale şi sociale din alte perioade. A avut un aliat
de excepţie în criză şi în presiunile exercitate de efectele acesteia. În
numele supravieţuirii, putea să taie în carne vie şi să execute operaţiuni
chirurgicale imposibil de făcut în alte condiţii. România ar fi putut
întâmpina momentul ieşirii din recesiune pregătită pentru a recupera
terenul - cu o administraţie suplă şi adecvată, cu instituţii mai puţine şi
mai eficiente şi cu o selecţie naturală a cadrelor. Boc a preferat să se
lupte cu pensionarii şi cu pensiile nesimţite (date de alţii) în loc să
uşureze povara datoriilor în suveică, determinate de incapacitatea de a-
şi aplica sie şi alor săi tratamentul rezervat altora. Remanierea nu
înseamnă, practic, nimic. Guvernul Boc este ca o Dacie din anii ’60,
căreia dacă-i schimbi o roată şi trei bujii nu o faci mai performantă. Ea
va continua să consume mult şi să dea randament scăzut, ameninţând
oricând să fie trasă pe dreapta datorită stării tehnice necorespunzătoare.

3 septembrie 2010
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Guvernul Boc V. Punct şi de la
capăt?

Povestea acestei remanieri este întortocheată. Guvernul Boc V s-a
aşezat incomod de la început. PDL-ul a fost nevoit să cedeze aproape
40% dintre portofolii aliaţilor cu care a reuşit să facă majoritatea şi unor
personalităţi independente, în cazul celor pentru care nu dispunea de
resurse proprii. Doar 60 la sută – adică doar 7 mandate - au revenit de
drept membrilor de partid – ceea ce a constituit, în permanenţă, sursa
unor nemulţumiri şi tensiuni surde. Slaba prestaţie a Executivului nu a
fost pusă, aşa cum ar fi fost normal, pe seama liderului incompetent –
pentru că acesta era şi şeful principalului partid, ci a fost transferată în
sarcina miniştrilor, fiecare în parte având de suportat nu puţine reproşuri
faţă de modul în care şi-au îndeplinit sarcinile în aceste opt luni. Aşa
încât remanierea a apărut ca unica soluţie pentru a răspunde
nemulţumirilor tot mai acute din interior şi insatisfacţiilor din exterior.
Şi a apărut doar la insistenţa preşedintelui, care a trasat şi un dead-line:
1 septembrie! Confuz şi nehotărât până în ultimul moment, Boc a
realizat că remanierea îi va săpa lui însuşi o porţiune de groapă. Prima
tentativă a fost aceea de a diminua proporţiile acestei operaţiuni. A
ameninţat cu evaluări punctuale pe care nu le-a făcut niciodată (cu
excepţia gradului de absorbţie a fondurilor europene) şi la scadenţă a
chemat partidul la consultări. Viclean, a oferit două variante pentru care
să se voteze, lăsând însă să se înţeleagă cu suficientă claritate care e cea
care-i convine. Apoi, înarmat cu „mandatul” partidului pentru remaniere,
s-a prezentat în faţa şefului său cu o listă nominală, de trei miniştri, dintre
care unul deja se retrăsese – Dumitriu de la Agricultură. Mai figurau, pe
lista sa, Şeitan şi Vlădescu, artizanii ultimului scandal cu drepturile de
autor. Se pare că preşedintele a luat foc şi a ameninţat cu retragerea
sprijinului său, situaţie în care au fost negociate celelalte nume. Simţind
pulsul, Videanu şi Berceanu s-au retras benevol, nemairămânând de
convins decât Sandu, omul lui Stolojan, cel demult ieşit din joc. În locul
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remaniaţilor Boc a prezentat o listă cu doi veterani (Tabără şi Boagiu)
şi patru necunoscuţi - emanaţi ai câtorva tabere parlamentare doritoare
să se aşeze la „masa credală” a beneficiilor guvernării. Sunt
„necuvântători” de meserie, pe care nici presa şi nici publicul larg nu a
avut cum şi de unde să-i cunoască. Dar sunt ai PDL-ului şi întăresc
echipa locală cu „două posturi” în meciul dur cu aliaţii şi importaţii.
Faptul că din cei 7 miniştri pedelişti au fost schimbaţi 4 (Dumitriu şi
Vlădescu nu le aparţin) pune partidul într-o situaţie extrem de delicată,
subliniind slăbiciunea şi inconsistenţa reprezentanţilor săi, în comparaţie
cu cei ai aliaţilor, care n-au acceptat nici un moment ideea de a-şi
sacrifica vreun om. Guvernul Boc V apare, din capul locului, mai slab
– profesional – decât cele care l-au precedat şi mai puţin apt să-şi ducă
la vreun capăt misiunea de salvare a ţării din ghearele crizei. Guvernul
însuşi n-ar putea fi salvat decât de o moţiune de cenzură.

6 septembrie 2010

Remanierea: un triumf al baronilor
locali?

Cine s-a dus, cine a venit în Guvernul Boc V? Au plecat, în primul
rând, doi miniştri al căror loc era de mult în altă parte: Vlădescu şi
Şeitan. Sunt un fel de Ţociu şi Palade (dacă tot vorbim despre preferinţa
pentru saltimbanci a epicureanului) care de opt luni se întrec în declaraţii
hazardate şi contradictorii, în timp ce în grădina lor nu cresc decât
buruienile deciziilor fără cap şi coadă. Vlădescu ne-a apărut ca cel mai
nefericit, mai îndurerat de pierderea postului. Vezi bine, nu-şi încheiase
proiectul şi FMI nu voia să discute cu altcineva decât cu el. Bag seama
însă că se săturaseră de aerele lui şi Boc şi Băsescu (deşi fiecare credea
că celălalt îl susţine). Şeitan nu se ştie încă unde pleacă, dar cu siguranţă
nu va fi lăsat pe drumuri. Cel mai repede şi-a găsit de lucru Dumitru la
preşedinţie, unde va ara ogorul de la Cotroceni. Vine calupul celor trei
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„grei”: Hrebenciuc nu credea că Videanu şi Berceanu ar putea fi
remaniaţi. „Ce fel de partid este ăsta care-şi dă afară oamenii de bază?”
– se întreba el. Nu i-a dat afară. I-a convins că e mai bine pentru toată
lumea să plece singuri. Videanu la Partid, Berceanu la Senat şi Sandu
nu se ştie exact, încă, unde. Videanu s-a scuzat în modul cel mai iscusit:
nu poţi să te ocupi şi de minister şi de partid! Dar cine-l punea să le
ameţească pe amândouă? Partidul, desigur. Dacă Videanu a rezolvat
transferul elegant, convingându-l pe noul ministru că n-are altceva mai
bun de făcut decât să-i continue proiectele (inclusiv acelea „mănoase”
ale societăţilor energetice), Berceanu a părut de-a dreptul ofuscat şi n-a
catadixit să bea o cafea cu colega Anca Boagiu. Cât despre Sandu, n-a
crezut până în ultimul moment că i se poate întâmpla aşa ceva şi că
fitilele băgate de Brânză ar putea avea succes. Dar asta-i viaţa. Cine sunt
noii veniţi? În proporţie de 80% nişte „no name”. Singurul a cărui
numire are logică - şi mă întreb de ce nu s-a întâmplat acest lucru acum
8 luni – este Tabără. A mai mâncat pâinea asta şi ştie despre ce e vorba
în propoziţie. Pâinea a mai mâncat-o şi Anca Boagiu, dar n-a apucat să
se dumirească de gust, atunci când i-a lăsat nenea Traian cadou
ministerul. La Integrare n-a făcut mare lucru, pentru că eram deja
integraţi, iar singura ei performanţă rămâne campania locală violentă şi
vulgară cu care a încercat să-l biruie pe Onţanu la Sectorul 2. Domnii
Ialomiţieanu, Vreme, Ariton şi Botiş? Doar câteva bârfe, de neluat în
seamă, deocamdată. Sigura certitudine este că toţi sunt pioni ai unor
grupări locale din PDL, prin care se încearcă echilibrarea „meciului” cu
Centrul, sub raportul influenţei şi al beneficiilor viitoare. Din ceea ce se
„distribuia” doar la Bucureşti şi în zone care aveau deja pondere (ex:
Suceava lui Flutur, care-şi întinsese tentaculele mai peste tot) se va
redistribui acum şi prin nordul lui Oltean, şi prin centrul lui Scripcaru,
şi prin estul lui Stolojan sau cine o mai fi pe acolo. Pentru început, cel
puţin, avantajul va fi al premierului, care nu va mai întâmpina rezistenţa
tradiţională a unor miniştri de calibrul politic al lui Videanu şi
Berceanu...

7 septembrie 2010
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Tripla alianţă: politicieni – 
magistraţi – interlopi!

Episodul de la Târgovişte, în care un interlop cu antecedente aproape
că omoară în bătaie un poliţist care-l anchetase într-o infracţiune
anterioară, readuce în atenţie una dintre cele mai degradante alianţe
contemporane: cea dintre lideri ai lumii interlope, lideri politici locali şi
reprezentanţi ai poliţiei şi magistraturii. O triplă alianţă care se află la
originea succesului unor acte infracţionale de anvergură. Asigurându-şi
protecţia organelor „represive” şi a diriguitorilor politici, clanurile
interlope realizează afaceri ilicite ultra-profitabile, din care dirijează o
parte importantă spre „sponsori”. Chiar cazul de la Târgovişte ne indică
mecanismul: şeful clanului interlop din Târgovişte, arestat pentru o serie
de fapte, fusese eliberat de un judecător local. Ulterior, acesta urma să
fie arestat (şi condamnat) pentru o substanţială mită primită din partea
acestuia. Rolul liderilor politici locali este de a influenţa deciziile
electoratului prin presiuni exercitate de membrii lumii interlope. Bătălia
politică, de la suprafaţă, are corespondent în disputele subterane şi în
împărţirea zonelor de influenţă. Reţeaua alianţelor este complexă.
Bătăuşul de la Târgovişte avea o iubită care era fata unui poliţist. La
Craiova, o procuroare era în amor major cu un falsificator de carduri,
care trăia în casa socrului, judecător. Cel mai „titrat” huligan al Craiovei
era fiul unui fost prefect. Şi aşa mai departe. Cazurile care au făcut vâlvă
în presă au dezvăluit o parte a acestor reţele. Craiova şi Târgovişte,
alături de Constanţa şi Braşov şi de multe alte localităţi, au devenit în
timp adevărate fief-uri ale infracţionalităţii instituţionalizate. Chiar
politicienii la vârf nu se dau în lături să se încuscrească prin botezuri şi
cununii de odrasle ale interlopilor, dănţuind cu mândrie patriotică pe la
parangheliile acestora. Modelul clasic al acestei triple alianţe rămâne
Craiova. Cu un primar în puşcărie şi cu lideri de partide acuzaţi de
sechestrare, cu şefi ai poliţiei schimbaţi pe bandă rulantă pentru
incompetenţă, cu magistraţi celebri pentru milostivenia cu care îi tratează



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 239

pe infractori şi cu lideri interlopi care-şi afişează ostentativ prosperitatea,
capitala doljeană ţine capul de afiş. O urmează îndeaproape Târgovişte,
unde derularea anchetei va scoate, cu siguranţă, la iveală şi alte aspecte
degradante ale obstrucţionării legii chiar de către cei puşi să-i asigure
respectarea. E un spectacol aproape fără sfârşit, tolerat şi stimulat de
incapacitatea puterii actuale de a-i pune capăt.

8 septembrie 2010

Cine încasează drepturile de autor
pentru diversiunea „drepturilor de

autor”?

Dacă stai să te întrebi cine a fost imbecilul care a putut să conceapă
un regulament atât de stupid ca cel prin care cei plătiţi cu drepturi de
autor să parcurgă un veritabil calvar, vei constata că nu poţi obţine
răspunsul. Mie, personal, mi-e greu să cred că între miile de slujbaşi cu
experienţă a Finanţelor există unul atât de redus la minte şi cu atâta
autoritate încât produsul imaginaţiei sale bolnave să fie livrat pe piaţă
cu nonşalanţa cu care s-a întâmplat la finele lunii trecute. Ca unul care
a fost plătit în acest fel de vreo patru decenii, nu pot să nu rememorez
faptul că pe vremea comuniştilor îmi încasam banii pentru articolele sau
desenele pe care le publicam în presă de la casieria instituţiei respective.
Plăteam şi atunci impozit, dar era unul decent – nu ca variantele
monstruoase pe care le vehiculează acum specialiştii în jumulirea
contribuabililor – pentru că pe atunci „drepturile de autor” însemnau
ceea ce erau: contravaloarea folosirii de către cel care achiziţiona
produsul respectiv. Faptul că în ultimii ani drepturile de autor s-au
transformat în altceva – într-o plată mascată a oricărui tip de prestaţie,
nu a creaţiei – are o explicaţie şi acuzele pe care premierul şi preşedintele
le aduc „mogulilor” sunt gratuite. Nu mogulii sunt de vină că au utilizat
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o alternativă legală de plată, ci cei care au făcut din salariu purtătorul
celor mai grele poveri fiscale. În România nu există ceva mai taxat decât
munca, pentru că aceasta este cea mai la îndemâna colectorilor de taxe
şi nu implică nici un fel de eforturi din partea statului. Salariile, benzina
şi alcoolul şi tutunul sunt sursele principale de alimentare a bugetului,
prin transferul efortului de colectare asupra utilizatorului. Sistemul
absurd de plată a obligaţiilor din drepturile de autor a fost conceput ca
un instrument de sancţionare a mogulilor neprietenoşi prin nemulţumirea
şi isterizarea celor plătiţi de ei în acest fel. N-a fost gafa unui prost ci
şmecheria vicleană a celor care se cred mai deştepţi decât toţi. S-a mizat
pe cumulul de motive de nemulţumire şi de frustrare din zona celor care
lucrează în presă, zonă atinsă grav de recesiune, pentru a se ajunge la
concluzia convenabilă că vinovaţii sunt cei care-şi plătesc oamenii în
acest fel. Că efectul a fost altul decât s-au aşteptat guvernanţii, este altă
poveste. Dar, exact ca în bancurile proaste, odată cu ultimele modificări
prevăzute a majora taxele sociale până pe la vreo 35%, noţiunea de
„drepturi de autor” dispare: ea e aruncată odată cu apa din copaia în care
a fost pritocită reglementarea şi face ca toţi cei care beneficiază de acest
sistem de plăţi, nu doar jurnaliştii, să fie penalizaţi cu reducerea drastică
a mijloacelor de subzistenţă – având în vedere că, de regulă, aceştia nu
beneficiază de alte venituri. 

9 septembrie 2010

Bate Vântu dinspre Cotroceni?

A devenit un loc comun ca atunci când Parchetul orchestrează o
reţinere spectaculoasă a unui VIP, acesta să ridice mâinile încătuşate
pentru a fi bine văzute de presă şi să transmită dedicaţii către cel despre
care este sigur că se află la originea acestor acţiuni: Traian Băsescu. A
făcut-o Patriciu, au făcut-o Iacubov şi Sechelariu, a făcut-o Voicu. Într-
un fel, a repetat-o şi Sorin Ovidiu Vântu, chiar dacă poliţia nu apucase
să-l doteze cu cătuşele tradiţionale. Întâmplător sau nu, cu toţii au fost,
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în diferite etape ţinte ale atacurilor preşedintelui, finalizate aproape logic
– pentru o mare parte a opiniei publice – cu acţiuni ale justiţiei. În cazul
lui Vântu lucrurile sunt oarecum diferite. Dacă cei citaţi s-au plasat clar
pe o baricadă opusă preşedintelui, fie într-un partid rival, fie într-o
grupare adversă, Vântu a dansat pe sârma subţire a unei relaţii incerte.
În prima parte a mandatului său prezidenţial, Băsescu a încercat să facă
din Vântu un aliat, împotriva „mogulului” imoral Voiculescu. A făcut-o
cu discreţie, iar relaţia nu a devenit publică decât atunci când Vântu a
anunţat că va face dezvăluiri despre întâlnirile lor clandestine prin
diferite parcări. A fost trecut în tabăra adversă a „mogulilor răi” în
campania electorală, când a fost clar că nu va putea beneficia de sprijinul
grupării sale de presă. Demonizarea sa a devenit totală odată cu
întrebarea pe care candidatul Băsescu i-a adresat-o candidatului Geoană
în legătură cu locul în care-şi petrecuse seara din ajunul confruntării.
Odată cu degradarea tot mai accentuată a situaţiei politice şi economice
şi cu acutizarea criticilor venite din partea presei, grupul lui Vântu a
devenit ţinta numărul 1 a acţiunilor de retaliere. Semnalul a fost dat de
ordonanţa referitoare la drepturile de autor, care avea rolul să provoace
revolta angajaţilor pe care urma să-i afecteze, cei mai numeroşi fiind în
grupul de presă Realitatea, care mai avea şi alte probleme. Mişcarea s-
a dovedit neinspirată, efectele sale rasfrângându-se asupra unor categorii
mai largi decât se estima. Reţinerea lui Vântu vine ca o mişcare aproape
logică în acest context în care presiunile critice ale presei deveniseră
practic de nesuportat de o putere aflată în degringoladă. Parchetul a
declanşat percheziţii pe la casele lui Vântu sperând să găsească dovezi
ale unui caz consumat cu aproape zece ani în urmă, ceea ce vădeşte un
optimism exagerat. Reţinut pentru „favorizarea infractorului”. Vântu
urmează traseul clasic, al celor de la care Parchetul speră să obţină probe
pe fondul stărilor pe care le induce condiţia de arestat.

10 septembrie 2010
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Dictatura bancară şi revoluţia 
debitorilor

Dictatura bancară s-a instalat la noi abia după ce sistemul a trecut
prin bolile copilăriei şi şi-a consolidat imunitatea. A făcut-o aproape pe
nesimţite, în iureşul pe care dorinţa de a trăi mai bine şi a avea mai multe
bunuri le-au generat în rândul populaţiei bezmeticii ani de până în 2008.
Viaţa pe credit cu buletinul părea atunci să fie formula unui viitor
luminos, caracterizat prin muncă mai puţină şi venituri mai mari. A
concurat la consolidarea acestei iluzii modelul unui stat care trăia el
însuşi tot mai mult peste posibilităţi. A venit însă momentul colapsului
financiar, al crizei imobiliare care a antrenat, ca un veritabil tsunami, tot
ceea ce părea statornic şi de durată. Dar, în primul rând, iluzia siguranţei
zilei de mâine. Sute de mii de oameni angrenaţi în acest Caritas global
s-au trezit, peste noapte, din oameni liberi, prizonieri ai băncilor, legate
cu lanţurile creditelor care, pe măsură ce erau plătite, cu eforturi tot mai
mari, în loc să scadă creşteau! Românul, în general, a descoperit că,
brusc, familia sa a crescut cu un membru major: reprezentantul băncii.
Cel cu care era nevoit să convieţuiască, să împartă lipsurile şi să-i ceară
acordul pentru orice mişcare. Nu cred că a fost foarte confortabil nici
pentru bănci să se trezească dintr-o dată stăpâne pe atâtea destine al căror
curs nu-l puteau influenţa decât într-o singură direcţie: cea rea.
Sentimentul de înrobire voluntară a fost resimţit cu mai multă violenţă
cu cât toate bunurile pentru care oamenii îşi amanetaseră viitorul se
dovedeau mai lipsite de valoare şi mai iluzorii: iar atunci când banca a
fost nevoită (datorită propriilor reguli!) să-i dea afară din case şi să le ia
plasma, mobila sau maşina din garaj, supunerea s-a transformat în
revoltă. Tot mai mulţi datornici au început să se intereseze de
mecanismele prin care datoria lor creştea mereu în loc să scadă,
străduindu-se să înţeleagă ce hram poartă comisionul la comision şi de
ce, în meciul cu banca, clientul nu poate ieşi niciodată victorios. Pe
fondul situaţiei economice generalizate, băncile şi-au arătat tot mai mult
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faţa cămătărească în locul celei parteneriale. De la resemnarea mioritică
clienţii băncilor au trecut la insurecţie: organizându-se, au realizat că
împreună pot lupta mai eficient cu excesele sistemului. Ne aflăm într-o
fază în care dictatura bancară dă tot mai dese semne de slăbiciune,
propria condiţie a băncilor fiind ameninţată de dificultatea reinstalării
dialogului. Este un proces necesar care, dacă va fi sprijinit de către
autorităţile competente, ar putea readuce spiritul democratic într-unul
dintre cele mai delicate sectoare ale vieţii publice. Cu atât mai mult dacă
bancherii înşişi vor realiza că nu pot să prospere pe un fond general de
sărăcie şi ineficienţă. 

11 septembrie 2010

Criza ţigănească

În interviul pe care l-a acordat TVR, preşedintele Băsescu a pus
degetul pe „rana” crizei ţigăneşti: într-o Europă a liberei circulaţii nu
poate fi îngrădit dreptul la mişcare a unei etnii care de peste două milenii
este una migratoare. Poate singura. Aşa sunt ţiganii – o mare parte a lor,
cea adevărată. Nu pot să stea prea mult într-un loc. De cele mai multe
ori din motive obiective, ca o măsură de precauţie împotriva alungării
lor cu mijloace violente. Cine vrea să facă din ei agricultori sau
crescători de animale dă dovadă de mare naivitate. Francezii le-au dat
câteva oi, care n-au supravieţuit decât câteva zile. Pe lângă ogrăzile lor,
acolo pe unde s-au mai stabilizat, nu există grădini şi nu se cultivă nimic.
Ar fi un efort inutil: şi-ar fura roadele unii altora. Or ei preferă, dacă e
de furat, să fure de la românii sau de la alte naţii pe care le
binecuvântează cu pitoreasca lor prezenţă. Nimeni nu s-a obosit, în
Europa, să-i evalueze cu realism şi să propună soluţii potrivite cu felul
lor de a fi. Toţi se gândesc că problema va fi rezolvată prin asimilare.
Or experienţa a două milenii arată că nicăieri rasa lor nu s-a contopit
într-a altora. Mai degrabă invers. „Legarea lor de glie” şi robia au fost
episoade ale unui destin istoric. Au sfârşit prin a li se reda irepresibila
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libertate de mişcare. Poate cea mai mare performanţă în acest sens au
înregistrat-o regimurile comuniste, prin ermetizarea graniţelor, forţându-
i să se mişte într-un areal redus drastic, din care tot mai scăpau. Uniunea
Europeană s-a dovedit mană cerească pentru o etnie ce părea că atât
aşteaptă. Concentrările din Ungaria, Iugoslavia şi România – cele mai
importante – s-au contopit într-un vârtej care s-a abătut asupra acelei
părţi din Europa în care clima face viaţa de nomad mai plăcută. Noii
veniţi i-au destabilizat pe ţiganii localnici, trezindu-le chemarea spre
nesfârşita aventură. Problemele pe care ţiganii le-au generat aproape
pretutindeni sunt reale. Probabil că nu există nenorocire mai mare pentru
o comunitate locală, liniştită şi paşnică, decât ca în vecinătatea ei să
poposească o şatră multicoloră şi zgomotoasă. S-a dus liniştea, s-a dus
siguranţa bunurilor din ogradă, s-a dus traiul liniştit. Ce face Sarkozy,
ce-a făcut primarul Romei, e de înţeles din perspectiva locală. Nedrept,
incorect, dar de înţeles. Şi cum nimeni nu avansează soluţii globale –
până când urgia nu se abate pe capul lor – rămân aceste formule paşnice
de izgonire contra cost. Ineficiente, pe fond, pentru că nu va trece mult
până când „campingurile” vor reveni la viaţă, întărite de experienţă. Cred
că singura soluţie este ca mai-marii Europei să cadă de acord asupra unei
politici gen „Formula 1”, organizând trasee permanente cu puncte de
control şi de staţionare temporară în care să fie angrenată întreaga masă
migratoare. Şi care, cu timpul, ar putea deveni un soi de atracţii turistice.
Luându-i şi acceptându-i aşa cum sunt, cu talentele şi păcatele care i-au
făcut identificabili şi le-au asigurat perenitatea ...

13 septembrie 2010

Dictatorul de minciuni

Sintagmă antologică, lansată de o protagonistă a excelentei emisiuni
a TVR, „D-ale lui Mitică”: „Să-l pună la dictatorul de minciuni!” –
propune o băbuţă căreia i s-a dat foc la casă, soluţia ideală de a fi găsit
vinovatul pe care ea îl bănuieşte, dar poliţia se codeşte să-l acuze. Sorin
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Ovidiu Vântu a fost prins la înghesuială de procurori. El a fost reţinut în
arest şi va fi trimis în judecată nu pentru ce aşteaptă celebrii „păgubiţi
FNI” (cât de păgubiţi – e un subiect de discuţie mai amplă, pentru că
nimeni nu i-a obligat să-şi bage banii – şi să câştige, iniţial – într-o
afacere care se vedea de la o poştă că n-are o bază serioasă) ci pentru o
faptă incomparabil mai banală: favorizarea infractorului. Infractorul
fiind cel care, la vremea respectivă, a acceptat să ia asupra sa toate
riscurile afacerii, Vântu fiind prea versat pentru a-şi asuma
responsabilităţi periculoase. Că l-a ajutat pe infractor nu e de mirare, ba
e chiar logic, în condiţiile în care acesta se afla în siguranţă, şi el şi cei
pe care-i acoperise, doar departe de ţară. Şi cum marile beneficii ale
afacerii FNI nu-i intraseră lui în buzunare, avea nevoie de ajutor pentru
a supravieţui în libertate. Cel mai de mirare lucru în această afacere este
neglijenţa strigătoare la cer de care a dat dovadă Vântu care, în această
operaţiune de salvgardare, s-a dat pe mâna unor oameni nesiguri,
exprimându-se, totodată, aproape sfidător deşi ştia că este ascultat, în
permanenţă, prin convorbirile telefonice „în clar”, cele care i-au şi venit
de hac. Orice ar născoci celebrii săi avocaţi, n-ar mai putea înlătura
acuzaţia, confirmată în mod repetat de el însuşi. Pentru mine, cel mai
surprinzător lucru este acela că ilustrul necunoscut Nicolae Popa a fost
găsit abia acum. Ştiu: răspunsul oficial este că investigaţia a fost lungă
şi anevoioasă, că au fost necesare comisii rogatorii în Cipru şi Indonezia,
că pentru ascunderea lui s-au vehiculat sume mari de bani (nu chiar atât
de mari, dacă se confirmă faptul că nici cei 43.000 euro pe care-i solicita
cu disperare, enervându-l pe Vântu, nu au ajuns la el până la urmă).
Adevărul gol-goluţ este că până la campania electorală de anul trecut,
nimeni nu l-a căutat în mod serios pe Popa. Ba, din contră, aş zice că
mulţi s-au străduit să-l uite, deşi mişcările lui erau cunoscute. „Organele”
noastre au început însă să se agite doar pe la jumătatea lui 2009, odată
cu pericolul tot mai mare pentru realegerea preşedintelui pe care
începuse să-l aibă poziţia critică a mogulilor, între care Vântu juca un
rol important, pe care şi-l asuma cu dezarmantă sinceritate. Popa a
devenit o ţintă atunci când s-a calculat efectul pe care putea să-l aibe
capturarea lui – şi dezvăluirile acestuia – asupra contracandidatului
Geoană, ale cărui strânse legături cu Vântu erau atent monitorizate. De
aceea a şi picat atât de la ţanc întrebarea pusă de Băsescu la confruntarea
televizată, pe fondul vâlvei făcute de reţinerea în Indonezia a omului
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protejat de Vântu exact cu o zi în urmă. Poate că nu este aşa. Poate că e
o simplă coincidenţă, deşi coincidenţele cu mize atât de mari mi-e teamă
că nu sunt de acceptat în zilele noastre. Dacă vrem să aflăm adevărul,
să-i supunem pe procurori la detectorul de minciuni! Pardon: dictatorul
de minciuni! (Adică acela care le dictează ...)

14 septembrie 2010

„Colecţionarul” Vîntu

Văzut ca un oponent al tendinţelor discreţionare de la vârful puterii
actuale, cel puţin de câte o parte a publicului, până la reţinerea sa de
către procurori, Sorin Ovidiu Vîntu începe deja să fie abandonat de către
cei pe care i-a strâns de-a lungul timpului în jurul său, evaluându-i şi
folosindu-i în funcţie de oportunităţi şi posibilităţi. De pe lunga listă de
plăţi mai mult sau mai puţin generoase – omul are o pasiune de
colecţionar – se desprind, unul câte unul, cei care presimt că sfârşitul
afacerii nu va fi în favoarea acestuia, încercând să-şi confecţioneze
legitimităţi de simpli curioşi, care n-au dorit decât să vadă cum se
manifestă o celebritate de tipul acesta. Mă îndoiesc de faptul că
cooperantul „pensionar” al arestului din Rahova şi-a făcut iluzii în
legătură cu cei din jurul său. Mai ales că nu se află la prima experienţă
de acest gen. Tot aşa, în 2000, cei care făceau coadă la uşa lui pentru o
sponsorizare sau pentru o recunoaştere (pecuniară) a meritelor lor, s-au
împrăştiat în toate zările atunci când a explodat bomba „F.N.I.”. Pentru
ca apoi, în timp, să se îndrepte din nou spre cel care părea că renaşte din
propria sa cenuşă cu puteri şi finanţe însutite. Sorin Ovidiu Vîntu a dat,
într-adevăr, o astfel de impresie. Dacă în prima fază s-a concentrat
asupra racolării de oameni din „servicii” – la paritate, şi a încercat cu
timiditate nespecifică să tatoneze zona presei (care l-a fascinat
întotdeauna) prin iniţierea noii serii a „Curentului” interbelic (ca să nu
punem la socoteală slabul randament pe care l-a dat finanţarea unui
partid de dreapta - UFD) în intervalul post-Gelsor a considerat că a venit
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vremea ofensivei pe toate planurile, dar în special pe acela al mijloacelor
media, instrumentul major prin care ar fi putut să-şi atragă scopurile
politice. Care scopuri – veţi întreba? Acelea de a se afla în spatele celor
mai importante decizii, prin personajele pe care le putea impune. Dacă
în perioada guvernării PSD nu a avut prea multe succese – nereuşind să
„comunice” cu tandemul Iliescu-Năstase – momentul favorabil a părut
să fie acela al venirii la putere al Alianţei D.A., şi liberalii şi democraţii
având nevoie de sprijin mediatic şi nu numai. A fost curtat - discret -
chiar de Băsescu, şi-a regăsit vechi tovarăşi de drum în guvernarea
liberală şi ambiţiile sale au părut că găsesc instrumentul ideal în noua
„stea” social-democrată, Mircea Geoană, personaj pe care l-a
supraevaluat într-un mod catastrofal. Pentru ambii... S-a înşelat – cum
s-a înşelat, dealtfel, de atâtea alte ori. Pentru că preţuitorul de oameni
nu este şi un bun utilizator. Eşecurile sale au început să apară în serie
când a abandonat domeniul preferat – speculaţiile – în favoarea
„construcţiilor”. Ataşându-se de ele, acestea l-au tras în jos, şi financiar
şi ca putere de influenţă. Episodul la care asistăm vine aproape firesc în
continuarea altora. Oamenii „devotaţi” se vor risipi din nou spre toate
zările şi îl vor lăsa singur, să se descurce, de teama de a nu fi traşi în
vârtej. Şansa unei noi reveniri îmi pare tot mai puţin probabilă.

15 septembrie 2010

Bonnie & Clyde de România

Mă gândesc că ar fi putut fi cu totul alta soarta lui Bonnie şi Clyde,
celebrii spărgători de bănci din vremea marii crize mondiale, dacă ar fi
aplicat formula care se utilizează astăzi în România, pentru a face rost
de cash: dacă el făcea ceva studii şi ajungea şef de filială, iar ea era
casieră, treaba ar fi putut merge ca unsă, fără niciun fel de pericol. Ar fi
trebuit doar să fie atenţi la mişcările unora dintre clienţi mai neglijenţi
sau mai încrezători. Pe banii acestora şi-ar fi putut lua case şi maşini, ar
fi putut călători şi s-ar fi simţit cu adevărat nişte VIP-uri. E drept, n-ar
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fi beneficiat de mediatizarea care i-a însoţit pe cei doi de-a lungul scurtei
vieţi de spărgători şi nici n-ar fi sfârşit sub ploaia de gloanţe a federalilor,
ci ar fi încasat – dacă ar fi fost descoperiţi – câţiva ani de puşcărie, la
sfârşitul cărora s-ar fi putut bucura în continuare de roadele jafurilor lor
paşnice. Evenimentele ultimelor luni dovedesc faptul că în România, cel
mai avantajos – şi mai sigur – mod de a jefui o bancă este să o faci din
interior. Mai există fraieri care cred că dacă-şi pun o cagulă şi folosesc
un pistol de jucărie se pot alege cu o pradă care să-i ajute măcar să-şi
plătească vreo două dintre ratele restante la credite luate cu buletinul în
vremea efervescenţei împrumuturilor ieftine. Nu doar că se aleg cu puţin,
dar şi riscă să primească un glonţ în cap de la un poliţist aflat întâmplător
prin preajmă. Cel putin trei cazuri făcute publice în ultimele luni ne arată
că se aplică la scară largă (dacă trei au fost descoperite, vă imaginaţi
câte sunt!) procedeul paşnic al golirii unor conturi personale, cu discreţia
pe care o face posibilă operarea autorizată a acestora. Pentru mulţi
români idea de a nu avea încredere în bancă era de neacceptat: chiar
dacă te jupoaie prin comisioane, o face cel puţin legal. Dar să-ţi ia banii
– asta nu se poate. Au crezut-o şi cei din Sibiu, şi unii din Braşov, iar
mai nou, clienţii din Bucureşti. Omul lor de încredere din bancă, cu care
se sfătuiau ce şi cum să facă, le folosea cu nonşalanţă banii în scopuri
proprii. Pe undeva, această atitudine poate fi, dacă nu acceptată, măcar
înţeleasă: funcţionarul de la ghişeu e şi el om, cu nevoi şi aspiraţii, iar
în timp ce el manevrează grămezi de bani, având buzunarele goale, tu
nici nu mai şti câţi ai! Se induce, probabil, un sentiment de haiducie,
numai că prada nu mai e împărţită la săraci, ci rămâne la prădător. Astfel
de lucruri se întâmplă şi la case mai mari. La noi mi-e teamă că a devenit
un fenomen de masă şi dacă s-ar declanşa un val general de controale,
concluziile ar putea fi uluitoare. În unele cazuri hoţii din interior mai
apucă să pună banii la loc după ce i-au înmulţit în folos propriu, în altele
încearcă să se salveze prin suveici fără sfârşit. Cert este că băncile nu
dispun (voit sau nu) de antidotul necesar, de mijloacele de control şi
prevenire necesare. Ponderea fraudelor bancare se mută, treptat, din
exterior spre interior şi cei care ar trebui să vegheze fenomenul moţăie
pe laurii aniversărilor.

16 septembrie 2010
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Încrederea în biserică

Din mai toate sondajele de opinie rezultă că românii manifestă cea
mai mare încredere în biserică şi în armată. Comparativ cu alte categorii,
acestea par mai puţin expuse „păcatelor” contemporane: corupţie,
nepăsare, birocraţie. Sondajele nu operează, însă, o departajare esenţială:
aceea dintre biserică, instituţia fundamentală, şi slujitorii acesteia. Pentru
că realitatea de fiecare zi ne demonstrează că oricât de mare ar fi
încrederea noastră în principiile propăvăduite de biserică, în faţa modului
în care adeseori sunt aplicate nu putem să nu avem rezerve. Preoţii sunt,
la urma-urmelor, şi ei oameni. Cu calităţi şi defecte. Păcate – cum li se
spune în limbaj de specialitate. Iar dacă acceptăm această idee, avem
nevoie de modele care să o confirme, nu să o contrazică. Trebuie să
observăm că, din nefericire, biserica – şi cei care o reprezintă – nu sunt
deloc imuni la tentaţiile şi viciile societăţii moderne. Cei mai
tradiţionalişti dintre noi îi reproşează o prea mare sensibilitate faţă de
cele lumeşti – fastul, colecţionarea de bunuri, preţuirea excesivă acordată
celor trecătoare. Chiar faptul că în fruntea bisericii ortodoxe se află un
ierarh cu aptitudini manageriale – zic unii, ieşite din comun – este văzut
ca o îndepărtare de la principiile sacre şi de la rolul bisericii în societatea
contemporană. Asta, cu atât mai mult cu cât reacţiile din partea sa, la
adresa unor încălcări flagrante ale principiilor religioase, se lasă
aşteptate. Cum este cazul preacuviosului episcop de Tomis, Înalt Prea
Sfinţia Sa Teodosie. Acesta devine, pe zi ce trece, un simbol al ceea cea
nu ar trebui să fie nu doar un slujitor al bisericii, ci chiar unul dintre
stâlpii ierarhiei acesteia. Numele său este prezent în mass media legat
de felurite scandaluri, între care ultimul este pe cale să deşire o
operaţiune demnă de cei mai reputaţi rechini ai capitalismului autohton.
Arhiepiscopia Tomisului este datoare la stat cu vreun milion de euro,
bani reţinuţi din lefurile preoţilor pentru contribuţii sociale şi neviraţi
statului. Întârzierea a condus chiar la punerea de sechestru pe palatul
archiepiscopal. Sunt voci care afirmă cu siguranţă că din aceşti bani au
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fost plătite credite angajate în nume propriu de Teodosie pentru nişte
investiţii făcute în Bucovina, pe terenuri ale bisericii ce i-au fost apoi
donate tot în nume personal de către mânăstirea ce deţinea locul pe care
au fost înălţate hoteluri şi restaurante. Cuviosul Teodosie este şi eroul
unei jenante afaceri de primire de foloase necuvenite din partea unui
aspirant la calitatea de student în teologie, care l-a înregistrat şi l-a dat
în vileag. Tot Sfinţia Sa a fost dovedit de CNSAS ca informator al
Securităţii, activitate pe care, declară tot dânsul, a desfăşurat-o din
raţiuni patriotice. Stai şi te întrebi ce ar mai trebui să facă din cele
nefăcute pentru că la Patriarhie să sune clopoţelul de alarmă al „firului
scurt” cu Divinitatea, pentru a semnala Întâiului Păstor al Ţării că
Necuratul şi-a băgat adânc coada în treburile Bisericii de la malul mării
celei negre ca smoala ce fierbe din cazanele Iadului. 

17 septembrie 2010

Vânătoarea de vrăjitoare

Reţinerea, de către Parchet, a omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu
a trezit reacţii adverse de o intensitate puţin obişnuită. În linii mari, totul
se discută în jurul prezumţiei de răfuială politică şi nu de sancţionare a
unei infracţiuni – în fond minore. Vin în sprijinul acestor interpretări
eforturile şi cheltuielile cel puţin neverosimile puse la bătaie pentru ca
mogulul „Realităţii” să fie prins cu ocaua mică a „favorizării
infractorului”. Opinia publică, cât de neavizată, aşteaptă de vreo zece
ani ca autorităţile să aibe o reacţie asupra chestiunii de fond: afacerea
GELSOR-FNI. Aici se situează posibila vinovăţie reală a organizatorului
acestei afaceri cu iz de joc piramidal. Şi care n-ar fi fost posibilă fără
largul concurs al unor instituţii publice îmbibate de interese politice
(CEC-ul). În locul descâlcirii acestui ghem de interese care a pus laolaltă
politicieni şi finanţişti de anvergură, avem parte de un deznodământ cu
iz comic. Un Vântu încătuşat (bine că poliţiştii nu i-au pus articolele din
dotare şi la picioare, ca să nu fugă!) şi plimbat prin faţa camerelor de
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vederi pentru un sfârâiac, vorba lui Creangă: ajutorarea – din „prietenie”
– a celui care a luat cu aproape zece ani în urmă, asupra sa,
responsabilitatea unei afaceri răsunătoare. Are mai puţină importanţă,
acum, dacă Vântu va fi eliberat de instanţă sau va continua să se afle,
pentru încă 27 de zile, în custodia Parchetului. În mod normal, n-ar avea
de ce, pentru că eventualele presiuni (psihice) n-ar mai putea adăuga
prea multe lucruri la dosarul în cauză în care se află inclusiv
recunoaşterea sa. O importanţă tot mai mare începe însă să aibe
campania atent orchestrată de „demonizare” a acestuia. Sunt luaţi la
rând, în vizor, toţi cei care au avut, într-un fel sau altul, de-a face cu
mogulul SOV (cu excepţia celor care s-au degajat deja de povara unei
legături periculoase trecând în tabăra adversă). Apar eroii de după război
– gen Harnagea, care încearcă să revină în atenţie prin presupuse atentate
la adresa neimportantei lor persoane. Dar cel mai mult se înteţeşte
„vânătoarea de vrăjitoare”, a „complicilor morali” ai mogulului.
Publicaţiii şi posturi de televiziune loialiste fac liste de „colaboraţionişti”
şi îi ţintuiesc la stâlpul infamiei pe toţi cei care s-ar fi aflat în „solda”
mogului. Lista se măreşte pe zi ce trece şi acuzele devin tot mai violente,
în special din partea avocaţilor de profesie ai părţii adverse (ştiţi dv. care)
ce amuşinează momentul favorabil pentru anihilarea concurenţei
profesionale. De aici şi până la eventuale interdicţii de a mai practica în
domeniul mass media nu mai este decât un pas şi episodul aminteşte
izbitor de campaniile declanşate în perioada McCarthy-smului şi a
comunismului timpuriu. Demonizându-l pe Vântu, adversarii săi nu fac
nici un serviciu celor pe care doresc să-i servească. Ba din contră: induc
tot mai mult în public ideea revenirii la metode şi la formule care aparţin
altor epoci, pe care le credeam definitiv trecute în arhiva neagră a
istoriei. Demonstrând totodată că spoiala de democraţie la care fac recurs
nu este altceva decât o mască a perenelor tentaţii totalitare. 

20 septembrie 2010
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Elegie pentru un poliţist

Nu ne mai întâlnisem de ceva vreme – fiecare fiind, poate, ocupat
ca altădată cu treburile sale. M-a sunat în urmă cu vreo două săptămâni
şi direct, fără vreo urmă de emoţie în glas, mi-a dat cumplita veste: „Am
cancer!”. Boala fusese localizată la plămâni. Pierduse vreo 20 de
kilograme în câteva zile. Întrerupsese chimioterapia pentru că fusese
găsită o nouă tumoră, la stomac. Naturaleţea cu care-mi spunea aceste
lucruri m-a cutremurat. Nu voia compasiune. Expunea o situaţie, concis,
aşa cum era obişnuit să-şi redacteze rapoartele profesionale. I-am promis
că voi trece să-l văd, dar gândul de a întâlni un alt om decât cel pe care-
l ştiam mă îngrozea pur şi simplu. După cum mă îngrozea şi
incapacitatea de a-i fi de vreun folos. N-am mai apucat. Deşi previzibilă,
vestea încetării sale din viaţă, vineri, a căzut ca un trăznet peste toţi cei
care-l ştiau şi care ţinuseră la el. Ne cunoşteam de aproape patru decenii:
eu, tânăr reporter la „Informaţia Bucureştiului”, el tânăr locotenent la
Judiciarul unui sector. Am făcut împreună multe reportaje reuşite,
poliţistul simţind instinctiv care sunt elementele de interes ale unei
producţii gazetăreşti. Colaborarea noastră profesională a fost dublată de
o prietenie care n-a slăbit de-a lungul anilor. Ba, dimpotrivă, s-a întărit.
Era, profund devotat meseriei şi specialităţii „sută la sută” poliţiste (chiar
dacă într-un timp se numea altfel) a rămas întotdeauna fidel principiilor
de corectitudine şi deontologie. Prindea hoţi, tâlhari, asasini, nu din vreo
plăcere oarecare, ci pentru că ştia că asta e menirea sa, să scape
societatea de cei care atentau la stabilitatea şi siguranţa ei. A avut curajul
(pe care puţini dintre foştii miliţieni l-au avut) de a depune mărturie la
procesul foştilor demnitari comunişti, denunţând ordinele de represiune
date în timpul manifestaţiilor din 21 şi 22 decembrie. Unii au încercat
să-l stigmatizeze pentru această „trădare”. A făcut-o, însă, pentru că
simţea că e de datoria lui. Şi-a continuat existenţa profesională în noile
condiţii democratice cu aceeaşi eficienţă şi dedicaţie. A fost promovat
pe scara ierarhică, indiferent de culoarea politică a celor aflaţi la putere.



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 253

A fost şef de sector al Poliţiei, şef al Poliţiei Capitalei, şef al unei direcţii
din IGP, conducând şi formând poliţişti de tip nou, cu alt orizont şi cu
alte deprinderi. Când a venit momentul, a trecut în rezervă, dar nu a
renunţat la o existenţă activă, fiind promotorul noilor servicii private de
investigaţii. Şi-a păstrat prietenii şi după ce n-a mai fost şef. A rămas
implicat în tot ceea ce însemna demnitatea profesiei sale. Discuta mult,
cu patimă. Şi fuma mult... Mircea Bot nu mai este. A trecut într-o lume
mai bună, de unde ne veghează, poate, cu aceeaşi discreţie şi cu acelaşi
devotament pe care l-a manifestat de-a lungul prea scurtei sale vieţi. A
lăsat în urmă o familie îndurerată şi o mulţime de colegi şi de prieteni,
care l-au iubit şi admirat. A plecat dintre noi parcă într-un soi de protest
ultim, pentru a nu mai apuca momentul nedemn şi ruşinos al scăderii
unei pensii meritate, pentru care şi-a pus la bătaie, adesea, chiar viaţa...

21 septembrie 2010

Maşina sau bicicleta?

Pentru cei obişnuiţi cu traficul infernal şi cu blocajele de circulaţie
datorate trecerii numeroaselor coloane oficiale din capitala (europeană)
a Belgiei, ultima duminică a fost şoc: marile bulevarde şi străzile din
jurul lor au fost luate în stăpânire de „hoarde” de biciclişti şi rolleri,
echipaţi corespunzător şi circulând fără teama de a fi acroşaţi de vreun
şofer neglijent. Singurele autovehicule pe patru roţi au fost autobuzele,
taxiurile şi maşinile de intervenţie. În toate pieţele Bruxelles-ului s-au
desfăşurat acţiuni sportive, culturale şi de divertisment, iar muzeele au
fost puse gratuit la dispoziţia publicului – ca şi transportul în comun. A
fost „ziua fără maşini”, pe care Uniunea Europeană a introdus-o în
calendarul sărbătorilor oficiale pe 22 septembrie, la finalul „săptămânii
mobilităţii europene” şi pe care municipalitatea belgiană a anticipat-o
în 19 septembrie. Duminică, la Bruxelles şi poliţiştii au evoluat pe
biciclete sau pe role şi nici unui şofer nu i-a trecut prin cap să se facă că
nu ştie, sau că are vreo urgenţă, pentru a pleca creanga prin oraş.
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Evenimentul a fost intens popularizat anterior şi nu s-au făcut nici un
fel de excepţii: doar călătorii cu avionul, care s-au întors acasă şi şi-au
lăsat maşinile în parcarea aeroportului au primit un permis special ca să
se poată deplasa la domiciliu. Am revenit la Bucureşti după scurta vizită
la Parlamentul European, ca invitat al europarlamentarului român Corina
Creţu, cu sentimentul tonic că, până la urmă, civilizaţia este cea care
poate să învingă tehnologia. Faptul că lumea se întoarce, în debut de
mileniu III, la mijloacele tradiţionale de transport (apropos: am asistat
şi la o splendidă paradă a trăsurilor trase de cei mai frumoşi cai ai
crescătorilor de animale din jurul Bruxelles-ului) demonstrează o
înţelegere superioară a necesităţilor pe care le impune dezvoltarea:
oraşele au suprafeţe de asfalt finite, pe care nu pot încăpea mai multe
maşini decât este fizic posibil. Or, soluţia unanim acceptată este partajul
dintre un transport în comun eficient, bine organizat şi spaţiile rezervate
deplasării în siguranţă a bicicliştilor şi rollerilor. Este un adevăr pe care
trebuie să-l acceptăm şi noi, după etapa generală de efuziune a
sentimentului plenipotent pe care ţi-l oferă volanul. Între blocajul general
şi acceptarea ideii că ne putem mişca şi altfel va învinge ultima. Este
demn de respect efortul pe care primarul Oprescu îl face în acest sens
(chiar dacă pentru el lasă baltă teme importante). Lunile de vară în care
bd. Kisseleff a fost rezervat pietonilor este un început de bun augur.
Pistele pentru biciclişti sunt şi ele o realitate, cu atât mai valoroasă cu
cât se vor găsi şi mijloacele de sancţionare a automobiliştilor care le
blochează parcându-şi cu nesimţire maşinile pe ele. Lărgirea continuă a
ariei urbane în care automobilele nu mai au acces vor da un nou impuls
sentimentului că în oraşul care de regulă înstrăinează şi izolează, se poate
desfăşura o viaţă publică diversă şi reconfortantă. Sunt curios în ce
parametrii se va desfăşura „ziua fără maşini” a Capitalei şi în ce măsură
şoferii de aici vor înţelege că regulile trebuie respectate nu doar de frica
sancţiunilor. Ci în numele civilizaţiei.

22 septembrie 2010
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Roberta Pristanda şi „dăscălimea”

Recursul la Caragiale a devenit deja un loc comun. Suntem tot mai
convinşi că marele nostru dramaturg a greşit epoca şi că doar actualitatea
pe care o trăim i-ar fi putut oferi, plenar, şansa împlinirii artistice. Prin
excepţionala încărcătură de absurd, comic trist şi poltronerie, toate
reunite sub cupola prea cuprinzătoare a politicii. O scenă demnă să
rivalizeze cu „numărătoarea drapelelor” din „Scrisoarea pierdută” s-a
derulat într-un nemeritat anonimat la sfârşitul săptămânii trecute, când
s-au contorizat voturile exprimate manual în favoarea noii legi a
pensiilor. Excepţional distribuită în rolul lui Pristanda, domnişoara
Roberta Anastase a înscris o pagină nemuritoare în antologia umorului
involuntar: în faţa unei săli mai mult de jumătate goală, dânsa număra
cu sârg mâinile ridicate, adunându-le cu cele lăsate în jos, pentru a
rezulta exorbitanta sumă de 180 de voturi din partea a mai puţin de o
sută de votanţi portocalii rămaşi în sală, pentru că „dăscălimea”
socialistă, înfrăţită cu cea liberală, părăsise incinta în mod demonstrativ.
Dar, adevăratul geniu al domnișoarei Anastase s-a manifestat câteva zile
mai târziu când, sub presiunea dezvăluirilor făcute de presă – aceasta
având răbdarea să numere bob cu bob ce mai rămăsese în sală - a ieşit
la iveală „frauda” masivă operată cu neruşinată naturaleţe de către
majoritatea parlamentară, devenită, prin jocul întâmplării, absolută.
Condiţii în care se putea număra aproape orice. Ei bine, de data aceasta
domnişoara Anastase s-a echipat în costumul lui Caţavencu, dând în
vileag o presupusă „scrisorică pierdută” de dăscălimea lui Ponta, din
care ar fi reieşit o nemaipomenită vânzare a electoratului: cică pesediştii
ar fi cerut nu ştiu câte miliarde de la sărmanii pedelişti, ca să nu voteze
punctul de pensie, care nu era cel promis alegătorilor proprii! Că toată
chestia asta n-are nici o noimă, n-a contat pentru domnişoara Alma: chiar
dacă ar fi rămas în sală, să „lupte”, Ponta şi Compania n-ar fi rezolvat
nimic, majoritatea fiind, voba aia, majoritară. Şi nici părăsind sala, nu
câştigau nimic, partidul domnişoarei nefiind dispus să dea din banii
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rezervaţi clientelei proprii vreun sfanţ clientelei altora. A fost ca în
bancul ăla cu ruşii care le replică americanilor la orice chestie cu: da’
voi de ce omorâţi negri?! Adică, vezi bine, PSD-ul s-a ales din această
ieşire şi cu banii neluaţi şi cu legea votată de o majoritate
neregulamentară. Tehnica e veche şi răsuflată: să răspunzi la o acuzaţie
cu alta. Să ţi se spună că ai furat, iar tu să zici: dar voi aţi vrut nişte bani
pe care noi nu vi i-am dat! Uite-aşa! Ce rămâne până la urmă din acest
episod? Metoda, devenită obişnuinţă a Puterii, de a forţa în orice condiţii
majoritatea (s-a mai întâmplat de vreo două ori) şi neglijenţa sau
dezinteresul Opoziţiei de a semnala aceste lucruri. Pentru că dacă nu
sărea presa, onoarea Opoziţiei rămânea aşa cum era – nereparată. Deşi
nu bag mâna în foc că demersurile pesediste vor avea vreun rezultat... 

23 septembrie 2010

Civilizaţia protestului

Miercuri, vreo 20.000 de sindicalişti au invadat Capitala, dând peste
cap circulaţia, pentru a marca cel mai amplu protest social al sezonului.
Liderii acestora au dorit, cu această ocazie, să demonstreze că în spatele
lor se află forţe ce nu pot fi neglijate de o administraţie tot mai puţin
dispusă (din lipsă de resurse şi soluţii) să negocieze. Dacă prin numărul
de participanţi şi impactul asupra locuitorilor Bucureştiului „marşul
sărăciei” ar putea fi considerat o reuşită, efectele sale practice rămân
nule – în primul rând pentru că interlocutorul principal lipsea de la
serviciu, fiind trimis în deplasare la New York, ca specialistul nostru
„numărul unu” în sărăcie – una dintre tematicile actualei sesiuni a ONU.
În absenţa sa, nici un alt membru al Executivului nu şi-a luat inima în
dinţi pentru a coborî în mijlocul demonstranţilor şi a discuta cu ei.
Protestatarii au fost nevoiţi să se rezume la tradiţionalele lozinci şi la
hărţuieli cu forţele de ordine, al căror număr a părut să fie sensibil egal
cu al lor. Marea problemă a acestui marş rămâne însă lipsa sa de orizont.
Noi, românii, avem o mare problemă: inexistenţa unei civilizaţii a
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protestului. Unicul model cunoscut şi verificat rămâne Revoluţia din
Decembrie şi tehnicile dezvoltate de aceasta: luarea cu asalt a instituţiilor
publice, considerate „sedii” ale unei puteri care trebuie eliminată şi
înlocuită cu o alta, emanată direct din rândul asediatorilor. Cei mai mulţi
dintre protestatarii de miercuri habar n-aveau ce ar trebui să facă. „De
ce vreţi să intraţi la Guvern?” – întrebau harnicele reporteriţe ale
televiziunilor de ştiri. „Ca să ne spunem păsurile!” – a fost răspunsul.
Or nu era nevoie să se intre în Palatul Victoria pentru asta, păsurile erau
exprimate suficient de sonor pentru a fi auzite de toţi cei din interior.
Rolul protestului social este de a impune dialogul care lipseşte. Or, de
cele mai multe ori, sindicatele înseşi sunt cele care exclud această
variantă, considerând că pot forţa decizii doar prin presiunea străzii. Nu
vreau să mă erijez în apărător al nici unei Puteri – nici trecute, şi nici
viitoare. Toate suferă de acelaşi păcat: incapacitatea de a înlocui deciziile
de forţă cu soluţii negociate. Actuala putere excelează la acest capitol,
datorită unui coeficient de incompetenţă care depăşeşte orice altă
structură de gen. Emil Boc şi echipa sa de strânsură cumulează însă
erorile în lanţ ale precedentelor administraţii cu lipsa proprie de reacţie
şi de decizii coerente.

24 septembrie 2010

Jocul „de-a suspendarea”...

Pe măsură ce disputele dintre Putere şi Opoziţie se acutizează, prin
luări de poziţie tot mai violente, îşi face loc ameninţarea în legătură cu
posibilitatea declanşării unei noi proceduri de suspendare a preşedintelui
Băsescu. Precedentul exerciţiu a avut loc în 2007, pe fondul unei situaţii
economice mult diferite şi al unui alt echilibru de forţe pe scena politică.
Faptul că, atunci, 322 de parlamentari au fost de acord cu suspendarea
spune multe despre atmosfera politică la vârf creată de ruptura definitivă
dintre aliaţii câştigători ai alegerilor. Făcând din premier ţinta atacurilor
sale permanente, Băsescu a zgândărit orgoliul aleşilor care au dorit să-i
dea o lecţie. Calculul aritmetic arată un lucru surprinzător: pentru prima
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dată la nivelul Parlamentului s-a creat un front atât de consistent şi o
atât de categorică izolare a Partidului Democrat. Faptul că forţele
implicate nu au mai reuşit să se coordoneze în faza decisivă a acţiunii,
părând mulţumite cu efectele „lecţiei” date preşedintelui, a făcut ca
acesta să recupereze spectaculos, la referendum, sprijinul popular din
care a făcut suportul principal al realegerii sale din 2009. În 2010 situaţia
este cu totul alta. Dificultăţile economice majore au radicalizat o mare
parte a populaţiei şi, cu siguranţă că, dacă s-ar ajunge din nou la urne
pentru a decide înlăturarea lui Băsescu de la putere, rezultatul ar fi net
în favoarea acestei mişcări. Acum dificultatea o crează chiar situaţia din
Parlament, unde oponenţii săi nu dispun de majoritatea necesară
declanşării procedurilor. Coaliţia creată ad-hoc pentru rămânerea la
guvernare a lui Boc funcţionează pe principiul solidarităţii de criză.
Înlăturarea lui Băsescu ar conduce la alegeri anticipate şi la o primenire
substanţială a componenţei parlamentare. Cred că lui Ponta şi Antonescu
le va fi extrem de greu să declanşeze un mecanism care depinde de prea
multe interese colaterale. Decizia pe care ar urma să o ia Curtea
Constituţională în legătură cu promulgarea Legii Pensiilor este şi ea pe
muchie de cuţit, forul judiciar suprem având o majoritate (fragilă!) de
membri numiţi pe criterii politice, de către şeful statului. Aşa încât, cel
puţin deocamdată, suspendarea rămâne un subiect de hârjoană politică,
nu pentru că aceasta ar agrava situaţia României pe plan extern (cum
plin de îngrijorare ne avertizează Videanu) ci pentru că neclarităţile
constituţionale fac puţin posibilă rezolvarea unei crize interne care,
oricum, se acutizează pe zi ce trece. Iar suspendarea rămâne un fel de
„arătare a pisicii” ...

27 septembrie 2010

Sacrificarea lui Blaga

Nu trebuie să fi fan Băsescu ca să ajungi la concluzia că marşul –
neautorizat – al poliţiştilor asupra Cotroceniului reprezintă un lucru
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inacceptabil într-o democraţie. Atunci când oameni în uniformă, care
reprezintă legea, fac lucruri despre care ştiu că nu sunt legale, înseamnă
că ceva grav se întâmplă în acea societate. Oricât de mare ar fi satisfacţia
adversarilor preşedintelui, scandările vulgare, aruncatul şepcilor, dar mai
ales portul uniformelor la o acţiune neoficială reprezintă tot atâtea
abdicări nu doar de la decenţă şi bun simţ, ci şi de la respectul pentru
propria condiţie profesională şi socială. Nu pun aici problema dreptului
la protest al poliţiştilor, care este un lucru prevăzut în lege. Pun problema
degenerării protestului în conflict cu aspecte de violenţă. Demisia
ministrului Blaga – deşi respectabilă pe fond – este o consecinţă logică
şi un gest de onoare. Blaga nu a reuşit să gestioneze această situaţie,
dovedindu-se incapabil de a asigura disciplina – care este un element
esenţial în activitatea ministerului la a cărui cârmă s-a aflat. După cum
şi demisiile şefilor celor două instituţii implicate – Poliţia şi Jandarmeria
– ar trebui să reprezinte baza de plecare pentru readucerea ministerului
pe linia de plutire, indiferent care va fi succesorul lui Blaga. Cred,
deasemenea că – cu toate riscurile pe care le-ar atrage după sine, implicit
de escaladare a conflictului – cei răspunzători de ce s-a întâmplat trebuie
traşi la răspundere, conform prevederilor legii. Manifestarea toleranţei
în acest caz n-ar face decât să erodeze şi mai grav climatul din minister
şi principiile care stau la baza organizării şi funcţionării sale. Deşi pare
să aibă dreptate, gestul lui Traian Băsescu – copiat slugarnic şi penibil
de Boc - seamănă mai degrabă cu supărarea văcarului pe sat. Poliţia nu
face un serviciu de curtoazie din asigurarea traseelor, ci îndeplineşte o
obligaţie legală. Măsura preşedintelui ar putea fi justificată, în subtext,
de faptul că Serviciul de Protecţie şi Pază şi-a mărit spectaculos
efectivele, de la vreo 700, la peste 2000 de oameni, în mandatul lui
Traian Băsescu, dispunând acum de rezerve suficiente pentru a suplini
absenţa tuturor celorlalte structuri implicate. Mitingul poliţiştilor
subliniază situaţia gravă în care a ajuns autoritatea statului - ameninţată
cu disoluţia, declanşând o nouă criză. Una din care „vechea gardă”
pedelistă pierde şi ultimul său pilon de forţă din Guvern, după eliminarea
lui Videanu şi Berceanu. Ieşirea din joc a lui Blaga nu cred că este
întâmplătoare. Sunt aproape sigur că preşedintele şi-a calculat cu răceală
paşii, declaraţia sa de duminică reprezentând un veritabil cartonaş roşu
pentru un ministru ce pare să-l incomodeze tot mai mult. Dar Blaga a
fost sacrificat pe altarul unei credibilităţi aproape imposibil de recâştigat
în condiţiile actuale.

28 septembrie 2010
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Victoria „partidei” locale!

Odată cu numirea lui Igaş la Interne, balanţa puterii din interiorul
Executivului începe să se încheie în favoarea „teritoriului”. Adică a
baronilor locali. „Centrul” – reprezentat de tripleta BVB – se repliază şi
va încerca să-şi păstreze influenţa în partid, în timp ce „regiunile” –
reprezentate de Falcă, Oltean, Scripcaru, Flutur, Ştefan îşi plantează
oamenii la nivelurile intermediare ale administraţiei. Adică acolo unde
se află robinetele banilor care trebuie recuperaţi după marea cheltuială
electorală. Igaş se alătură galeriei de anonimi de partid impuşi de
„partida” locală care, sprijinită din umbră de Băsescu, prin Elena Udrea,
pregăteşte o veritabilă „restructurare” a PDL-ului. Ceea ce ar putea să
pară un act de nerecunoştinţă din partea lui Băsescu se dovedeşte un gest
politic rece şi calculat. „Greii” partidului, cei care l-au adus la putere
pentru a doua oară, şi-au făcut datoria şi pot să plece. Cu atât mai mult
cu cât asupra lor s-a focalizat tirul opoziţiei şi al presei. Aflaţi în fruntea
ministerelor care beneficiază de cele mai importante alocaţii bugetare,
aceştia au girat operaţiunile de recuperare şi recompensare cu o lipsă de
discreţie care i-a expus tirului atacurilor. Remanierea de grup şi cea
individuală, de acum, înlătură unul dintre subiectele principale de
dispută. „BVB” nu mai există ca entitate. A fost înlocuită de galeria de
miniştri – marionete a baronilor locali, care vor încerca acum şi ei să-şi
recupereze investiţia electorală din ceea ce a mai rămas nefructificat prin
bugete. Nu sunt, probabil, la fel de destoinici ca predecesorii lor în astfel
de operaţiuni, dar cu siguranţă că vor fi ajutaţi să se descurce. După cum
se poate lesne bănui, în toate e mâna lui Băsescu. Prin înlăturarea celor
trei el pregăteşte terenul pentru o ascensiune spectaculoasă: cea a Elenei
Udrea. Decuplată de trio-ul sacrificat, aceasta a lucrat să-şi construiască
o platformă individuală, inclusiv prin criticile la adresa premierului şi
prin sugestia ca acesta să demisioneze. Oricum, Boc nu mai are multe
zile de petrecut la Palatul Victoria. Autoritatea şi competenţa sa se
apropie de zero şi nu va mai trece mult până când va fi complet ignorat
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de forţele care au preluat controlul. Va fi lăsat să se mai adune o porţie
de resentimente publice până când se va decide că şi-a făcut datoria, ca
să spunem aşa, şi poate să plece şi el. În locul lui nu vor veni, mai mult
ca sigur, nici Udrea şi nici Blaga. Prima – pentru că e prea devreme ca
să fie expusă unui asemenea risc, al doilea – pentru că prin adunarea, în
jurul său, a unui număr important de nemulţumiţi, poate reprezenta un
pericol pentru funcţionarea mecanismului de decizii luate la vârf şi
transmise eşalonului executiv pentru a fi aplicate. Următorul premier va
fi tot un fel de Boc, mai puţin uzat, care va trebui să asigure, cu preţul
propriei sale cariere politice, tranziţia spre etapa post-criză. Asta în cazul
în care situaţia generală nu va duce la confruntări şi explozii sociale greu
sau imposibil de gestionat de actuala putere.

29 septembrie 2010

Proştii sub clar de lună

Am trăit o vreme doar cu impresia că nu s-ar putea imagina un
Executiv mai slab, mai incompetent şi chiar mai caraghios decât cel
condus de Emil Boc. Şi nici un premier de calibrul acestuia. Cel mai
adesea eram tentat să compar actuala echipă cu cele puse în funcţiune
de Convenţia Democratică, între 1997 şi 2000 şi cu doi dintre cei trei
premieri de atunci. După remaniere, însă, mi-am făcut o idee clară.
Acum sunt sigur că nimic nu se poate compara cu actuala echipă şi – în
special – cu vreo patru din cei 6 miniştri noi-nouţi cu care s-a căpătuit
vrednicul nostru premier. Lăsându-i la o parte pe Tabără şi Boagiu, care
au mai mâncat pâinea asta, mă uit siderat la domnii Botiş, Ialomiţianu,
Ariton şi, mai nou, la Igaş, ca la arătările de la grădina zoologică despre
care ardeleanul spunea: aşa ceva nu există!”ăştia nu pot să fie miniştri!”
– zic, pornind de la premisa că pentru a îndeplini o asemenea funcţie nu
trebuie doar să ai privire inteligentă, dar să poţi să te şi exprimi. Aţi auzit
vreo propoziţie logică, cu subiect şi predicat şi cu ceva în ea de la
diriguitorii unor sectoare atât de importante? N-o să-mi iasă din minte
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aerul tâmp cu care se priveau unul pe altul Botiş şi Ialomiţianu la prima
lor confruntare cu presa de la Guvern, când li s-a pus o întrebare simplă.
Nu mai reuşesc să-l văd pe Igaş altfel decât cântând pe la zaiafeturile
naşului său de la Arad şi aşteptând să i se lipească suta pe frunte. Aş fi
foarte curios să ştiu ce probleme înalte – şi, mai ales, în ce limbă – va
discuta Ariton cu omologul său cipriot, în cursul vizitei oficiale pe care
s-a grăbit să o facă înainte de a învăţa măcar drumul până la cabinetul
său. Cu ăştia vrem să ieşim din criză? ăştia trebuie să dea liniile
directoare ale refacerii economice (şi sociale) a României? Păi mai bine
rămâneau Vlădescu, Videanu şi Berceanu. Erau ei hoţi, dar nu proşti.
Ştiau să vorbească, erau deja unşi cu toate alifiile, măcar nu se făceau
de râs de cinci ori pe zi. Mă întreb ce fel de disciplină va instaura acest
Igaş la Interne, după ce l-am văzut în toată splendoarea incapacităţii sale
de a lega trei idei pe parcursul campaniei chinuite făcute când partidul,
parcă în bătaie de joc, i-a dat sarcină să-l dea jos pe Geoană de la Senat.
Sau cum o să rezolve problemele muncii acest Nelu Botiş, a cărui unică
performanţă parlamentară a fost să mai propună o zi de sărbătoare
nelucrătoare, în care toţi românii să se roage la Dumnezeu să ne scoată
din nevoi. Nu mi-am închipuit vreodată că ştacheta politică va fi
coborâtă atât de jos, la genunchiul broaştei, ca să o poată trece finii şi
cumetrii baronilor locali dornici să se fălească cu inflenţa pe care o au
într-un partid care scrie cele mai jenante pagini ale istoriei guvernelor
postdecembriste.

30 septembrie 2010

Octombrie

Filantropica doamnă Udrea

Spre deosebire de cel al tuturor celorlalţi miniştri, timpul Elenei Udrea
este atât de preţios încât aceasta nu ezită să bage mâna adânc în buzunarul
conjugal şi să scoată de acolo contravaloarea închirierii elicopterului-taxi
cu care se deplasează în ţară, pe unde are de semnat contracte cu autorităţile
locale. Elena Udrea face ce nu fac nici premierul şi nici măcar preşedintele,
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în mod excepţional; deşi ei nu trebuie să scoată pentru asta bani din buzunar.
O oră de zbor cu elicopterul costă în jur de 1400 de euro. Un salariu de
ministru este cam tot pe acolo. Înseamnă că leafa nu i-ar ajunge doamnei
Udrea nici măcar pentru un drum dus-întors, pe calea aerului. De unde restul,
mai ales că tot dânsa ne mărturisea nu demult, că nu mai doarme noaptea
de grijă creditului făcut în 2007 pentru ridicarea unui bloc, proiect pe care
criza l-a făcut să se prăbuşească. Nu putem decât să tragem concluzia că
între timp şi-a rezolvat problemele financiare şi că-i merge bine din nou. În
cazul acesta nu ne rămâne decât să ne declarăm satisfăcuţi de prestaţia
domniei sale. Şi să regretăm că nu avem un cabinet compus în exclusivitate
din miniştri cu dare de mână, care şi-ar finanţa singuri cheltuielile. Din
nefericire, unii dintre cei care ar fi putut să o facă – dl Videanu, de exemplu,
sau dl Berceanu, cu avionul personal – au părăsit Executivul şi în locul lor
au venit oameni mai săraci care sunt nevoiţi să trăiască dintr-o leafă
diminuată cu 25%. Cheltuielile de deplasare sunt un capitol subtil al
bugetului. Deobicei, ele vizează călătoriile în străinătate, sub diferite pretexte
protocolare. Constituie unul dintre robinetele prin care se practică risipa
banului public. Alături de protocol şi de alte câteva capitole iscusit disimulate
sub denumiri dintre cele mai derutante, ele contribuie sistematic la secătuirea
resurselor din care Guvernul ar putea să-şi plătească ce are de plătit fără să
bage mâna în buzunarul cetăţeanului bugetar sau pensionar. Numai că la
acest capitol nu există nici un fel de control şi nici un fel de reguli. Dacă
cineva şi-ar pune serios în minte să afle câţi bani se risipesc în acest fel, s-
ar îmbolnăvi! Ar vedea cum milioane (de euro!) se duc pe plata unor aparate
birocratice inutile şi supradimensionate, pe plăţi ale cheltuielilor locative
ale droaiei de funcţionari transferaţi de colo până colo de demnitarii care nu
se pot lipsi de ei, pe investiţii inutile de genul noului sediu al SPP – această
instituţie fiind ea însăşi una dintre găurile negre ale bugetului, cu liota sa de
peste 2000 de oameni care ţin trena droaiei de neisprăviţi ajunşi în funcţii
care-i fac mai preţioşi decât valoarea lor reală. Dacă s-ar fi umblat pe la toate
aceste lucruri sunt aproape sigur că n-am fi avut nevoie nici de banii de la
FMI, pentru că problema noastră majoră nu este lipsa de bani, ci risipa
extraordinară pe care o practică toate guvernele şi toţi demnitarii. Inclusiv
doamna Udrea, care ne abureşte cu filantropia ei de doi bani. 

1 octombrie 2010
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Conspiraţia - constituţională - 
a mogulilor şi politicienilor

Premierul denunţă un complot abject: doi moguli (din trei) şi doi
politicieni şi-au dat mâna pentru suspendarea lui Băsescu! Nu precizează
cine sunt aceştia, pentru că-i ştie toată lumea. Ţine doar să sublinieze că
dacă, Doamne Fereşte, manevra le-ar reuşi, ar fi o nenorocire pentru
ţară. Cei care doresc să facă acest lucru cred, dimpotrivă, că rămânerea
lui Băsescu la Cotroceni este cea mai mare nenorocire . Unde este
adevărul? Problema preşedintelui este că, de şase ani de când e în
funcţie, a avut întotdeauna probleme cu cineva. Ba cu aliaţii, ba cu
opoziţia, ba cu premierii, ba cu mogulii. Prestaţia celui mandatat de
Constituţie cu medierea între puteri, între instituţii, a fost aproape
permanent una care a acutizat conflictele pe care, de cele mai multe ori,
le-a şi generat. Aici s-ar putea crede, aşa cum o şi fac unii dintre
susţinătorii săi cu propensiuni talibane, că Traian Băsescu este unicul
om cinstit şi drept şi plin de bune intenţii din această ţară, confruntat
sistematic cu mulţimea celor răi şi incorecţi, animaţi de intenţii perfide.
Cei care cred acest lucru uită însă un fapt esenţial: Traian Băsescu nu s-
a născut în Decembrie 2004 şi nici nu a fost paraşutat atunci de prin alte
zări mai senine şi mai luminoase. Nicidecum. El este, asemenea
majorităţii politicienilor români, un produs al acestui mediu în care s-a
afirmat şi s-a perfecţionat până la a accede pe cele mai înalte trepte prin
metodele clasice. Nu-l deosebeşte mare lucru nici de Tăriceanu, nici de
Ponta sau Antonescu, nici chiar de Voiculescu. Mai ales că, în diferite
etape şi-au dat mâna şi au colaborat pentru atingerea unor obiective,
comune până la un punct. Asta odată. După cum o dezvăluie dl Boc,
operaţiunea „mogulilor şi politicienilor” apare ca una subversivă, ca un
complot, dat la iveală de vigilenţa premierului (şi a Serviciilor). În fapt
lucrurile sunt limpezi ca lumina zilei. Cei daţi în vileag – e vorba despre
politicieni - nu şi-au ascuns nici un moment această intenţie. N-a fost
nevoie să fie interceptaţi din satelit. Ea reprezintă un demers politic
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constituţional, a cărui reuşită depinde de raportul de forţe pe care vor
reuşi să-l stabilească. Dacă nu vor avea o majoritate, dl Băsescu n-are
de ce să se teamă. Dacă însă vor reuşi să-şi alăture şi o parte dintre
componenţii - nemulţumiţi - ai coaliţiei, situaţia se poate schimba
radical... Că acest episod poate avea consecinţe negative – inclusiv pe
planul sorţii premierului şi a cabinetului său – e o altă problemă. Dar,
nu suntem oare într-o perpetuă situaţie de criză de când a fost pus dl Boc
la comenzi? Ar putea fi şi mai rău de atât?

4 octombrie 2010

Funia şi casa spânzuratului...

Reuniunea democrată de la Suceava de la finele săptămânii trecute
a marcat intenţia liderilor PDL de a trece, din defensivă, în ofensivă. Cu
toată degringolada determinată de situaţia dificilă în care se află partidul
de la putere, motivată nu atât de criză, cât de incapacitatea unui Executiv
încropit din persoane fără resursele intelectuale şi manageriale necesare,
democraţii încearcă să strângă rândurile pentru a preveni un dezastru.
Primul obiectiv îl reprezintă alegerile locale de la mijlocul anului viitor.
Chiar dacă suportul popular a scăzut la cote îngrijorătoare, liderii
partidului mizează pe „arma secretă” pe care o reprezintă accesul la
resursele bugetare destinate comunităţilor locale. Pompând alocaţii către
acele primării la a căror conducere se află reprezentanţi ai PDL, se speră
că va fi întărită convingerea alegătorilor că doar rămânerea la putere a
acestuia le va asigura bunăstarea viitoare. Cu toată negaţia lui Boc,
direcţionarea politică a resurselor bugetare rămâne o realitate, confirmată
chiar de către preşedintele Băsescu, cel care l-a şi ameninţat pe premier
– în urma scandalului de fraudare a voturilor pentru legea Pensiilor –
că-l va demite dacă va da bani la PSD. Adică la primăriile conduse de
pesedişti. Aerul triumfal al reuniunii de la Suceava, din fief-ul celui mai
puternic „baron local” al partidului, a semănat mai degrabă cu o şedinţă
de autosugestionare în faţa unui pericol iminent. Calată pe re-alegerea
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lui Flutur ca şef al organizaţiei judeţene, întâlnirea a mustit de slogane
cu caracter agresiv. De la lansarea campaniei electorale, proclamată de
„premierul din umbră” Elena Udrea, până la găselniţa autorului
genocidului găinilor, cu funia şi voturile ce ar urma să fie livrate celor pe
care consoarta lui Turcan i-a botezat „suspendaci”, toată manifestarea a
avut un permanent caracter de ambiguitate din care fiecare a înţeles ce-a
vrut: democraţii - că cei ce urmează să se suspende sunt chiar pesedişti;
social-democraţii – că Flutur le oferă un sprijin neaşteptat pentru reuşita
acţiunii lor. Subiectul suspendării este unul pe muchie de cuţit. Adversarii
speră să se confirme scenariul din 2007, când ceea ce s-a reuşit în
Parlament, nu a mai fost continuat la referendum. Susţinătorii mizează,
cu temperanţă, pe starea de nemulţumire din PDL, în nădejdea că vor
recruta de acolo voturile lipsă. Deşi nimeni nu crede în succesul
demersului, tuturor le este teamă de urmările sale, neputând fi exclusă,
din capul locului, nici una dintre variante. Cert este că, abordând
subiectul, Flutur a deschis discuţia în chiar „casa” spânzuratului. Adică
acolo unde lucrurile sunt cât se poate de complicate ...

5 octombrie 2010

Specialistul în „ponoase” Flutur

Dl Flutur, baronul de Suceava al PDL-ului, se dovedeşte a fi o
persoană pragmatică. A zis dânsul, la alegerile festive de la sfârşitul
săptămânii trecute pentru şefia judeţeană de partid (pentru care a fost,
ca-n vremurile bune, candidat unic) că PDL-ul ar trebui să şi profite de
criză, nu doar să tragă ponoasele. Prin această cugetare adâncă, dl Flutur
face figură de extraterestru. În sensul că domnia sa ar fi vieţuit până
acum pe altă planetă, decât cea denumită România, unde i-au parvenit
informaţii distorsionate. Păi PDL-ul domniei sale trage foloase din greu,
din prima zi în care Băsescu l-a instalat la putere. Are pe mână alocaţiile
bugetare, pe care premierul le împarte cu grijă comunităţilor în care – la
fel ca-n Suceava – la putere se află reprezentanţii puterii portocalii.
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Miniştri PDL, din prima zi în care s-au înscăunat, au purces la sifonări
de bani prin „acţiuni” de genul celor pe care le-a folosit dna Monica
Iacob-Ridzi şi pe care le foloseşte şi acum Elena Udrea, cu a sa „frunză
verde brand de ţară”. Cei mai destoinici dintre membrii cabinetului au
beneficiat de cele mai generoase bugete de cheltuieli şi nu e de mirare
că s-a format polul de putere B-V-B, dacă te gândeşti pe ce purcoi de
bani stăteau băieţii ăştia. Ponoasele le-au tras „românii”, nu PDL-ul, căci
lor li s-au sfertuit lefurile şi li s-au luat ajutoarele cu care-i mituiseră
prin campanii doritorii de voturi. Ce ponoase a tras PDL-ul? Să fim
serioşi. Şi n-ar trebui să abordeze acest subiect chiar dl Flutur, autorul
celor mai spectaculoase foloase trase de clientela de partid de pe urma
gripei aviare pe care el personal a promovat-o cu atâta râvnă. După trei
ani de la „genocidul găinilor” ies la iveală afacerile de multe milioane
de euro pe care le-au făcut amicii partidului pe seama măsurilor de
dezinfecţie efectuate cu apă chioară. Încă nu s-a ridicat vălul de pe
cuantumul pagubelor create locuitorilor şi fermelor de păsări de râvna
distrugătoare a unui ministru care a făcut din agricultură moşia sa proprie
şi a partidului său. Aşa că ciocu’ mic, domnu’ Flutur, măcar până când
va intra pe fir Curtea de Conturi a moţăindului domn Văcăroiu, să vadă
ce s-a întâmplat cu banii publici ai păgubiţilor de români ... 

6 octombrie 2010

Ce-i de făcut? (Dacă mai e ceva...)

Găzduită de eleganta aulă a Universităţii Româno-Americane, ce-a
de-a şasea reuniune a „Clubului de la Bucureşti” – fundaţia creată de
fostul preşedinte Ion Iliescu pentru a-şi continua demersurile teoretice,
după epuizarea – constituţională – a celor practice, a deschis marţi seria
unor dezbateri ce au ca motto: „România, încotro?!” Chiar dacă nu este
original, sloganul este potrivit. Într-adevăr, România se află la un
moment de cumpănă, în care dă senzaţia unei nave ce pluteşte în derivă,
cu cârma blocată şi căpitanul indisponibil. Echipajul este ori scăpat de
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sub control, ori incompetent, iar pasagerii, înghesuiţi în cale, habar n-
au dacă vor mai ajunge vreodată într-un port... Mai vechea preocupare
a lui Ion Iliescu – încă de pe când mai era preşedinte – de a schiţa un
proiect de evoluţie a societăţii româneşti, a rămas între coperţile
dosarelor ce au reunit contribuţii ale diverşilor specialişti expuse pe
parcursul reuniunilor de prin 2003 şi 2004. Diriguitorii de ieri şi de azi
au abandonat proiectele pentru ziua de mâine, în favoarea celor de azi.
România este, tot mai mult, o ţară care trăieşte de azi pe azi şi care şi-a
sacrificat deja viitorul în favoarea supravieţuirii – nu contează cu ce preţ.
Cei aflaţi la comenzi au propriile lor idei şi priorităţi, pe care încearcă
să le acordeze cu realitatea fără precedent a unui moment istoric complex
şi contradictoriu. După o reţetă valabilă de două decenii, orice Putere a
ştiut foarte bine ce are de făcut cât timp s-a aflat în tribună. Din
momentul în care a intrat pe teren, însă, toate strategiile au fost
abandonate în favoarea unui joc la inspiraţia momentului. Soluţiile
prevăzute nu s-au mai potrivit situaţiei tactice, iar schemele de joc se
dovedesc sterile şi neproductive. Este rândul opoziţiei social-democrate
să dea lecţii şi să convingă că ştie ce nu ştiu cei autorizaţi. Punctele de
vedere expuse în cursul reuniunii de către trei teoreticieni de substanţă
– Vladimir Pasti, Alexandru Athanasiu şi Octavian Ştireanu – s-au
încadrat în strategia mai largă pe care socialiştii o pritocesc în vederea
revenirii la putere. Nu s-a vorbit, marţi seară, despre Guvernul Boc,
preşedintele Băsescu, Elena Udrea şi Roberta Anastase. Nu s-au
rememorat nici gafele sau stângăciile în lanţ ale actualei puteri. Vorbitorii
au încercat să se concentreze pe soluţii. Radiografia rece a sistemului,
efectuată de Pasti, a pus în evidenţă elementul nevralgic al „distribuţiei”,
transferând în politică termeni şi concepte din marketing, într-o succintă
trecere în revistă a paradoxurilor tranziţiei româneşti. Profesorul
Athanasiu a navigat cu farmec printre componentele – unele utopice –
ale „modelului european” iar Octavian Ştireanu a dat un sens aplicat
corecturilor necesare pentru readucerea societăţii româneşti pe linia de
plutire, pornind de la clasica interogaţie „Ce-i de făcut?”. Printre cei
aflaţi în sală s-au numărat şi preşedintele social-democrat Victor Ponta
(care, spre deosebire de Geoană, pare interesat şi de chestiuni teoretice),
Nicolae Văcăroiu, la una dintre primele sale apariţii publice după
problemele de sănătate pe care le-a avut, Petre Roman, Gelu Voican
Voiculescu, Răzvan Teodorescu şi alte câteva persoane şi personalităţi
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încă interesate de spectacolul ideilor. Pentru o Românie care are urgentă
nevoie de soluţii, astfel de laboratoare de dezbatere sunt mai mult decât
necesare, şi toate familiile politice sunt datoare să ofere materia primă a
modelului viitor, indiferent cine va rămâne sau va accede la putere.

7 octombrie 2010

A fost - în sfârşit - descoperită
gena prostiei!

A fost descoperită gena prostiei – titrează ziarele, anunţând una
dintre cele mai importante realizări ale biologiei modiale. S-a demonstrat
ştiinţific că starea de prostie este genetică – poate chiar ereditară – şi se
datorează unei particule care se înfiltrează hoţeşte în ADN-ul nostru cel
de toate zilele. Asta înseamnă două lucruri: primul că te naşti prost şi al
doilea, că nu te poţi vindeca de această, să-i zicem, boală. Doar dacă
cercetătorii, în râvna lor pentru cauze nobile, nu vor descoperi şi
modalitatea prin care gena asta păcătoasă poate fi înlăturată sau înlocuită
nanotehnologic. Cu gena deşteptăciunii, de pildă, numai că asta nu a fost
încă descoperită. Această revelaţie ştiinţifică este valoroasă şi din alt
punct de vedere. Stabileşte, fără nici un dubiu, că prostia nu este
molipsitoare şi, deci, nu poate fi transmisă de la un individ la altul prin
strângere de mână, respirarea aceluiaşi aer, sărut ori – cine ştie? – contact
sexual. Faptul că se înregistrează existenţa concentrată a mai multor
proşti în aceeaşi grupare umană nu poate fi pusă decât pe seama
întâmplării sau a unei atracţii misterioase care se manifestă între
posesorii aceluiaşi tipar al ADN-ului. Cel mai bun exemplu în acest sens
ni-l oferă actualul Executiv şi conducerile politice ale majorităţii
instituţiilor statului. Fără a şti ce şi cum e cu prostia din punct de vedere
ştiinţific, observatorii au definit guvernul condus de dl Boc ca cel mai
prost din istoria de 20 de ani a democraţiei române. Indicele de prostie
colectiv este rezultanta indicilor individuali. După recenta remaniere,
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acesta s-a consolidat, prin venirea a vreo 4 sau 5 noi miniştri care se
încadrează perfect în această categorie. La rândul lor, miniştrii proşti au
asigurat continuitatea calităţii prin numirea în funcţii de conducere a
unor personaje luate de pe la coada vacii pentru a fi promovate şi
răsplătite pentru devotamentul electoral. Un lucru rămâne neclarificat:
dacă şi hoţia este determinată de vreo genă! Pentru că, în mod constant,
eşaloanele de proşti sunt dublate de cele de hoţi – cei care au
îndemânarea nativă de a subtiliza tot ce poate fi subtilizat, de regulă cu
acoperirea legalistă a proştilor. Dubiul este legat de faptul că hoţia ar
putea fi încadrată mai degrabă în categoria talentelor, care se exersează
şi se amplifică, în timp ce prostia este constantă ca valoare. Un prost nu
poate deveni, cu timpul, mai prost sau mai puţin prost. Pe când un hoţ...
Prostia şi hoţia – sunt două componente de bază ale vieţii politice şi
studiile care se fac asupra lor pot aduce clarificări semnificative asupra
evoluţiei (sau involuţiei) societăţii.

8 octombrie 2010

Igaş – în misiune la Craiova

La Craiova – devenită veritabila capitală a criminalităţii – a avut loc
un act cu consecinţe tragice: o ceartă între două grupuri de tineri s-a
soldat cu înjunghierea a doi dintre aceştia, unul decedând. În ansamblul
faptelor violente ce se petrec cotidian în România este un lucru aproape
banal. Majoritatea crimelor comise de români au loc pe fondul
consumului de alcool sau al disputelor dintre bande de interlopi. Cu toate
acestea, statistica morţilor rezultaţi din această categorie indică un
procent net inferior altor cauze. Pe primele locuri, în privinţa mortalităţii
(capitol la care deţinem un veritabil record negativ în Europa) se situează
decesele cauzate de boli, urmate de cele rezultate din accidente rutiere.
Circa 3000 de români sănătoşi şi, fără antecedente mor pe şosele. Cu
toate acestea, încă n-am auzit ca vreun ministru de Interne să se
deplaseze la locul unui accident pentru a analiza cauzele şi a dispune –
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împreună cu factorii responsabili – măsurile necesare, cum a făcut
proaspătul ministru Igaş, după incidentul tragic de la Craiova. De ce s-
a dus ministrul acolo? Păi habar n-are de procedurile de specialitate,
dânsul fiind jurist, specializat în tentativele de răsturnare a preşedinţilor
Senatului. La Craiova, dl Igaş n-a reuşit, probabil, decât să-i încurce pe
localnici şi să introducă o stare suplimentară de stress. Ceea ce a făcut
acolo, putea să facă şi din cabinetul său de la Bucureşti. Este un vechi
sindrom comunist ca acolo unde se întâmplă ceva grav să se repeadă
toată nomenclatura ca să dea senzaţia că cu cât sunt mai mulţi şi cu
funcţii mai înalte, cu atât lucrurile se vor rezolva mai repede şi mai
competent. Dacă e să o luăm altfel, cel care ar fi trebuit să se repeadă
primul la Craiova este ministrul Funeriu, pentru că ce s-a întâmplat acolo
ţine de cronicizarea unor stări de lucruri din şcoala românească, unde
violenţa şi infracţionalitatea câştigă tot mai mult teren sub privirile
neputincioase ale dăscălimii. Singurul lucru bun pe care l-ar putea
determina focalizarea atenţiei publice asupra întâmplării de la Craiova
este ca toţi factorii responsabili să contribuie la lansarea unui program
care să readucă liniştea în şcoli şi în sufletele părinţilor, pentru ca aceştia
să nu mai aştepte, cu inima strânsă, să vadă dacă copiii lor se întorc acasă
teferi sau într-un coşciug. Cât despre dl Igaş, m-aş bucura să-l văd mai
ales pe şosele – pentru că acolo au loc veritabile carnagii – după cum s-
a văzut recent şi la Tulcea, unde nu s-a mai deplasat nimeni să
impulsioneze ceva, nu se ştie exact ce ...

11 octombrie 2010

Între suspendare şi moţiune

Bucuros că a scăpat de suspendare, preşedintele Băsescu se întoarce
cu faţa la democraţie. Adică la consultări cu partidele. Cuminţi,
formaţiunile din arcul guvernamental au răspuns cu promptitudine
chemării, vădind vocaţie constructivă. Peneliştii, refractari, au spus de
la început că n-au ce să caute acolo, la Cotroceni, atâta timp cât ideile şi
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propunerile lor nu sunt luate în seamă. PSD-ul, principial, a pus o
condiţie: nu se pot compromite stând alături de traseiştii lui Oprea. Vin
la consultări, dar cu opoziţia parlamentară, nu la grămadă. Au trimis şi
o scrisoare cuviincioasă în acest sens. Deocamdată, deci, nu se mai
suspendă. Se dialoghează. Sau măcar se încearcă. Nu înseamnă că
Opoziţia depune armele. Ba din contră. Îl lasă pe preşedinte în banca sa,
dar vrea să-l dea jos pe premier. Acela pe care l-a mai dat odată, dar care,
miraculos, a revenit. Moţiunea de cenzură se pritoceşte la foc mic,
liberalii şi social-democraţii urmează să o coafeze şi să o rujeze în aşa
fel încât să le zâmbească şi unora dintre membrii arcului guvernamental.
Comparând cele două acţiuni – suspendarea şi moţiunea – vom constata
că există deosebiri. Dacă succesul primeia era majoritar improbabil (deşi
posibil – motiv pentru care preşedintele a găsit un motiv ne-esenţial ca
să întoarcă legea pensiilor la Parlament), cea de-a doua este mai degrabă
posibilă, decât probabilă: „Suspendarea” premierului nu are aceleaşi
efecte ca cea a preşedintelui. Nu ar influenţa în acelaşi mod situaţia
generală. Parlamentari ai puterii care ar fi avut de suferit de pe urma
unei suspendări, pot întoarce lucrurile în avantajul lor în cauza
succesului moţiunii socialist-liberale. În sensul că aceasta nu va antrena
o schimbare de fond. Meşter cum îl ştim în astfel de operaţiuni, Traian
Băsescu va găsi cu siguranţă o nouă soluţie de a evita numirea unui
premier care să reprezinte opoziţia. L-ar putea numi chiar pe Boc, care
va veni cu o echipă nouă, mai pe placul diferitelor facţiuni interne. Aşa
încât s-ar putea constata că moţiunea nu este pentru cine se pregăteşte...
Dacă Executivul scapă nevătămat şi din această încercare, poate să-şi
continue nestingherit activitatea. Va putea să desăvârşească programul
de dotare a comunelor cu stadioane în valoare de sute de milioane, să
împartă clientelei politice fonduri pentru toate bazaconiile urbanistice
imaginabile (există o adevărată întrecere între edilii cu statut
preferenţial), să finanţeze telegondole în oraşe cu uliţe nepietruite şi fără
canalizare şi aşa mai departe. Iar dintre toate aceste alocări, o parte, deloc
de neglijat, se va întoarce la partidul care a declanşat, deja, la Suceava,
noua campanie electorală ...

12 octombrie 2010
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Rendez-vous cu Angela

Dacă preşedintele Statelor Unite este cel mai puternic om din lume,
echivalentul său în plan european nu poate fi altul decât cancelarul
german. Adică alta. Angela Merkel nu e o „doamnă de fier” cum era
Margaret Thatcher. Este o doamnă a politicii care s-a remarcat mai
degrabă prin maleabilitate decât prin intransigenţă. Într-o lume a
bărbaţilor, cancelarul german îşi impune voinţa şi stilul într-o manieră
în care este aproape imposibil să nu i se recunoască autoritatea. Cu nimic
mai puţin feminină datorită funcţiei, Angela Merkel a împrumutat de la
„sexul tare” doar pantalonii, la care nu renunţă în nici o ocazie şi care,
subliminal, îi oferă, probabil, sentimentul egalităţii cu interlocutării săi
masculi. Vizitatoarea noastră de ieri se află la comenzile celei mai
puternice economii europene – şi când zici „economie”, asta implică
aproape tot, pentru că nu există ţări puternice altminteri, dar slabe
economic – într-unul dintre cele mai dificile momente de după scindarea
lumii în cele două blocuri antagoniste. Pe scaunul pe care-l ocupă la
Berlin au stat Kohl, întregitorul şi Genscher, nivelatorul, iar Angela
Merkel aspiră la titlul de „învingătoarea”. Învingătoare a crizei mondiale
şi artizana plasării Germaniei pe prima poziţie, cea mai influentă, a
construcţiei europene. Germania a ieşit din criză. Cum? Simplu: după
reţeta care a făcut din ţara pusă la pământ de Hitler şi de inamicii săi, o
naţiune învingătoare în celelalte planuri. Prin seriozitate, disciplină şi
muncă îndârjită. Într-un clasament al celor mai muncitoare naţii din
Europa (lăsăm deocamdată la o parte China – ea aparţine altei lumi)
Germania se clasează pe prima poziţie. De aici, ea a dirijat sau influenţat
toate procesele care au avut loc în Europa în ultimele decenii – şi
dezmembrarea Iugoslaviei, şi separaţia Cehoslovaciei, şi avansul spre
Uniune a celor trei „fruntaşi” ai Estului – Polonia, Ungaria şi Cehia.
Deşi promotoare a unei politici moderne, pragmatice, Germania nu şi-a
ignorat istoria. Este, poate, motivul pentru care România nu s-a aflat în
prim-planul intereselor germane. Nu-ţi dai sufletul pentru un partener
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care te-a trădat de două ori, în cele mai dificile momente. Îl ţii, cât poţi,
la distanţă. Este ceea ce s-a întâmplat cu noi. N-am reuşit niciodată să
ne apropiem de o Germanie care ne-a tratat corect, da cu rezerve. Ne-a
lăsat pe mâna partenerilor istorici, buni la vorbă dar înceţi la fapte. De
aceea investiţiile germane în România sunt nesemnificative. De aceea
nici o bancă germană nu şi-a deschis vreo filială în România. De aceea
Bulgaria a beneficiat de incomparabil mai multă atenţie din partea
Germaniei decât noi. Evident că, în acest context ne punem întrebarea:
va schimba ceva această vizită a doamnei Merkel? Răspunsul e simplu:
dacă vom reuşi să fim serioşi şi parolişti, da. Dacă nu, nu. Vom rămâne
cu amintirea - plăcută, nu-i aşa – a vizitei acestei doamne care, dincolo
de zâmbetul sfielnic, de fetiţă, ascunde un caracter ferm şi o judecată
necruţătoare. Şi, poate că nimic nu poate fi mai nepotrivit decât poza
oficială a acestei vizite: o femeie puternică (a lor) alături de un bărbat
neputincios (al nostru) ... 

13 octombrie 2010

Subiecte de scandal

Un jurnal în pană de subiecte de scandal, a inventat unul: cică
Valentin Ceauşescu ar avea un copil pe care-l ascunde de ochii lumii!
Imediat, vreo două televiziuni de ştiri hămesite au preluat subiectul şi l-
au dezbătut pe toate feţele împreună cu invitaţii abonaţi la temele
generaliste. Unul dintre aceştia le-a dezumflat însă găselniţa: fiţi serioşi!
Valentin n-a ascuns nici un moment acest lucru. S-a recăsătorit prin
1995, iar fetiţa lui are acum vreo 14 ani şi este un copil obişnuit, merge
la şcoală are prieteni, nici vorbă de vreun secret! Şi, la urma-urmelor,
de ce s-ar ascunde? Amestecarea lui Valentin Ceauşescu în tărâţea
tabloidelor are o anumită doză de indecenţă. Fiul cel mare al cuplului
Ceauşescu a fost, întotdeauna, un tip echilibrat, care nu s-a dedat
exceselor şi nici n-a iubit lumina reflectoarelor. A învăţat temeinic o
meserie pe care o practică şi astăzi. Nu şi-a dorit funcţii şi s-a ţinut
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departe de politică. Asta a şi făcut ca la adresa sa să nu se manifeste
reacţii antagoniste la căderea părinţilor săi şi după. Unica sa slăbiciune
a fost dragostea pentru fotbal şi pentru o anume echipă – ai cărei
componenţi ar fi făcut orice pentru el, dacă li s-ar fi cerut - pasiune la
care a renunţat dealtfel, după Revoluţie. De două decenii Valentin
Ceauşescu duce viaţa unui om obişnuit, cu relaţii normale cu cei din jur
şi cu o familie care se bucură de respect. Aşa încât orice revelaţie
publicistică de genul celei pomenite la adresa sa este lipsită de decenţă.
Şi nu văd de ce ar trebui angrenat el în astfel de poveşti. Nu sunt destui
cei care ar face orice numai să fie pomeniţi în presa tabloidă? Şi pe
seama cărora se poate depăna orice, fără teama vreunei dezminţiri? Iată
şi câteva idei, reportaje senzaţionale ce pot fi dezvoltate cu garanţia
succesului instantaneu: •Prietenul amantului cântăreţei Sexy a fost
scuipat pe stradă de necunoscuţi. •Vecinii parlamentarului S.V. au fost
amendaţi de Serviciul de disciplină în construcţii. •Fostul primar
Solomon declară că acasă e mai bine ca la puşcărie. •Roberta Anastase
şi-a cumpărat o pereche de cizme portocalii. •Monica Tatoiu a lansat o
reţetă de fursecuri care vindecă acneea. •Irinel Columbeanu are fantezii
erotice: ar face jacuzzi cu trei chinezoaice. •Cristian Ţânţăreanu a fost
surprins de amantă la cumpărături cu nevasta. •Senatorul Tănase: Nu l-
am înjurat eu pe preşedintele Băsescu! •Elena Udrea ia pastile de dormit
în elicopter! Şi aşa mai departe...

14 octombrie 2010

Candidatura lui Blaga

Blaga şi-a anunţat, practic, candidatura la preşedinţia PDL. A
adăugat: în cazul în care lucrurile vor căpăta o anumită turnură. Adică
se vor face presiuni ca funcţia să revină unor oameni care sar etapele.
De experienţă, de încredere... Declaraţia aceasta are mai multe
semnificaţii, iar modul în care au salutat-o câţiva dintre oamenii cu
greutate din partid indică foarte clar prima consecinţă: Boc iese din joc.
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Practic, nimănui nu-i mai trece prin cap ideea că şeful celor cinci
guverne păguboase mai e în stare de vreo ispravă în partid. Este, deja,
out. A doua semnificaţie ţinteşte direct spre „băieţii deştepţi” ai
preşedintelui, din gruparea Voinescu-Preda şi chiar Udrea. Sau mai ales
Udrea. Veto-ul „buldogului” faţă de o astfel de variantă este clar şi fără
echivoc, cu atât mai mult cu cât sărutul de Iuda „al preşedintelui” de la
remanierea sa din funcţia de ministru nu indică să mai fi rămas vreo
urmă de simpatie între cei doi. Blaga a fost întotdeauna un personaj
incomod în partid, prin lipsa sa de maleabilitate şi de încovoiere în faţa
hachiţelor preşedintelui. Băsescu nu i-a iubit pe veteranii partidului,
pentru că aceştia îi cunosc prea bine biografia. În faţa lor nu mai poate
poza în apostol al dreptăţii şi onestităţii. De cei pe care nu i-a împins în
afară, spre PSD sau PNL, a încercat să scape dându-le funcţii în care să
se compromită. Dacă cu Videanu şi Berceanu n-a avut probleme, cu
Blaga a fost mai greu şi a fost nevoie de jongleria din episodul marşului
poliţiştilor ca să-l preseze să-şi dea demisia. Dar, cel mai puternic imbold
de a se angaja deja în campania electorală de partid a venit dinspre Elena
Udrea. Ambiţiile acesteia nu cunosc limite. Mizând totul pe Băsescu, şi-
a permis să fie de părere că Boc trebuie să demisioneze cu tot cu guvern.
Nu odată a acuzat „greaua moştenire” de la Dezvoltare, dând de înţeles
că în mandatul lui Blaga s-a furat ca în codru. Acum, cu fondurile
ministerului, mituieşte în dreapta şi-n stânga primarii şi preşedinţii de
Consilii Judeţene de la care aşteaptă sprijin la urne. Cine-şi închipuie că
Băsescu şi Udrea au vreo jenă de a declanşa o astfel de campanie se
înşeală. Nu au. Pentru Blaga, această provocare e una vitală. În afara
acestei funcţii, pentru el nu va mai fi loc în PDL. Se vor găsi vocile care
să-i acuze bunele relaţii cu duşmanii din afară – ca un prim şi solid motiv
de îndepărtare. Şansele sale de câştig sunt însă reale şi vor fi amplificate
de criza guvernului Boc, care nu şi-a parcurs încă tot traseul.

15 octombrie 2010
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Toamna se numără erorile

Când şi-a asumat – neconstituţional – răspunderea de a face
cunoscute ţării măsurile dure de austeritate, pentru a-l proteja pe
premierul său de suflet, Traian Băsescu nu şi-a imaginat ce furtună va
declanşa în nume personal. Încă bazat pe popularitatea care-l readusese
la Cotroceni, după suspendarea datorată celor „322” de trădători ai
interesului naţional, din care mai rămăsese suficient avânt pentru a-i
oferi şi al doilea mandat, Băsescu a crezut că persoana sa, cuvântul său,
vor fi argumente suficiente pentru ca „românii” afectaţi să înţeleagă
situaţia şi să o accepte. Mai ales că erau cei favorizaţi de recesiune, cei
care-şi păstraseră slujbele, în comparaţie cu angajaţii de la privat, care
rămăseseră pe drumuri, cu mult mai devreme. Iată însă că ceva
iremediabil s-a produs, iar Traian Băsescu a încetat să mai reprezinte
speranţa populară în acţiunea de eradicare a hoţiei şi corupţiei. Deşi se
părea că cei implicaţi vor înghiţi în linişte hapul diminuării veniturilor,
reacţia s-a manifestat cu întârziere, dar şi cu violenţă. Preambulul l-a
constituit marşul neautorizat al poliţiştilor asupra Cotrocenilor, cel care
a declanşat scânteia revoltelor şi a revendicărilor în lanţ care au culminat
cu acţiunile de protest de la Educaţie şi de la Finanţe. Sechestrarea în
biroul său, pentru o zi întreagă, a ministrului Ialomiţianu are un
precedent doar în 18 februarie 1990, când o manifestaţie de altă natură,
l-a busculat pe Gelu Voican Voiculescu, pe atunci prim-vicepremier. Era
însă în cu totul alt context. Revendicările de azi nu sunt politice, ele sunt
exclusiv sociale şi economice. Sarcina delicată de a găsi un echilibru în
contextul unei crize fără precedent a revenit, însă, celui mai slab, mai
necalificat Executiv din ultimii 20 de ani. Începând cu Boc, cel trecut şi
prin umilinţa unei moţiuni de cenzură reuşite, singura de până acum, şi
continuând cu cei vreo 6 miniştri remaniaţi de curând, Guvernul n-ar
putea primi nota de trecere oricât de binevoitori ar fi examinatorii săi.
Nu-i acordă această notă nici măcar artizanul său – preşedintele – nevoit
de atâtea ori să preia comanda şi să dea el ordinele pe care le consideră
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necesare. Deşi privită cu satisfacţie de forţele de opoziţie, această situaţie
nu ar trebui să bucure pe nimeni. În primul rând, pentru că în cazul unei
răsturnări – prin moţiune sau printr-o demisie colectivă determinată de
acutizarea crizei sociale şi de amplificarea protestelor – cei care vor
urma se vor afla în faţa unor probleme aproape imposibil de rezolvat în
contextul la care s-a ajuns acum. Totul pleacă de la eroarea de fond
comisă de Boc atunci când, între restructurarea rapidă şi drastică a
aparatului administrativ, şi una în trepte, cu acoperire egalitaristă pe toate
palierele, a optat pentru ultima, în speranţa de a nu zdruncina din temelii
aparatul de partid pus la comenzile instituţiilor. Iar detonatorul acestei
stări explozive îi aparţine chiar lui Băsescu, cel care a refuzat să
înţeleagă sau să accepte explicaţia mecanismului cu care avea de-a face
Vlădescu la Finanţe, reproşându-i acestuia acordarea stimulentelor ce
reprezentau, în fond, o parte importantă a structurii salariale.

18 octombrie 2010

Antrenamentul dinaintea 
derby-ului

Congresul PSD de sâmbătă nu a adus nimic nou în plan politic. El a
fost mai degrabă o „arătare a muşchilor” şi o încercare de mobilizare a
activului propriu pentru lupta cea mare împotriva hidrei pedeliste, care se
va da cu prilejul moţiunii de cenzură. Ce ar fi, totuşi, de remarcat în
evenimentul de la Sala Palatului? În primul rând intenţia de a da o greutate
sporită modului în care este ales preşedintele partidului. Actuala garnitură
îşi doreşte ca reinvestirea sa din 2014 să poarte girul „sufragiului
universal”, angrenând toţi membrii de partid. În felul acesta alegerea ar
ieşi de sub semnul coteriilor şi a manevrelor de culise care au caracterizat
ultimele scrutinuri. Cât despre mărirea numărului de vicepreşedinţi, este
o tactică obişnuită a şefilor care doresc să micşoreze puterea celor de sub
ei. Apoi programul de guvernare: cum spunea şi Adrian Năstase, sunt două



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 279

condiţii ca acesta să devină realitate. Succesul moţiunii şi nominalizarea
lui Ponta ca premier. Ambele sunt destul de improbabile. Prima – pentru
că PSD-ul nu ştie clar pe ce forţe din ograda adversarului ar putea miza,
iar a doua, pentru că în cazul succesului moţiunii, Băsescu va face tot
posibilul să nu numească un premier de la cei mai îndârjiţi adversari ai
săi. Iar în chestia asta este deja maestru. Cât despre program în sine n-ar
fi prea multe de spus. El este minunat, dar lipsesc cu desăvârşire
argumentele care să garanteze că pentru aplicarea măsurilor proprii există
resursele şi rezervele necesare. Varianta socialistă de impozit menajează
însă susceptibilităţile liberale, mişcându-se în interiorul cotei unice şi nu
peste aceasta. Iar rezoluţia necolaborării sub nici o formă şi niciodată cu
inamicul, ea are valoarea realativă a oricărei decizii conjuncturale. Ceva
similar îşi puseseră, tot în statut, şi democraţii, dar când s-a schimbat
situaţia au renunţat şi chiar au purces la o co-guvernare cu duşmanul, cu
care au coabitat vreo nouă luni, cât să dea naştere unui bastard politic mort.
Cred, mai degrabă, că această prevedere se adresează liberalilor, în
încercarea de a reface o încredere pre-electorală. Nici la capitolul „culise”
n-au fost multe lucruri de semnalat. Poate, doar „supărarea” lui Marian
Vanghelie, pentru invitarea lui Sorin Oprescu ca oaspete de onoare, dar
asta nu înseamnă mare lucru, preşedintele organizaţiei municipale fiind
tot mai absent de pe agenda politică a partidului, iar influenţa sa în noul
regim Ponta fiind tot mai redusă. N-aş încheia fără să pomenesc şi
„episodul Geoană”: „presimţind” că nu i se va da cuvântul la Congres,
acesta a compus o epistolă kilometrică pe care a transmis-o membrilor de
partid prin mail în care aduce critici severe succesorului său, acuzând în
special „botniţa” pe care acesta ar pune-o social-democraţilor, împiedicând
liberul schimb de opinii. Simple ofuscări de personaj scos din joc. PS. Am
omis ceva: discursul preşedintelui de onoare şi fondator pe deasupra. La
cele 80 de primăveri ale sale, Ion Iliescu demonstrează că nu şi-a pierdut
nimic din aplombul şi forţa convingerilor – de stânga – pe care le-a avut
întotdeauna. A fost, poate, unul dintre cele mai bune discursuri ale sale, în
care s-a putut exprima cu o libertate sporită de absenţa oricăror obligaţii
sau precauţii. Şi dinamizat de amintirea faptului că, în urmă cu cinci ani,
tot aici, la Sala Palatului a fost „executat” de conspiratorii lui Geoană.

19 octombrie 2010
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Gunoiul de sub preşul Finanţelor

Poate că dacă nu s-ar fi agitat pe culoarele ministerului, arătând
acuzator la camerele TV fluturaşii cu ultima leafă încasată, angajaţii
Finanţelor şi-ar mai fi putut păstra, o perioadă, privilegiile. Aşa însă, cu
greva spontană, cu sechestrarea ministrului în birou şi cu gura mare a
lui Marica pe toate canalele de ştiri, şi-au îngropat prematur şansa. O
mai puteau duce aşa, un an-doi, cât nu avea cine să le-o reteze. A ieşit
însă la iveală toată mânăria asta ordinară - o zic fără să mă tem de
cuvinte. Pentru că de aproape 15 ani, de pe vremea lui Ciumara,
Finanţele fentează bugetul într-un mod pe care nu l-ar permite nimănui.
Cum? Simplu ca bună ziua: salariile din Minister sunt, într-adevăr, mici.
Cam o treime din suma care se încasează în mod regulat. Impozitul la
aceste sume este şi el modic! Completarea – zisă „stimulente” – e
impozitată la un alt nivel, incomparabil mai mic decât cea de la salariile
propriu-zise. În felul ăsta angajaţii câştigă mai mult, virând la buget mai
puţin decât toţi ceilalţi bugetari. Nu mai vorbesc cât de incorecte - moral,
în primul rând – sunt stimulentele. Finanţiştii îşi fac prin ele parte din
veniturile nebugetare – recte amenzi, majorări, recuperări – de care şefii
dispun în mod aproape discreţionar. În sensul că sumele care revin unei
entităţi sunt repartizate nu după vreun criteriu oarecare, ci după bunul
plac al şefului care-şi taie el în primul rând partea leului. Se naşte astfel
o veritabilă conjuraţie a spoliatorilor în care fiecare nivel îl cointeresează
pe cel superior. Partea cea mai incorectă constă în faptul că, veniturile
lor depinzând de sumele „recuperate”, se naşte un avânt irepresibil de a
găsi nod în papură oricui nu cotizează pe sub masă. Printre contribuabili
circulă vorba că de Fisc şi de moarte n-ai cum să scapi, iar primul dacă-
ţi iese în cale, nu va pleca cu mâna goală oricât ai fi tu de corect. Ei bine,
toată această încrengătură de interese şi de neregularităţi persistă de 15
ani şi nici unul dintre şefii care s-au perindat pe la minister n-a avut curaj
să o descâlcească. Celor care au încercat, le-a sărit în cap sistemul. Alţii,
ca vrednicul Pogea, nici măcar nu i-a facut-o cunoscută onestului Boc,
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să ştie şi ăsta cum va dansa. Culmea este că de ea trag acum doi oameni
din sistem bine ancoraţi în mecanism, şi Ialomiţianu şi Blejinar figurând
printre cei care au dat Finanţele în judecată ca să-şi recupereze nişte
stimulente pe care nu le-au încasat la timpul potrivit. Aşa că, stimaţi
români (apelativul preferat al cui ştim noi) nu mai plângeţi pe umărul
şoferilor şi bufetierelor de la MF, care încasează stimulente pentru zelul
depus în recuperarea datoriilor şi a taxelor. Gândiţi-vă mai degrabă cât
este de anormal ce se întâmplă acolo şi că nu este o vorbă goală
îndemnul - fi el şi prezidenţial - de a se intra în normalitatea unei legi
unice a salarizării. 

20 octombrie 2010

Reşaparea lui Oprea

Stând la taclale cu Turcescu, la prietenosul post B1TV, ministrul
Apărării Gabi Oprea ne-a relatat cum a fost el reşapat de Traian Băsescu,
din calitatea de „şef al Mafiei personale a lui Adrian Năstase” în aceea
de general de patru stele şi ministru în guvernul lui Boc. După ce a
evocat etapele devenirii sale din simplu răcan în ofiţer cu multe stele pe
umeri, a explicat şi secretul acestei evoluţii. „Am muncit mult!” – zice
Gabi Oprea şi din explicaţiile sale înţelegem şi noi ce înţelege dânsul
prin muncă: să fii serios, să asculţi şi să îndeplineşti ordinele şefilor şi
să respecţi programul zilei. La chestiile astea dl Oprea n-a făcut nici un
rabat şi ne lămurim că atitudinea a fost cea care l-a propulsat, în primul
rând, spre vârfurile politicii şi administraţiei. Mai mult ale administraţiei,
pentru că la politică a avut unele probleme, decurgând chiar din
atitudine. Precum demiterea/demisia sa din funcţia de ministru de
Interne, în care fusese promovat de PSD. Evocând rezultatele bune şi
foarte bune obţinute la organizaţia PSD de Ilfov, în dauna PDL-ului,
mărturiseşte că şi-a dorit foarte mult să devină ministru. Numai că în
forul decizional al partidului nu prea avea „fani”. Or acolo este important
să ai proptele. În ciuda acestei situaţii, Oprea a obţinut o victorie
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răsunătoare pe câmpul de luptă al intereselor de partid, dezarmându-şi
rivalul, un alt general cu multe stele – Cătălin Voicu. Şi urmează
dezvăluirea senzaţională: cum a fost recuperat Oprea de preşedintele
Băsescu.”După ce l-am numit pe generalul Ardeleanu la DGIPI, toată
lumea mi-a sărit în cap şi au început să se facă presiuni asupra. Atunci
m-am dus la Cotroceni şi i-am spus dlui Băsescu: „Dle, preşedinte, refuz
să numesc un reprezentant al Mafiei la conducerea departamentului!”Ei
bine, aceasta a fost „ora astrală” a lui Gabriel Oprea. În momentul acela
figura preşedintelui s-a luminat şi din memorie i-au fost şterse parcă cu
buretele toate informaţiile primite până atunci de la Servicii în legătură
cu Gabriel Oprea. „Iată un om cu adevărat cinstit, în privinţa căruia am
fost indus în eroare!” – şi-o fi spus preşedintele. Stima şi respectul său
faţă de verticalul general n-au întârziat să se manifeste. După puţin timp
(mai precis după ce acesta şi-a dat demisia din PSD) l-a făcut general
cu patru stele – cel mai înalt grad din armata română. Apoi l-a sprijinit,
cu discreţie (printr-o cunoştinţă comună) să-şi înjghebeze o formaţiune
politică pentru a putea sprijini guvernul Boc în măreţele obiective
propuse. De aici până la numirea sa ca ministru – exact la un an după ce
şi PSD-ul îl promovase tot într-o astfel de funcţie – n-a mai fost decât
un pas. Iată cum se scrie istoria!

21 octombrie 2010

Alianţa anului: Hoţii şi proştii

Când îşi dau mâna hoţia şi prostia, rezultatul e garantat. Iar
diagnosticul poate fi pus fără ezitare… Ceea ce s-a întâmplat săptămâna
trecută şi miercurea aceasta în Parlamentul României este demn de
Cartea Recordurilor. A fost nevoie de câteva zile, de la aprobarea în
parlament a prevederii referitoare la scăderea TVA pentru alimente de
bază la 5% şi până la cea a impozitării pensiilor mai mici de 2000 de
lei, pentru ca parlamentarii puterii să se dezmeticească şi să-şi dea seama
că au făcut o gafă. Uluirea i-a copleşit, deopotrivă, şi pe reprezentanţii
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opoziţiei care nu înţelegeau ce i-a apucat pe colegii lor din dreapta aulei
să îmbrăţişeze cu entuziasm propunerile lor (cu atât mai mult cu cât chiar
iniţiatorul celei de-a doua iniţiative tocmai şi-o retrăsese!) Au fost
perioade de consternare şi de derută în care se părea că forul legislativ
intrase în zona crepusculară. Singura persoană mulţumită de situaţie a
părut să fie Roberta Anastase, cea care – la presiunile Opoziţiei - se
retrăsese de la conducerea şedinţei. Bref: prin acordul lor, parlamentarii
Puterii au plasat în ograda Executivului o gaură bugetară de aproape un
miliard de euro! Lucrul acesta se cunoştea foarte bine şi cu toate
acestea… Probabil că unul dintre cei mai uluiţi de întorsătura luată de
situaţie a fost chiar Dan Voiculescu care, încă din 2006 se chinuie să
convingă administraţiile din care micul său partid a făcut parte, de
necesitatea reducerii TVA la alimentele de bază! Dar cel mai paradoxal
este faptul că unii dintre parlamentarii puterii, între care miniştrii Botiş
şi Ialomiţianu, au recunoscut senini că au votat în cunoştinţă de cauză
pentru aceste prevederi. Dar, în timp ce Ialomiţianu a intrat în vrie, Botiş
a rămas pe poziţie: acum e treaba Executivului să rezolve situaţia! Este
inutil să ne mai întrebăm cum s-a putut întâmpla aşa ceva. Principalul
vinovat pare să fie formularea care a stat la baza votului şi care a introdus
confuzia dintre aprobare şi respingere. Paradoxal este şi faptul că aceste
două măsuri par a fi singurele lucruri bune, în avantajul celor afectaţi
de criză, pe care le ia Guvernul Boc. Dar, culmea, dintr-o profundă
eroare! Evident, opoziţia nu va pierde prilejul de a specula situaţia.
Voiculescu a şi dat de ştire că dacă preşedintele nu promulgă legile, i se
va intenta impeachment-ul. Uluit şi el, Jeffrey Franks de la FMI, se
întreabă de unde va scoate Boc miliardul lipsă, fără să mărească alte
taxe. Nu-i vine nici lui să creadă că prostia omenească – parlamentară –
poate fi atât de mare, încât aleşii să nu ştie ce votează. Dar dacă pe
agendă se afla chiar moţiunea? N-ar fi votat-o cu aceeaşi veselie? Există
o vorbă: prostia şi hoţia fac adesea casă bună. De la furtul de voturi de
la legea Pensiilor până la stupiditatea voturilor aiuristice nu este o
distanţă prea mare. Iar ea caracterizează perfect modul în care este
condusă, astăzi, România. Şi de cine … 

22 octombrie 2010
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Un premier la New York

Tot ce-am aflat despre vizita premierului român la New York, unde
a participat la sesiunea ONU, a fost faptul că pentru a cuvânta de la
tribuna Naţiunilor Unite, organizatorii au trebuit să-i plaseze un mic
podium, ca să ajungă la microfon. Nu este, desigur, (doar) vina
premierului că ăsta este singurul detaliu care a ajuns la urechile presei.
Au fost de vină şi protestele sindicale care au atins apogeul – odată cu
marşul poliţiştilor la Cotroceni – exact când domnia sa lipsea de acasă.
În rest habar nu avem ce-a făcut dl Boc în cele patru zile cât s-a aflat în
marea metropolă de peste ocean. A şocat, poate, tematica reuniunii –
lupta împotriva sărăciei globale – şi comicul situaţiei că tocmai șeful
greu încercatului Executiv de la Bucureşti să-şi dea cu părerea pe această
temă. La mai bine de două săptămâni de la evenimente explodează în
presă o petardă: excursia premierului a costat jumătate de milion de
euro! Pe sărăcia asta – ca să rămânem în temă – este, desigur, un exces.
Dar lui Boc i s-a reproşat mai mereu izolarea internaţională, faptul că
atunci când ajunge pe la Bruxelles face impresia de băiat de la ţară rătăcit
printre orăşeni, că nu are nici un fel de relaţii în plan extern. Şi cum iese
odată, toată lumea îi sare în cap! Este, desigur, o exagerare tipică presei
de o anumită factură, să afirme că s-a dus degeaba şi n-a făcut nimic
acolo. În lunga scrisoare de răspuns dată publicităţii zilele trecute se
menţionează câteva dintre activităţile oficiale în care a fost implicat, cu
cine s-a întâlnit şi a discutat şi în general ce-a mai făcut pe acolo. Un
singur lucru nu se menţionează în această „dezminţire”: cât a costat
vizita. Acesta este un element capital într-un astfel de moment, când
sloganul la modă este „nu sunt bani” şi când apelurile la cumpătare se
ţin lanţ. Probabil că suma reală cheltuită se apropie de evaluarea din
presă, iar faptul că la hoteluri nu s-au luat apartamente de 1000 de dolari,
ci camere de 500 nu îndulceşte prea tare lucrurile. Sunt câteva întrebări
pe care şi le pune orice om de bună credinţă: de ce a avut nevoie
premierul de un alai de 40 de persoane? De ce a trebuit să-l însoţească
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toţi consilierii şi trepăduşii de la Victoria? Ca să vadă şi ei New York-
ul, sau ca să facă ceva concret? De ce a fost nevoie să se închirieze un
avion cu 100 de locuri, pentru mai puţin de jumătate de pasageri? Nu
puteau fi folosite curse de linie - cum a procedat şi Traian Băsescu când
i-a murit mama? Până la întrebarea esenţială: chiar era nevoie de această
deplasare costisitoare, într-un moment în care ţara ardea? Sunt întrebări
la care e greu de dat un răspuns. I-a fost greu, în primul rând,
premierului, să dea publicităţii decontul deplasării, deşi acesta n-ar trebui
să fie secret. Răspunsul real îl constituie faptul că aşa, modest, cum îl
crede lumea, aşa îngrijorat de soarta ţării, Emil Boc are orgoliile lui. Îi
place curtea şi să fie înconjurat de curteni, nu consideră necesar să
renunţe la nimic din confortul pe care i-l conferă funcţia şi crede că
devotamentul celor din jur trebuie răsplătit prin ceva concret. Şi ce mai
concret decât un voiaj în America?

25 octombrie 2010

O moţiune fără emoţiuni

La un an de la precedenta moţiune de cenzură care a răsturnat
Guvernul Boc, perspectiva repetării unei astfel de situaţii rămâne destul
de improbabilă. Nu pentru că Guvernul Boc 5 sau cât o mai fi ăsta, este
mai valoros decât cel de anul trecut, ci pentru că întreaga situaţie este
abordată acum dintr-un cu totul alt unghi. Moţiunea din 2009 venea la
puţin timp de la ieşirea de la guvernare a PSD-ului, în urma demiterii
ministrului Nica, gest perceput ulterior ca o provocare, menită să aducă
în mâinile democraţilor comenzile Internelor, în perspectiva apropiatelor
alegeri prezidenţiale. La acel moment, democraţii erau izolaţi în faţa
unui front advers compus din liberalii cu care nu mai aveau ce discuta,
pe ruinele Alianţei DA, socialiştii tocmai alungaţi de la guvernare şi
udemeriştii lăsaţi pe dinafară la oficierea concubinajului cu oamenii lui
Geoană. PDL-ul n-a avut atunci nici o şansă şi a înregistrat premiera
politică a primului guvern dat jos printr-o moţiune adoptată de
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Parlament. Acum, în 2010, situaţia este complet diferită. Traian Băsescu,
victorios pe ultimii centimetri ai alegerilor prezidenţiale, a ţesut cu
tenacitate de Spiderman o nouă alianţă, compusă din transfugii de la
PSD şi PNL grupaţi sub titulatura de „Independenţi”, din reprezentanţii
minorităţilor cărora li s-a garantat continuitatea mandatelor în cazul
revizuirii structurii Parlamentului şi frustraţii din UDMR. Cu toată
slăbiciunea evidentă a guvernului Boc şi a structurii politice care-l
menţine la guvernare, cu noile gafe în serie, şansa celor doi aliaţi tacit –
PSD şi PNL – este extrem de redusă. O recunoaşte într-un mod de-a
dreptul imprudent chiar preşedintele PNL, Antonescu, care-i acordă
şanse de doar 45 %. Introdusă târziu – în funcţie de calendarul intern al
socialiştilor – moţiunea rămâne o improvizaţie, în legătură cu care
susţinătorii n-au reuşit nici măcar să ajungă la un consens elementar.
Votul în parlament e miercuri, iar luni cei doi lideri nu se întâlniseră încă
pentru a pune la punct o minimă strategie comună. Una greu de realizat,
atâta timp cât PSD-ul a anunţat deja o serie de decizii luate pe cont
propriu (Ponta – premier şi asigurarea poziţiilor actuale pentru UDMR),
fără un acord prealabil al partenerilor. Nu doar calculul aritmetic, dar şi
procedura pe care şi-au propus-o democraţii – aceea ca parlamentarii lor
să fie prezenţi pentru cvorum, dar să nu voteze, pentru a nu permite celor
cu intenţii necurate să-şi pună în aplicare planurile – fac aproape
imposibilă orice aşteptare favorabilă moţionarilor. Nu ştiu cât de mare
va fi dezamăgirea din tabăra socialistă, în special, dar ceva mă face să
cred că nici măcar ei nu-şi doresc, în mod serios, ca moţiunea să treacă
acum – lucru care i-ar pune într-o situaţie aproape imposibilă, încărcată
de riscurile unui eşec de rău augur.

26 octombrie 2010

Băsescu la Casa Albă

În interviul său de la PRO TV, ambasadorul Gitenstein a făcut câteva
declaraţii care-l devoalează ca reprezentant diplomatic afiliat şi nu ca pe
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un diplomat get-beget. Această francheţe este bună, însă, în cazul unor
interlocutori mai puţin familiarizaţi cu subtilităţile limbajului de cabinet.
Aşa încât am înţeles, mai clar ca altădată, câteva lucruri. Unul ar fi cel
legat de vizele românilor. Noi suntem extrem de frustraţi că cei din
vechiul UE nu mai au nevoie de vize pentru a călători în SUA, iar dintre
noii veniţi, doar noi şi bulgarii n-am intrat nici măcar în programul „Visa
Waiver”, care este un fel de carantină. Am făcut, în general, cam tot ce s-
a putut, ca să le dovedim americanilor că suntem de partea lor,
periclitându-ne uneori chiar situaţia din interiorul Uniunii. Am preferat
să facem acest demers pe cont propriu, în loc să ne înrolăm sub drapelul
UE şi să susţinem demersurile de acces în bloc întreprinse de oficialii de
la Bruxelles. Nici morţii din Afganistan, nici cei din Irak nu ne-au ajutat
să-I convingem pe birocraţii de la Washington că merităm să ne plimbăm
liberi de-a lungul şi de-a latul ţării lor. O ţin langa: când rata de refuzuri
de vize va scădea sub 5%, veţi fi bineveniţi! Condiţie ticăloasă, pentru
că tot ei sunt cei care aprobă sau refuză, în funcţie de ce şi cum li se pare.
Unde are dreptate dl Gitenstein este acolo că România nu este încă o ţară
în care locuitorilor săi să le placă să trăiască, şi de aia încearcă mulţi să
o ia care-ncotro. Iar până la 5% mai e cale lungă, de la actualul 25. A
doua chestiune evocată de dl ambasador este vizita preşedintelui roman
în State. Până acum, acest hagialâc a fost considerat obligatoriu pentru
certificarea mandatului prezidenţial. Lui Băsescu îi lipseşte însă viza
„Marelui Licurici” pentru al doilea mandat. Şi se pare că nici nu o va
obţine. Nu se pune problema unei vizite la Washington – a zis, franc,
Gitenstein. Şi ne-a mai lămurit că noi suntem alocaţi vicepreşedintelui
Biden, care deja a fost pe aici şi a încheiat capitolul. Cei doi – Obama şi
Biden – şi-au împărţit lumea şi noi am căzut în sarcina ultimului. Este o
confirmare strălucită a faptului că România nu mai înseamnă nimic în
raporturile geostrategice. Rolul nostru s-a încheiat odată cu „marea
alianţă” anti – Saddam, când am ţinut locul unora mai reprezentativi.
Această decizie pune cruce şi celebrei axe Washington-Londra-Bucureşti,
pe care s-a bazat strategia de politică externă a lui Băsescu, şi din care n-
a mai rămas nici măcar Bucureştiul …

27 octombrie 2010
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Moţiunea de neîncredere

Înaintea zilei de miercuri, reprezentanţii Puterii s-au dat în stambă
pe toate canalele media, acuzând implicarea partidelor din Opoziţie în
organizarea mitingului sindical şi intenţia unei tentative de lovitură de
stat, prin mutarea dezbaterii în stradă. Fac un exerciţiu de stil şi mă
gândesc că textul ar fi fost identic şi în cazul în care PSD sau PNL (sau
amândouă) s-ar fi aflat la putere, iar PDL în opoziţie. Democraţii ar fi
considerat, la fel ca Ponta, că nu e nimic anormal ca un demers politic
să fie susţinut de sindicate şi – cine ştie? – dl Boc, dacă era preşedinte
al partidului, nu ar fi găsit nimic ruşinos în a manifesta în stradă, alături
de sindicalişti, împotriva guvernului incompetent al socialiştilor sau
liberalilor. În aceeaşi ordine de idei, jena sau pudoarea cu care PSD-ul
respinge ideea colaborării directe cu sindicatele mi se pare la fel de
stupidă. Sindicatele au fost, mai mereu, un aliat tradiţional al Opoziţiei,
făcând din aceste alianţe o trambulină politică pentru unii dintre liderii
săi. Dar cea mai ciudată reacţie rămâne cea a „teoreticienei” democrate,
Elena Udrea, care se gândea cu glas tare în mod serios, la mijloacele
„democratice” prin care manifestaţia de protest ar putea fi împiedicată,
colegii săi de partid găsind dealtfel, diferite metode de a frâna exodul
sindical spre Capitală, fie prin presiuni asupra transportatorilor, fie prin
ordine de zi, de imobilizare a unor categorii de funcţionari publici. Şi,
tot aşa, mă mai gândesc că nimic nu ar fi fost diferit în cazul în care
PSD/PNL ar fi fost la putere, iar PDL în stradă: campionii democraţiei
ar fi căutat, la rândul lor, diverse soluţii pentru a pune piedici
demonstranţilor, inclusiv prin forţarea primarului general să nu acorde
autorizaţii sau să le facă cât mai restrictive. De ce se tem, sau s-ar teme,
şi unii şi alţii de protestul public? Nu este nimic ilegal în acesta, e un
drept prevăzut de Constituţie şi care se încadrează în formele de acţiune
democratică. Dar, şi în memoria unora, şi a altora, persistă amintirile
mitingismului cu accente violente din anii de după Revoluţie, când cei
care se aflau la comenzi sperau într-o repetare a mecanismelor care
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duseseră la răsturnarea dictaturii. Nimic nou sub soare, din acest punct
de vedere. Ce este cu totul nou, este strategia adoptată de PDL pentru a
preîntâmpina orice „trădare”. Pentru prima dată în istoria votărilor în
Parlament, o grupare politică are drept cuvânt de ordine decizia de a fi
prezentă, dar a nu vota! Este semnul totalei neîncrederi a unui partid în
propriii săi reprezentanţi, de la care se aşteaptă, în mod sincer, la
nerespectarea deciziei politice. O astfel de atmosferă şi o atare prevedere
sunt cu atât mai stranii în condiţiile în care, pentru prima dată,
parlamentul este alcătuit din reprezentanţi aleşi uninominal, cu mandat
personal şi nu de partid! „Legarea de scaun” a parlamentarilor PDL şi a
aliaţilor lor reprezintă o breşă periculoasă care ar putea conduce la
blocarea mecanismelor democratice! Indiferent de rezultatul votului de
miercuri din Parlament, aceste fenomene vor influenţa serios cursul
evenimentelor din această toamnă frământată, în care ruptura dintre
guvernanţi şi guvernaţi se agravează pe zi ce trece şi în care neîncrederea
devine marca identitară politicii româneşti.

28 octombrie 2010

Eşec marca „Ponta”

Anunţat cu surle şi trâmbiţe, marele marş sindical nu a reuşit să
aducă la Bucureşti cei 80.000 de sindicalişti pe care-i şi-i propusese. Au
fost, cu generoasă aproximaţie, vreo 30.000, dar tot au dat oraşul peste
cap. I-au dat şi pe organizatori, care n-au fost deloc pregătiţi să
gestioneze nevoile elementare ale unei asemenea mulţimi. Şi nici
mesajele – care au derapat rapid, odată cu imboldurile violente aduse de
„agenţii” de influenţă din galeriile de fotbal, depistaţi ca extrem de activi
de către jandarmi. Entuziasmul protestatar s-a stins repede, manifestanţii
nemaiaşteptând nici măcar rezultatul final al votului, spre satisfacţia unei
bune părţi a parlamentarilor Puterii, care au răsuflat uşuraţi, refuzând
să-şi mai imagineze ce s-ar fi putut întâmpla dacă se punea în aplicare
proiectul Robertei Anastase, de demolare a gardului Palatului
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Parlamentului. Una peste alta, nici moţiunea, nici lozincile, nici
participarea unor politicieni nu au influenţat rezultatul din aula
Parlamentului. Entuziasmul fără noimă care-i cuprinsese marţi seară pe
oamenii lui Ponta, care nu se ştie cum reuşiseră să contabilizeze 16 din
cele 17 voturi ale „Puterii”, necesare moţiunii, s-a topit pe fondul
strategiei - imorale, dar sănătoase – a PDL-ului, care şi-a ţinut oamenii
„încătuşaţi” în bănci, spre a-i feri de păcatul trădării. Dealtfel, trădarea a
fost cuvântul de ordine. Dacă de cu seară cei convinşi erau nişte persoane
demne de toată încrederea, ajutate să vadă lucrurile în mod corect, a doua
zi au fost înfieraţi pentru trădarea de a nu-şi fi trădat partidele din care
făceau parte. Dealtfel, lungile discuţii sterile pe marginea „nesănătoasei”
implicări a pesediştilor în marşul sindical şi al „umilinţei” la care au fost
supuşi cei „forţaţi” să nu voteze au făcut deliciul zilei, dând prilejul unor
spectaculoase exerciţii de demagogie individuală şi de grup. Un lucru
este cert: moţiunea a fost un eşec previzibil! Iar eşecul poartă în totalitate
marca „Ponta”. Este prima acţiune de anvergură pe care o orchestrează
noul preşedinte al PSD şi din care nu se alege cu nimic, în afară de
regretul unora dintre colegii săi după lideri mai autoritari şi mai autorizaţi.
Socialiştii au refuzat să vadă, dincolo de slăbiciunile evidente ale părţii
adverse, mobilizarea strategică a acesteia pentru conservarea poziţiilor
pe care le deţine. Şi, deşi calculul aritmetic arăta limpede imposibilitatea
unui alt scor, s-au legănat în iluzia că lupta lor dreaptă va sparge rândurile
apărătorilor. În absenţa unei minime coordonări - care mă face să-mi
amintesc un alt eşec notabil – cel al referendumului pentru suspendarea
lui Băsescu – pronosticul lui Antonescu s-a dovedit a fi corect. În mod
cert, nici momentul şi nici maniera în care a fost abordată această
moţiune, n-au fost potrivite. Mai ales din perspectiva – decisivă, după
mine - a inexistenţei practice a unui „pas 2”, care să limpezească modul
în care s-ar fi acţionat dacă moţiunea ar fi fost adoptată. Este dealtfel,
ceea ce a şi constituit miza principală a arcului guvernamental: dacă ăştia
iau puterea, nu ştiu ce să facă cu ea! Astfel încât, în mintea multora dintre
cei care, chiar dacă şi-au dorit şi au înţeles necesitatea unei schimbări, a
prevalat ideea de a prefera răul existent în locul unui mai rău imprevizibil. 

29 octombrie 2010
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Noiembrie

Există viaţă după moţiune?

Guvernul Boc ne dovedeşte că da. Nici nu s-a sculat bine din ţărâna
moţiunii, scuturându-se de acuzele de punere a pumnului în gura
propriilor parlamentari, că a doua zi şi-a şi asumat răspunderea pe Legea
Educaţiei, dovedind astfel că îşi ţine promisiunea făcută UDMR-ului,
în schimbul susţinerii la votul la care nici ungurii nu s-au prezentat.
Această mişcare i-a înviorat pe liberali şi socialişti care au prins din zbor
ocazia unei noi moţiuni, legea asumată fiind încă pe masa judecătorilor
Curţii Constituţionale. Deci nu vom avea parte de linişte nici în
continuare. Cu atât mai mult cu cât dl Franks ne atrage foarte serios
atenţia că dacă de la 1 ianuarie se revine la vechile lefuri bugetare (cum
se prevede în actul normativ) suntem în pom. Ar trebui introduse alte
taxe, TVA-ul abia mărit ar mai avea nevoie de nişte procente, iar cele
două legi votate din nebăgare de seamă de majoritatea parlamentară ar
trebui întoarse de la preşedinţie şi anulate. Numai prim-ministru să nu
fii într-o astfel de conjunctură. Boc, însă, merge mai departe. Cât de
departe – e greu de spus – pentru că este tot mai evident faptul că nu
doar ţara s-a săturat de el, ci şi propriul partid, unde nu mai are nici
credibilitate şi nici autoritate. Un eventual succes al ultimei moţiuni ar
fi rezolvat într-un fel problema, iar Băsescu ar fi putut să numească un
premier, tot de-al PDL-ului, căci pe Boc nu cred că ar fi avut curajul să-
l mai împingă odată în groapa cu lei. O remaniere la vârf ar linişti cel
puţin pentru o perioadă, lucrurile şi ea ar fi posibilă odată cu greva
generală care se anunţă şi care ar putea determina o astfel de mişcare la
vârf. Schimbarea Guvernului Boc nu prea mai pare posibilă,
deocamdată, prin metode politice, pentru că Opoziţia nu dispune de forţe
aritmetice necesare. Doar presiunea socială ar mai putea da satisfacţie
celor care văd în Boc şi echipa sa cauza totală a stărilor de lucruri care
fac din România o ţară instabilă şi incapabilă de a ieşi din recesiune pe
picioarele sale. Din păcate, reţetele FMI se dovedesc din nou ineficiente.
Situaţia generală îi descumpăneşte pe analiştii de la Washington, nevoiţi
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să revină într-un mod descalificant asupra evaluărilor pe care le fac
asupra economiei româneşti. Dl Franks şi compania au ajuns deja la
concluzia că nici vorbă de ieşit din criză în 2011 şi că speranţele
trebuiesc amânate cu cel puţin un an. Mai vine şi guvernatorul BNR şi
ne bucură cu estimarea că generaţia noastră nu va apuca să trăiască ca-
n Europa. Poate cele care urmează, dacă nu se vor împrăştia în cele patru
vânturi. Există viaţă după moţiune? Desigur! O viaţă tot mai proastă şi
mai încărcată de întrebări cărora nimeni nu le poate oferi un răspuns. 

1 noiembrie 2010

„Ordonanţa 50”: corb la corb nu-şi
scoate ochii...

Şi nici bancher la bancher. FMI-ul este o bancă, nu o instituţie de
caritate. Ea nu ne face cadou miliardele de euro fără de care nu ne-am
putea susţine bugetarii şi pensionarii, ci ni le împrumută – e drept, la
dobânzi mai mici decât cele de pe piaţa liberă – unde există şi
posibilitatea ca nimeni să nu vrea să te împrumute, indiferent de
dobândă, bănuind că nu ai cum să dai banii înapoi. Deci, de pe poziţia
lor de bancheri mondiali, băieţii de la Washington nu pot rămâne
indiferenţi faţă de atitudinea neprietenoasă a autorităţilor române faţă
de bănci, atitudine exprimată prin „Ordonanţa 50”. La iniţiativa
Autorităţii pentru Protecţia Consumatorului, guvernul a elaborat un act
normativ prin care băncile nu mai au dreptul să modifice după bunul lor
plac condiţiile de creditare. Această politică are solidă tradiţie la noi, de
când finanţele au trecut din mâna statului în cele ale bancherilor. În
sensul că banca are toate drepturile, pentru că ea are banii, iar debitorul
are doar obligaţia de a plăti toate comisioanele pe care le inventează
bancherii. Ordonanţa, care dă clienţilor băncii dreptul de a fi consultaţi
şi informaţi în legătură cu orice modificare, a stârnit mare agitaţie printre
bancheri. Aceştia propăvăduiesc o adevărată Apocalipsă dacă se vor
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aplica măsurile prevăzute în ordonanţă, evocând chiar spectrul prăbuşirii
sistemului. Un sistem pe care nu l-a prăbuşit criza – ba chiar i s-a dat
posibilitatea să obţină beneficii importante când le-a fost tuturor mai
greu. Mărul discordiei provocate de Ordonanţa 50 stă în prevederea că
se poate interveni asupra contractelor de creditare în curs, care au
prevederi excesive. Protecţia Consumatorului zice că ele sunt rodul unor
abuzuri (ceea ce este evident), iar bancherii invocă lucrul deja făcut,
contractul deja încheiat şi semnat, asupra căruia n-ar mai trebui să se
poată interveni. Pe acest fond vine dl Franks şi, într-o românească
aproape mai bună ca a unor politicieni români, ne explică faptul că nu
putem să sugrumăm băncile şi că ordonanţa trebuie modificată. Nu ne
spune că dacă n-o facem, nu mai pupăm tranşa următoare, dar nici nu
era nevoie. Suntem şi noi băieţi deştepţi şi înţelegem despre ce e vorba
în propoziţie..

2 noiembrie 2010

Barca Puterii pe valurile Opoziţiei

Dl Franks poate să plece liniştit înapoi la Washington şi să raporteze
superiorilor săi că România este un soldat disciplinat şi care îndeplineşte
fără crâcnire ordinele trasate. Însuşi preşedintele ţării – chiar dacă nu
are atribuţii executive – a fost acela care l-a asigurat că nu va procesa
cele două legi votate de parlamentarii puterii din nebăgare de seamă şi
că le va returna după cum prevede Constituţia. Cât despre „Ordonanţa
50”, lumea bancară poate sta liniştită: dacă parlamentarii români ţin
morţiş să se aplece retroactiv, ţara lor nu va mai pupa următoarea tranşă
din împrumut! Nu e un şantaj ci un simplu gentlemen agreement.
„Misiune îndeplinită!” – poate exclama acest Tom Cruise al finanţelor,
ridicat la rangul de vedetă de către producătorii de telenovele de la...
BollyWood-ul de pe Dâmboviţa, mereu în căutare de senzaţii tari. Boc
şi Compania, ţinuţi la rezervă de impetuosul nostru preşedinte, mai au
un hop de trecut: decizia (mai precis, confirmarea sau infirmarea ei)
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Curţii Constituţionale în legătură că Legea Educaţiei Naţionale şi
eventuala nouă moţiune de cenzură. Pedeliştii sunt însă optimişti. L-au
scos în faţă, tocmai pentru credibilitatea de care se bucură în cazurile de
dezastre naturale, pe campionul demagogiei de partid, mândria Sucevei
– Gheorghe Flutur. Acesta, după ce i-a înfierat în stilul epocii de aur pe
adversarii de la PSD şi PNL, a ţinut să dea o veste bună naţiei bugetare:
la anul salariile vor creşte! N-a vrut să spună cu cât – probabil că e o
surpriză de partid – dar această creştere e ca-n bancul cu Iţic şi cu porcul,
în faza în care se scoate porcul din casă şi toată lumea e fericită. Flutur
a preluat creator o idee a lui Franks, care a dat de înţeles că pe fondul
unei resuscitări a economiei în 2011 n-ar fi excluse nişte creşteri salariale
– în nici un caz, însă, la nivelul de dinainte de tăiere şi numai dacă se
vor încadra în nivelul prevăzut al cheltuielilor. În rest, numai de bine.
Guvernul se leagănă pe valurile actualităţii şi se gândeşte serios la
proiectul de buget pe 2011 şi la bătaia de cap pe care i-o va da din nou
cârcotaşa de Opoziţie, gata să (nu) facă orice pentru a împiedica mersul
înainte al coaliţiei. Chiar preşedintele a aflat (de la Servicii, bineînţeles)
despre mârşavul plan al lui Ponta de a sufoca dezbaterile cu un munte
de amendamente. Şi şi-a convocat echipa de consilieri – gânditori să
studieze dacă nu s-ar putea aplica reţeta de la moţiune: parlamentari
Puterii să participe, dar să nu voteze. Nu se poate? De ce?

3 noiembrie 2010

Puterea şi presa

Dacă libertatea cuvântului a fost prima dintre cele pe care ni le-a oferit
Revoluţia, rămânând până astăzi practic singura dintre cele de care se
bucură cu adevărat românii, nu mi-aş fi imaginat nici un moment că în
doar 20 de ani cercul va încerca să se închidă, iar mass-media va fi
identificată, de către cercetătorii din laboratoarele Puterii, ca una dintre
ameninţările la adresa securităţii naţionale. Cu toată enormitatea sa, ideea
persistă şi semidocţi de tipul lui Fota încearcă chiar să ne convingă de
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realitatea ei. Întreaga campanie a interceptărilor din dosarul „Vântu”, date
publicităţii în ciuda faptului că nu au nici o legătură cu cauza, are de fapt
menirea să demonstreze cât de nocivă este presa şi cum atentează ea la
stabilitatea şi ordinea instaurate cu atâta trudă de Putere. În fond, demersul
lui Vântu – imoral ca metodă şi, mai ales, ca exprimare – este doar una
dintre clasicele încercări de asigurare a unui suport pentru propriile
interese pe care le-a declanşat aproape oricare dintre proprietarii din presa
postdecembristă veniţi din alte zone de activitate. Mi-e greu să cred că lui
Vântu i-a trecut prin cap să instaureze vreo dictatură servindu-se de
Tatulici, Ursu sau Dinescu ca vârfuri de lance. Interesul său permanent a
fost să fie luat în considerare ca un jucător important pe lângă cine va
crede el de cuviinţă că merită să fie susţinut (iar opţiunile sale s-au dovedit
a fi suficient de variate). Puterea acuză constant o „anumită parte” a presei
de manifestări ostile şi de tentative de destabilizare. În nici o ţară civilizată,
cu democraţie autentică, presa nu este prietena puterii. I se mai spune, pe
bună dreptate „câinele de pază” al democraţiei, tocmai pentru capacitatea
de a manifesta vigilenţă şi de a da în vileag manevrele incorecte sau rău
intenţionate ale unora dintre persoanele aflate în poziţii de decidenţi. V-
aţi imaginat vreodată ce s-ar întâmpla dacă presa – într-un acces de
loialism - ar ignora furturile, escrocheriile şi erorile grosolane ce se produc
zilnic pe diferite paliere ale administraţiei publice? Dacă cei care se află
la originea acestor fapte n-ar mai fi deranjaţi de articolele şi emisiunile
din presă? Îmi amintesc faptul că prin anii ’90, când un grup de presă străin
a achiziţionat publicaţia pe care o făceam atunci, reprezentanţii săi m-au
provocat la o discuţie pe tema atitudinii ziarului faţă de putere. „Nu putem
fi prietenii Puterii!” – au spus ei. „Asta nu înseamnă nici că trebuie să ne
transformăm în adversarii ei. Este necesar să păstrăm o distanţă care să
ne permită să o sancţionăm oridecâteori este cazul. Cumpărătorii nu vor
da bani pe ziare ca să citească osanale la adresa guvernanţilor. Pentru ceea
ce fac, ce trebuie să facă bine, ei sunt plătiţi, de către contribuabili. Pentru
ceea ce nu fac bine trebuiesc traşi la socoteală şi ăsta trebuie să fie rolul
nostru!”. Dealtfel, istoria ultimelor decenii este plină de exemple
referitoare la consecinţele „atitudinii prietenoase” faţă de Putere a unor
ziare şi televiziuni asupra cărora s-a aşternut deja praful uitării.

4 noiembrie 2010
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Cutremurul constituţional

Numai la un cadou ca ăsta, de ziua sa, nu se aştepta preşedintele
Băsescu. Sau se aştepta? Se speculează intens că dată fiind poziţia sa,
cunoscută, legată de autonomiile de tot soiul ale udemeriştilor, toată
povestea cu asumarea răspunderii Guvernului pe legea Educaţiei ar fi
fost o cacealma, menită să le arate lui Marko Bela şi alor săi „că noi am
vrut, dar nu ne-a lăsat Constituţia”. Argumentul decisiv ar fi că cel care
a înclinat balanţa deciziei finale a Curţii ar fi tocmai omul lui Băsescu,
numit de acesta pentru un al doilea mandat, la care, teoretic, n-ar prea fi
avut dreptul... Personal, nu cred în machiaverlâcurile de acest soi. Sunt
convins că, la noi (în Guvern), prostia este mult mai tare decât
şmecheria. Şi nici măcar nu e prima dată când marele specialist (la
distanţă!) în drept constituţional, care este Emil Boc, o ia în barbă, cum
se spune. Doar că el are acea calitate, evocată de Churchill, de a se
împiedica de toate erorile posibile şi evitabile, dar de a se ridica şi merge
mai departe. De partea cealaltă, supărarea udemeriştilor este cât muntele.
Acest partid de oameni pragmatici şi disciplinaţi ne-a obişnuit să-şi vadă
de treburile proprii. Ei sunt dispuşi să meargă alături de nu importă cine,
cu condiţia de a-şi bifa punctele din program. Nu întâmplător, din ’96
încoace, cu excepţia celor nouă luni de concubinaj „fesenist”, de anul
trecut, ei s-au aflat permanent la guvernare, unde şi-au urmărit cu
obstinaţie interesele. Revenirea la putere a Guvernului Boc, după
moţiunea de anul trecut, li se datorează: fără ei, coaliţia cu independenţii
şi celelalte minorităţi n-ar fi funcţionat. Condiţia susţinerii a fost tocmai
această buclucaşă lege a educaţiei, pe pedala căreia au apăsat încă odată
la ultima moţiune. Şi, când să zică „hop”, că au trecut podeţul, i-a izbit
în plin decizia Curţii Constituţionale! Pentru nişte politicieni prudenţi
şi atenţi - cu cuvintele, acuza la adresa factorului politic ce a determinat
decizia este aproape fără precedent. Nu fără chiar nici un temei se
întreabă Marko Bela dacă se mai merită să rămână alături de nişte aliaţi
care nu-şi pot disciplina propriile efective pentru a răspunde la comenzi
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(iritarea cea mai mare le-a produs-o poziţia lui Hărdău, de la Comisie şi
o serie de declaraţii de după anunţ, ale unor membri PDL. Emil Boc
vede cu groază cum eşafodajul care a rezistat moţiunii se clatină acum
ameninţător sub trepidaţia unui cutremur constituţional, riscând să-l
arunce în ghearele tuturor celor care-i aşteaptă cu nerăbdare căderea
finală. Şi n-ar fi deloc exclus ca acesta să fie şi momentul izbăvirii sale
de tot ce îndură cu seninătate şi cu un stoicism demn de cauze mai bune.

5 noiembrie 2010

Rugă pentru Păunescu

Vineri dimineaţă inima poetului a încetat – chiar ajutată de aparate
– să mai bată. Cu o zi înainte cel care-l îngrijise în ultimele sale clipe de
viaţă, medicul Brădişteanu, spunea că Păunescu ar avea nevoie de o
inimă nouă. Ce fel de personaj ar mai fi fost el, însă, cu inima altuia? În
ce mod, o altă inimă, l-ar mai fi putut reprezenta pe cel care o jumătate
de secol a pompat, din propriul său cord, tonele de poezie puse pe pagina
de hârtie? Este, desigur, un mod - vecin cu poezia – de a vorbi. Păunescu
a fost şi el un om, iar oamenii sunt muritori. Cu sau fără inimă de
împrumut. Nemuritoare e doar opera lor. Aceea ce niciodată nu va putea
fi plasată sub o piatră funerară. Una dintre cele mai frecvente prejudecăţi
ale lumii contemporane este aceea de a pune semnul egalităţii între om
şi creaţia sa. Prin prisma acestei viziuni lumea marii culturi ar trebui să
fie populată exclusiv de sfinţi şi icoane. Cu cât talentul omului a fost
sau este mai mare, cu atât ne aşteptăm să nu ne dezamăgească în nici un
fel. Artiştii, creatorii, sunt însă oameni şi se comportă omeneşte, fac
gesturi superbe pe care le combină cu manifestări ce nu au nimic eroic
în ele. Şi care sunt judecate cu incomparabil mai multă asprime decât
ale altora. Din acest punct de vedere, Păunescu a reprezentat un model.
A fost adulat şi detestat. Iubit de cei care au văzut în el omul ales, urât
de cei care nu l-au înţeles sau l-au invidiat pentru ceea ce ei nu puteau
să fie. În scurta sa trecere prin această lume, Păunescu a fost un om al
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prea-plinului. A cerut mult şi a dăruit mult. A trăit cu maximă intensitate
fiecare moment ce i-a fost oferit. I-a copleşit nu odată, pe cei din jur, cu
apetitul său colosal pentru orice. A creat pe măsură. Cărţile sale au
devenit aproape întotdeauna tomuri. A versificat cu uşurinţa cu care
ceilalţi vorbesc, a învăluit în taina poeziei până şi discursul politic, spre
oroarea celor dăruiţi doar cu limba de lemn. S-a dorit artist-cetăţean şi
chiar a reuşit să fie într-un fel la care puţini au avut acces. A ştiut să
înjure cu vigoarea polemistului de profesie şi să aduleze la limita
decenţei. A trăit triumfuri şi dezamăgiri, recunoaşteri şi contestări şi, în
general, ar fi putut spune că nimic din ceea ce este omenesc nu i-a fost
străin. Păunescu s-a dus, spre o lume poate mai bună, dar ne lasă o
moştenire pe care nimic şi nimeni nu ne-o poate lua: o poezie care, încă
din timpul vieţii sale – supremă confirmare - a intrat într-un circuit care
îi conferă calitatea de bun public. La despărţirea de Păunescu, să ne
rugăm pentru sufletul său, să fie primit acolo de unde nimeni nu-l mai
poate exclude: în eternitatea poeziei şi culturii acestei naţii. 

6 noiembrie 2010

Drama lui Băsescu

Traian Băsescu retrăieşte drama lui Ceauşescu. Acesta nu dispunea
de un popor suficient de bun pentru el. Lui Băsescu îi lipseşte un partid
pe măsură. Constată asta aproape în fiecare zi şi cu fiecare boacănă pe
care o fac Boc, Anastase şi ceilalţi lideri, datorită cărora PDL-ul a
coborât la cea mai scăzută cotă de încredere din istoria sa. Decizia Curţii
Constituţionale la Legea Educaţiei Naţionale a umplut paharul. Puterea
stă într-un picior şi riscă să cadă la cel mai mic brânci. Maghiarii sunt
profund dezamăgiţi de calitatea parteneriatului şi se gândesc serios să
iasă din joc. UNPR-ul transmite şi el ameninţări voalate. De partea
cealaltă, socialiştii şi liberalii îşi digeră succesul şi fac planuri. Racolarea
UDMR-ului ar fi suficientă pentru ca întregul eşafodaj al coaliţiei să se
prăbuşească. Ce face preşedintele? Dă tot mai des semne de
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nemulţumire. Îl atacă, acum, direct pe Blaga, că n-a fost în stare să ţină
lucrurile în mână la Interne, cum o face, iată, neexperimentatul Igaş.
Este iritat de faptul că „mulţi îşi închipuie că instituţiile lucrează în
funcţie de cine e la Cotroceni”. Da’ de unde, pe unii îi doare exact în
cot. Dovadă – scandalul ALRO. Ruşii - explică preşedintele - au venit
la el pentru că s-au săturat să dea şpagă! Un an s-a rugat Băsescu de
Videanu să-l schimbe pe directorul de la Hidroelectrica. Şi l-a făcut
adjunct! Înseamnă, logic, că „frăţia şpăgii” e mai puternică decât
Guvernul şi preşedinţia la un loc. Ca să scape de unii miniştri cărora li
se dusese buhul, a fost necesară o subtilă remaniere şi tehnica umblatului
cu mănuşi. Ministerele au devenit stat în stat, unde totul se
tranzacţionează după cutume imune la alţi stimuli decât cei
„tradiţionali”. Puterea actuală este în impas. Greu de presupus că va
renunţa, lăsând locul altora – cum sugera tot preşedintele. Ceva, însă,
trebuie făcut. Nişte schimbări. De oameni, care nu reuşesc să se ridice
la înălţimea misiunii lor. Pentru asta, Băsescu va trebui să găsească
soluţii. Nu se mai poate continua cu Boc. Nu se mai poate continua cu
Roberta Anastase. Nu se mai poate continua cu Toader sau, dacă se
poate, finalul devine mai mult decât previzibil. Iar dacă nici asta nu
poate, ca preşedinte, nu noi şi iluziile noastre suntem de vină.

8 noiembrie 2010

Solomon: şef de organizaţie cu
„Diplomă” DNA!

În timp ce despre viitorul congres al PDL se vorbeşte rar şi fără să se
avanseze (încă) o dată, în organizaţiile locale se desfăşoară alegeri care, în
marea lor majoritate, sunt de fapt confirmări ale vechilor conduceri. Febra
reformării şi a înnoirii nu a atins partidul de guvernământ la bază. Cine mai
speră că aşa ceva se va întâmpla, totuşi, îşi pune nădejdea în mişcările ce
s-ar putea să aibe loc la vârf, unde semnalul bătăliei a fost dat deja. Cel
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puţin aşa reiese din anunţul făcut de abia remaniatul Blaga, care a declarat
că va candida „preventiv”, ca să închidă culoarul de acces pentru neaveniţi.
Cum nu ne spune cine ar putea fi neaveniţii, nu ne rămâne decât să
încercăm să-i ghicim. Pai unul ar fi chiar Elena Udrea, a cărei relaţie
personală cu Blaga (pe care l-a acuzat că ar fi făcut prăpăd la „Dezvoltare”),
nu este deloc armonioasă. Deşi preşedintele, care este sponsorul politic al
„blondei la Turism”, a avertizat că nu vede încă în bobi o femeie premier
sau preşedinte, n-a inclus în listă şi calitatea de preşedinte de partid. Tot
Băsescu a mai vorbit, la un moment dat, despre eventuali prezidenţiabili
din categoria Sever Voinescu – Cristian Preda sau chiar Cătălin Avramescu,
deşi n-am nici cea mai mică îndoială că 90% dintre pedelişti sunt oripilaţi
de ideea de a da partidul pe mâna vreunuia dintre aceştia. Nu cred ca a ieşit
definitiv din cărţi nici chiar Emil Boc, a cărui carieră de premier trebuie să
ia sfârşit, o dată cu sfârşitul de an, rămânând cu calitatea de şef de partid,
în absenţa oricărei alte variante (nu e parlamentar, iar la primăria din Cluj
nu se mai poate întoarce – ba, colac peste pupăză, este ameninţat şi cu
excluderea din corpul didactic!). Până atunci, însă, mai e. Deocamdată e
vremea reconfirmărilor. Între care cea mai spectaculoasă, ce-şi va pune o
amprentă de neşters pe identitatea politică a PDL-ului, rămâne cea de la
Dolj. Capitala interlopă a României a optat, politiceşte, pentru un personaj
emblematic: fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon. Aflat în permisie
de la puşcărie, până la începerea procesului pentru luare de mită (în formă
continuată!) acesta a fost reales, în aplauzele şi uralele asistenţei, preşedinte
al organizaţiei judeţene PDL Dolj! A ţinut şi o cuvântare electrizantă, în
care s-a referit la perspectiva ca în curând, la fiecare familie din România
să se înregistreaze un dosar la DNA, ceea ce tinde să ne transforme într-o
naţiune de „ilegalişti”. Prezenţa dlui Solomon în rândurile actualului activ
fruntaş al partidului poate să deschidă drumul spre top şi pentru alţi
reprezentanţi de seamă ai curentului „DNA”: fostul primar Mircia Gutău,
după ispăşirea pedepsei pentru mită, sau chiar în timpul ei, ar putea fi ales
şef la Râmnicu Vâlcea, dom’ Costel, teroristul de la Craiova, l-ar putea
seconda pe Solomon şi, dacă cotrobăim puţin prin memorie, vom găsi cel
puţin o duzină de pedelişti în cătuşe sau cu ghiuleaua dosarelor de picior,
ce ar putea alcătui detaşamentul avansat de activişti neobosiţi ai partidului.

9 noiembrie 2010
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Creşterea preţului UDMR

UDMR ameninţă cu retragerea din Senat dacă nu se clarifică situaţia
de la Liceul nr. 33 din Bucureşti, unde se pretinde ca procesul de
învăţământ să se desfăşoare exclusiv în limba maghiară. „Dacă în trei
zile Guvernul nu ia măsuri corespunzătoare pentru rezolvarea situaţiei,
grupul senatorial al UDMR va analiza oportunitatea participării în
continuare la lucrările Senatului” – afirma senatorul Demeny. Nu, nu
este nici o greşeală. Doar că asta se întâmpla fix pe 9 noiembrie, dar în
1990 – adică cu 20 de ani în urmă. În rest, pare tras la indigo: partidul
etnic are întotdeauna revendicări pentru a căror obţinere ameninţă cu
retragerea sau neparticiparea. Dacă în urmă cu două decenii UDMR era
doar un partid cu ponderea devenită ulterior tradiţională, ce nu juca
vreun rol practic pe scena dominată de blocul FSN-ist, astăzi lucrurile
arată cu totul altfel. Acelaşi procentaj, ca cel din 1990, îi asigură o poziţie
privilegiată prin faptul că el oferă unuia dintre partidele care s-au bătut
pentru a ajunge la putere, diferenţa necesară. Mult-puţin, dar fără
suportul parlamentar al maghiarilor, PDL ar trebui să facă pasul înapoi,
şi să lase pe alţii să se sacrifice pentru ţară. Evident, în 20 de ani, şi
pretenţiile UDMR-ului au evoluat corespunzător. Nu mai este vorba de
predarea în limba maghiară la un liceu frecventat de elevi maghiari, ci
de modificarea întregii programe didactice, care să dea posibilitatea
etnicilor să nu se mai complice cu învăţarea limbii române. Dar mai ales,
este vorba de punerea piciorului în uşa care va deschide calea spre
autonomia pe criterii etnice, cea atât de dragă – din motive lesne de
înţeles – reprezentanţilor acestui partid. Ca să-şi atingă acest obiectiv,
maghiarii par capabili de orice sacrificiu, inclusiv retragerea de la
guvernare şi de la beneficiile acesteia. Sacrificiu cu atât mai mare, cu
cât din 1997 şi până astăzi UDMR-ul n-a lipsit decât vreo 8 luni de la
masa la care se împart bucatele. Adoptarea – indiferent prin ce mijloace
– a Legii Educaţiei a fost condiţia cu conotaţii de şantaj, pe care i-au
impus-o lui Boc ca preţ al respingerii moţiunii prin non-vot. Ei s-au ţinut
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de cuvânt, dar Curtea Constituţională a ignorat trocul şi a aruncat în aer
o înţelegere cu tâlc. Aşa, din simplă curiozitate, mă întreb care va fi
„preţul” UDMR-ului peste alţi 20 de ani?

10 noiembrie 2010

Între moratoriu şi armistiţiu

Traian Băsescu ţine, uneori, morţiş să demonstreze că, în ciuda
percepţiei generale, este un democrat. Şi atunci ia la mână democraţia
şi încearcă să vadă cum îi funcţionează mecanismele. Ultima sa pasiune
în materie este mesajul adresat Camerelor reunite ale Parlamentului. O
alta o reprezintă invitaţiile la consultări, la Cotroceni. Ambele
funcţionează perfect dacă e vorba de partidele Coaliţiei - parlamentare
sau neparlamentare. Când, însă, se pune şi problema Opoziţiei, aceasta
nu mai este de găsit. Liderii celor două partide principale refuză, de
obicei, politicos, şi invitaţiile, şi participările. Se folosesc de pretextul
că nici preşedintele nu-i ascultă când au ceva de spus sau nu ia în
consideraţie ce cer ei, făcând doar ce vrea el. De două luni activitatea
parlamentară e blocată de absenţa reprezentanţilor Opoziţiei la
reuniunile biroului Camerei şi la şedinţele în plen. Regulamentul zice
că fără ei nu se pot lua decizii. Şi de două luni nu se iau. N-ar fi mare
lucru, dacă legile nevotate n-ar fi solicitate imperativ de FMI, pentru
continuarea acordului. Strâns cu uşa de termene, preşedintele şi-a mai
încercat o dată norocul, solicitând un moratoriu. Unii pretind că n-ar şti
ce înseamnă moratoriu şi l-ar confunda cu „armistiţiul”. Înclin tot mai
mult să cred că, din contră, preşedintele ştie foarte bine. Şi când spune
moratoriu se gândeşte la următorul lucru: eu vă iert pe voi de „datorii”
(dosare, anchete, etc.) iar voi mă iertaţi pe mine că am forţat lucrurile
cu grupul parlamentar al Independenţilor şi cu votul măsluit la Legea
Pensiilor. Hai să facem pace, că ne presează interesul naţional! Care
interes naţional? – sar Ponta şi Antonescu. Al vostru sau al nostru? Al
României – ar zice preşedintele, dacă n-ar fi conştient, la rândul său, că
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aşa ceva nu există. Şi atunci ce facem cu moratoriul? Îl facem armistiţiu?
Nici pomeneală! Opoziţia nu negociază: ori Roberta, ori interesul! La
Cotroceni însă, deja s-a tranşat: n-o dăm pe Roberta nici morţi! E a
noastră, e bun naţional. Mergem iar la democraţie şi, cu majoritatea pe
care o avem, modificăm regulamentul, în aşa fel încât să nu mai fie
nevoie de prezenţa opoziţiei la vot! Simplu ca bună ziua! După invenţia
„legării de scaun” de la votul pentru moţiune, aceasta devine o nouă
contribuţie esenţială a Puterii la consolidarea democraţiei. De partid!

11 noiembrie 2010

Hayssam - în ecuaţia Orientului
Mijlociu

Pentru o bună parte a mass media, vizita preşedintelui sirian în
România a avut o conotaţie obsesivă: va fi extrădat sau nu Omar
Hayssam? Este evident – pentru orice observator de bun simţ – că pe
agenda întâlnirilor bilaterale acest punct ocupă un loc cu totul secundar.
Omar Hayssam este departe de a întruchipa un personaj în jurul căruia
să orbiteze politica zonală şi care să capteze atenţia a doi şefi de stat
confruntaţi cu incomparabil mai multe şi mai mari probleme. România
şi Siria împart o tradiţie de legături complexe cu o istorie de peste o
jumătate de veac. Siria a fost unul dintre partenerii economici importanţi
ai României, iar relaţiile la vârf s-au prelungit, într-o manieră firească,
de la părinţii fondatori la succesorii lor. Bătrânul Hafez Al Assad a avut
o adevărată slăbiciune pentru Ceauşescu, pe care l-a considerat nu doar
un prieten al lumii arabe în general, ci şi un factor hotărâtor în echilibrul
zonei. Ieşirea de pe scena istoriei a lui Ceauşescu nu l-a împiedicat însă
să-i acorde aceeaşi consideraţie succesorului său. Îmi amintesc
atmosfera cu adevărat cordială de la vizita oficială efectuată de Ion
Iliescu în 1993 la Damasc, unde a fost primit cu toate onorurile şi cu
speranţe legate de continuarea unei relaţii care s-a dovedit extrem de
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utilă pentru ambele părţi. Fiul Bashar a preluat de la tatăl său ştafeta
bunelor sentimente şi încrederi pe care le-a împărtăşit liderilor români
care i-au fost interlocutori. Chiar vizita actuală indică temperatura
constantă a unor relaţii întărite în timp de numărul mare de sirieni care
au studiat în România, iar astăzi se află în funcţii-cheie ale statului, ca
să nu mai vorbim de cele câteva mii de familii mixte care au creat în
Siria o importantă comunitate românească. Unul dintre obiectivele
economice importante ale Siriei – rafinăria de la Banyas - a fost realizată
integral şi operată de specialiştii români. Sirienii ar dori ca astfel de
experienţe să se repete şi îşi pun speranţe în disponibilitatea noastră de
a continua cooperările acolo unde mai este posibil. În acest context,
Hayssam este un amănunt lipsit de implicaţii concrete. Fie că-l vor
„retroceda”, fie că nu (unora le scapă amănuntul că omul de afaceri este
rudă apropiată a preşedintelui) sirienii vor continua să considere
România un partener apropiat şi de nădejde în ecuaţia încă extrem de
complexă a Orientului Mijlociu, unde problemele reale sunt altele decât
soarta unui pseudo-terorist.

12 noiembrie 2010

De ce cred eu că la berărie nu s-a
bârfit pe seama lui Hayssam

Cei doi preşedinţi – al României şi al Siriei – şi-au cimentat prietenia
printr-o ieşire, cu nevestele, la o cârciumă (cum îi place lui Traian al
nostru). A fost o etapă nonconformistă a unei relaţii din care ambele ţări
să poată trage foloase. Cu condiţia să se uite – definitiv – de „problema
Hayssam”. Până joi, toată lumea s-a întrecut în pronosticuri: de la ideea
năstruşnică că Assad va veni cu vărul său de mână pentru a-l încredinţa
„organelor” româneşti, până la aceea că acordul de extrădare, semnat pe
blat miercuri seară şi dezvăluit a doua zi chiar de Băsescu, ar avea ca
principal obiectiv „repatrierea” aceluiaşi Hayssam. Tot optimismul ăsta
a fost însă anulat de preşedintele sirian care a explicat clar, să priceapă



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 305

toată lumea, că Hayssam nu e liber în Siria, că acolo stă bine-mersi la
puşcărie şi că are de executat – pentru motive de sirieni cunoscute – ani
buni de detenţie. Abia după aceea se va putea pune problema unei
extrădări, iar Assad se întreabă, pe bună dreptate, că dacă e vorba de
puşcărie, ce importanţă are unde-o face, în Siria sau în România? Nu
ştiu de unde-o fi înţeles dl Maior, care se presupune că este unul dintre
cei mai „informaţi” români, că extrădarea lui Omar ar fi fost inevitabilă,
în cel mai scurt timp? Şi cum de s-a lăsat păcălit din nou, preşedintele,
de informatorii săi? Este foarte probabil ca să-l vedem pe Hayssam când
îl vom vedea şi pe Nicolae Popa, în cazul amândurora intrând în ecuaţie
o grămadă de „necunoscute”. Mă întreb, însă, de ce atâta nerăbdare, ca
să-i zic aşa? Ce ar rezolva aducerea sirianului în ţară? Satisfacţia de a
face puşcărie în condiţii „europene”? Ce anume enigme ar mai putea
dezlega el şi cui i-ar folosi eventualele lui dezvăluiri? Dacă stau să mă
gândesc bine, cele mai dezavantajate ar fi tocmai „organele” care l-au
preluat şi l-au făcut scăpat. Hayssam ar putea să povestească ce
schimburi de idei la cel mai înalt nivel a avut până să fie „umflat”, cum
s-a făcut de-a fost eliberat pe cazul unei boli care acum pare să nu fi
existat şi de ce nu l-a supravegheat nimeni de la eliberare până la
îmbarcarea pe vasul cu oile lui Tartoussi. Nu, hotărât lucru, aducerea lui
Hayssam nu ar fi de bun augur şi nu ar face decât să reaprindă flacăra
speculaţiilor, care i-ar putea pârli pe prea mulţi. Iată de ce cred că în
cursul întrevederilor bilaterale, preşedintele nostru n-a insistat deloc pe
această temă, ba, din contră, i-a dat dreptate omologului său, că e mai
bine ca Hayssam să-şi ispăşească păcatele săvârşite pe teritoriul sirian,
înainte de a fi trimis să-şi completeze stagiul de puşcărie în România,
când o fi să fie. Subiectul fiind unul delicat – mai ales prin prisma
legăturilor de rudenie ale sirianului cu familia prezidenţială şi cu
serviciile secrete din ţara sa de obârşie – nici nu cred că s-a insistat
asupra lui. Cu atât mai puţin la întâlnirea informală de la „Hanul
Berarilor”, unde erau de faţă şi „primele doamne”, în mod vădit
neinteresate de un asemenea subiect.

15 noiembrie 2010
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Emil Boc numără steagurile

La noi autostrăzile sunt ca salamul: se dau în funcţiune pe felii, de
câte 10-15 kilometri. Iar premierul Emil Boc interpretează cu evident
talent partitura unui Pristanda-cârnăţar, numărându-le ca pe steaguri:
două la Prefectură – de la Cluj la Câmpia Turzii, două la Catedrală – din
Chitila la Voluntari, două la Liceul de Fete – centura de la Sibiu. În total,
premierului îi ies nu mai puţin de 46 kilometri anul ăsta şi vreo sută de
când se află domnia sa la putere. Numai că, din nefericire pentru naţia
română, pe aceste „felii”, nu se poate câştiga timp, iar de bani ce să mai
vorbim, pentru că ele unesc zone rămase impracticabile în continuare.
Facem atâtea autostrăzi câţi bani avem – mai spune Emil Boc şi
perspectiva pe care ne-o prezintă pentru 2012 este la fel de întristătoare:
nu sunt bani decât pentru alte două – trei felii, de colo până niciunde.
Ineficienţa progresului l-a scos din pepeni până şi pe bine temperatul
guvernator al Băncii Naţionale care constată cu amărăciune că nu şi-ar
putea transporta producţia de vin de la Drăgăşani pe mai mult de vreo
200 de kilometri, dintre care jumătate făcuţi de Ceauşescu până în 1970!
Ce s-a ales de speranţele festive ale guvernului Năstase, care bătea palma
cu Bechtel pentru Coridorul IV şi pentru autostrada Transilvania? Nimic!
Începute-n forţă, lucrările s-au sistat odată cu schimbarea guvernului
când omul lui Băsescu, Dobre, a vrut să rupă contactul cu americanii,
dar vreme de un an n-a reuşit să mute vreo virgulă din el. I-au urmat
Berceanu, Orban şi, iarăşi Berceanu, care n-au făcut nici ei vreo scofală,
validând conceptul prezidenţial că România n-are nevoie de autostrăzi.
Iar astăzi suntem, practic, ca la început: după trei ani de la intrarea în
Uniune, drumurile acesteia se opresc la graniţa noastră! Nimeni nu s-a
aplecat până acum cu seriozitate asupra cauzelor reale a acestui impas.
Ceva a mai răsuflat când Vinci–Aktor au reziliat contractul pentru
Comarnic–Braşov, oneros de la o poştă prin costurile care sfidau orice
– până şi prudenţa bancară, negăsindu-se vreun amator să finanţeze acest
proiect megalomanic. De ce nu luăm bani de la Uniunea Europeană, care
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are fonduri pentru aşa ceva – au cutezat să se întrebe unele voci.
Răspunsul a fost zdrobitor: UE a plafonat costurile! În viziunea lor o
autostradă nu trebuie să fie construită cu mai mult decât nu ştim exact
ce sumă. În orice caz, una care-i făcea pe Dobre – Berceanu – Orban şi
Boagiu să se prăpădească de râs: banii europeni n-ar fi ajuns nici măcar
pentru şpagă! De ce nu se generalizează sistemul parteneriatului public–
privat şi la autostrăzi? – s-au mai întrebat alţi naivi. Păi tot de aia: dacă
statul se retrage din afacere, ca „jupân”, care mai e rostul ei? Autostrada?
Vax! Asta ne doare pe noi? Sau banii pentru viitoarea campanie?

16 noiembrie 2010

Detaşamentul portocaliu de femei

Mai ţineţi minte creaţiile revoluţiei culturale din China, din urmă
cu peste 30 de ani? În special cele din domeniul coregrafiei, ramură de
care se ocupa chiar consoarta lui Mao şi unde strălucea baletul
„Detaşamentul roşu de femei”, în care propaganda de partid se împletea
strâns cu performanţa acrobatică, rezultând ceva greu de înţeles pentru
noi, europenii. Mi-am reamintit acest tip de spectacol urmărind evoluţia
de pe scena politică a câtorva dintre reprezentantele sexului aşa-zis
„slab”, ale Partidului Democrat Liberal. Între acestea, o prezenţă aparte
ocupă Elena Udrea, care urmează să devină preşedintele celei mai
importante organizaţii a partidului – cea a Capitalei. Doamna Udrea nu
are, nici deocamdată, nici mai târziu, vreun competitor. Candidatura
unică este o caracteristică tot mai specifică a partidului condus, nici
măcar din culise, de Traian Băsescu. Candidatură unică a avut PDL-ul
şi la conducerea Camerei Deputaţilor, prin Roberta Anastase. Unică a
fost şi candidatura Sulfinei Barbu la cârma organizării Sectorului 2 şi
tot unică a fost opţiunea pentru Elena Băsescu, ca europarlamentar
independent, susţinut de întreaga maşinărie de vot a PDL-ului. Cu aceste
persoane şi altele asemenea se conturează profilul unei organizaţii
politice aparte: „detaşamentul portocaliu de femei” al lui Traian Băsescu.
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Tot mai evident acesta apare ca „arma secretă” cu care preşedintele ţării
înfruntă şi controlează din culise excesele sau lipsa de loialitate a
bărbaţilor din partid. În timp ce liderii cu autoritate ai PDL-ului, precum
Blaga, Videanu şi Berceanu au fost scoşi ca nişte măsele stricate din
gura Guvernului, „măseaua de minte” Elena Udrea şi-a păstrat
netulburată poziţia. În timp ce opoziţia tună şi fulgeră împotriva
furtişagului la vot al Robertei Anastase, partidul face zid în jurul său –
cunoscând, evident, poziţia „şefului” – chiar cu riscul de a bloca în
continuare funcţionarea Parlamentului şi a Executivului, până la eşecul
definitiv al acordului cu FMI. Traian Băsescu vădeşte o loialitate şi un
cavalerism puţin obişnuit faţă de femeile care au trecut prin viaţa sa
(politică). Poate că singurele cazuri de abandon rămân acelea ale duduii
blonde, Pârvulescu pe nume, pe care ar fi dorit-o ministru al Integrării
Europene în guvernul Alianţei DA - în ciuda crasei sale incompetenţe şi
Adriana Săftoiu, pe care a sacrificat-o în favoarea Elenei Udrea, eterna
câştigătoare a tuturor meciurilor arbitrate de preşedinte. În perspectiva
acestui tip de comportament, mă îndoiesc tot mai serios de valabilitatea
ideii exprimate de acelaşi preşedinte că n-ar fi venit încă vremea unei
femei şef de partid sau de ţară. Sunt afirmaţii de tipul celor pe care
preşedintele a demonstrat că nu dă doi bani când (alte) interese i-o cer,
şi n-aş fi deloc mirat dacă şefia organizaţiei municipale nu va fi o treaptă
care să justifice următorul pas spre „succesiunea” lui Emil Boc. Cu
siguranţă că Băsescu n-a epuizat gama de surprize şi de experimente la
care supune, cu naturaleţe, atât clasa politică cât şi poporul de la care
nu prea se mai reclamă în ultima vreme.

17 noiembrie 2010

Comisarul comic-fantezist Şoric

Oricât s-ar screme trupe profesioniste, precum Divertis, Cârcotaşii,
Vacanţa Mare şi altele n-ar putea atinge culmile de perfecţiune la care a
ajuns reality-show-ul oferit marţi de către – de acum – celebrul comisar
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Şoric de la Piatra Neamţ. Acest om şi-a reprimat talentul şi
disponibilitatea cu care mama Natură l-a înzestrat în mod real, pentru o
banală carieră de poliţist. Ce-a pierdut naţia română de-a lungul anilor
în care comisarul s-a ocupat cu treburi curente, de poliţie, s-a văzut pe
parcursul reprezentaţiilor în cascadă pe care le-a oferit într-o singură zi
în care a înălţat oraşul Piatra Neamţ pe piedestalul celor mai distractive
urbe ale Europei. Simt nevoia câtorva precizări: dl. Şoric este şeful
Poliţiei judeţului Neamţ, cu sediul în oraşul în care este primar baronul
PDL Ştefan, zis Pinalti (poreclele sunt o regulă a lumii interlope!). Acolo
a avut loc o crimă ziua în amiaza mare, când un killer plătit a lichidat
un interlop într-un bar din oraş, Făptaşul a fost iute arestat de oamenii
comisarului Şoric, pentru că între glonţul rivalilor şi arestul poliţiei,
acesta a preferat cea de-a doua variantă şi s-a predat de bună voie. La
conferinţa de presă organizată cu grăbire după acest succes istoric, şeful
IPJ a fost încolţit de reporteri cu niscai întrebări incomode, între care şi
aceea că ar fi fost amic la cataramă cu mortul. În faţa presiunii crescânde,
comisarul s-a lansat într-o tiradă ameţitoare, care a lăsat naţia cu gura
căscată. Alternând artistic episoadele dure cu accese de plâns, cu lacrimi
în ochi şi nod în gât, a început să se întrebe: ce e aia interlop? Dacă un
om dă bani cu împrumut – cum fac o grămadă de conorăşeni de-ai săi,
între care şi procurori (!) înseamnă că e interlop? Ce zice DEX-ul? Dar
Codul Penal, care nu încriminează împrumutul cu dobânda? Amicul n-
avea reclamaţii, ba, din contră, depunea plângeri că era urmărit şi
şicanat. Habar n-a avut că acela a cumpărat casa de lângă cea în care
stătea comisarul! Ce să facă, dacă erau vecini? Brusc, revelaţia
greutăţilor proprii i-a provocat un acces de revoltă: Ştiţi dv. ce înseamnă
să ai credite de 120.000 euro (?!). Evident, nimeni din sală nu ştia. Apoi:
de ce nu vă interesează şi faptul că provin dintr-o familie model, că sunt
absolvent al unui liceu de matematică-fizică? (Chiar: de ce n-a interesat
chestia asta pe nimeni?). După demonstraţia de solidaritate a celor 76
de şefi de post care au ameninţat ministrul că dacă nu revine asupra
intenţiei de a-l schimba din funcţie, îşi vor da cu toţii demisia, comisarul
– evident reconfortat - a intrat în dialog cu un post de televiziune pe care
l-a porcăit în direct şi l-a ameninţat că-l dă pe mâna avocatului său.
„Case closed!” – a încheiat distinsul discuţia, convins că i-a făcut praf
pe toţi. Dincolo de aspectul comico-umoristic, episodul ăsta dezvăluie
o realitate cruntă. Şi anume, ce tip de personalitate poate să ajungă în
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fruntea poliţiei – dl Şoric fiind în mod evident dezechilibrat cu psihicul
şi cu mari probleme de autocontrol. Apoi: cât de profundă este
„integrarea” dintre poliţişti şi infractori, care ajung nu doar să se
învecineze, dar să şi socializeze intens. Trei: cât de bine reglată este
relaţia de conlucrare între autorităţi în general şi lumea interlopă care
dă bani cu dobândă cămătărească.

18 noiembrie 2010

Purceaua din coteţul naţional

Sunt nevoit - realitatea mă obligă - să fac din nou recurs la un banc
celebru: cel cu Iţic şi Rabinul. Îţic o ducea prost. Din cauza crizei,
afacerile nu mai mergeau, familia se mărea aproape în fiecare an, starea
locativă era dezastruoasă. Bietul om simţea că înnebuneşte de griji. După
tradiţie s-a dus la Rabin să-i ceară sfatul: „Rabi, nu mai pot! Ce să fac?”.
„Ai porc?” – îl întreabă rabinul. „Da!”. „Şi unde-l ţii?”. „Păi unde să-l
ţin, în cocină!”. „Bagă - l în casă”, spune rabinul „şi vino la mine peste
o săptămână!”. Zis şi făcut. Bagă Iţic porcul în casă şi trăieşte cele mai
cumplite zile din viaţa sa de bugetar: Nevasta, copiii, porc, toţi la
grămadă în apartamentul unicameral pe care-l deţinea cu chirie. Când
vine sorocul, se întoarce la Rabin. „Ei, cum e?” – îl întreabă acesta.
„Rabi, n-am cuvinte: coşmar! Este imposibil să trăieşti în condiţiile
astea. Nu-mi rămâne decât să mă sinucid!”.”Stai aşa, nu te sinucide:
scoate porcul din casă şi vino peste o săptămână.” După o altă săptămână
Îţic vine. Are un cu totul alt aer. În ochi îi licăreşte optimismul. „Rabi,
nu ştiu cum să-ţi mulţumesc! Niciodată nu mi-am închipuit că se poate
trăi atât de bine! Fără porc în casă!” Dacă facem un exerciţiu de
imaginaţie şi înlocuim Rabinul cu profesorul (de drept constituţional)
Boc, iar pe Iţic cu poporul român (scuzaţi enormitatea) vom obţine o
fabulă mult mai apropiată de realitate. „Porcul” pe care ni l-a băgat Boc
în case este tăierea de 25 % din leafă. După 1 ianuariue, tot el ne promite
că-l scoate cu o creştere a salariilor de 15 %. Între o tăiere (mare) şi o
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creştere (mică) este evident că tot românul se va simţi ca Iţic după
evacuarea porcului! Deocamdată, însă, creşterea evocată rămâne pur
teoretică. Nu ştiu de unde va creşte dl Boc lefurile bugetare, atâta timp
cât bugetul pe 2011 nu ne oferă nici un indiciu care ar putea să ducă cu
gândul la vreo creştere economică. Investiţii – ioc! Consum sporit - din
ce? Încasări la buget – doar în visele frumoase ale dlui Jeffrey Franks.
Ar fi în logica lucrurilor, ca purceaua bunăstării să fie găsită moartă în
coteţ de subfinanţare, înaintea festinului teoretic pe care ni-l promite o
guvernare care nu mai are nici o credibilitate.

19 noiembrie 2010

De ce n-avem treabă cu „criza 
datoriilor suverane”!

Traian Băsescu face concurenţă economiştilor şi lansează un nou
concept: criza datoriilor suverane. Este tipul de criză care loveşte
nemilos, în stânga şi în dreapta, naţiunile care ţin morţis să trăiască peste
posibilităţi, acumulând datorii ce devin de nestins. Prima ţară europeană
care a contractat această boală este Grecia. A venit rândul Irlandei şi
pronosticurile prezidenţiale pun la zid, ca următoarele victime,
Portugalia şi Spania. Cum stăm noi la acest capitol? Surprinzător de bine
– după aceeaşi opinie prezidenţială. „România a făcut, în 2010, ceea ce
trebuia făcut!”. Cu alte cuvinte, este meritul Guvernului Boc că n-am
intrat într-o astfel de criză. Rămânem doar cu cealaltă, cea cunoscută.
Aici sunt nenumăraţi gânditori de seamă care-şi dau cu părerea şi la toţi
evaluările se învârt în jurul cifrei bugetarilor care vor trebui scoşi din
sistem. Între 80.000 şi 16.000 – nimeni nu pare să deţină adevărul
absolut. Principalul evaluator – Emil Boc – este de părere că în 2011
acest obiectiv va fi atins pe căi naturale: prin pensionări şi decese şi prin
retragerea voluntară a celor care vor considera că e preferabil să-şi caute
un rost prin cele străinătăţi. Cu alte cuvinte, o grămadă de funcţionari
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publici, dintre cei care nu fac, sau nu ştiu să facă mare lucru, se vor
repezi să facă orice prin alte ţări. Îmi vine greu să cred bazaconia asta.
Cred că mulţi, majoritatea, vor prefera să ia cele 5 milioane, ajutorul de
şomaj, căutându-şi o slujbă la negru din care să completeze necesarul
de trai. Şi asta cu atât mai mult cu cât trâmbiţata noastră aderare la
spaţiul Schengen din Martie 2011, ce ar aduce cu sine circulaţie fără
oprelişti de-a lungul şi de-a latul Europei, se cam pierde în ceaţă: ultimul
semnal negativ vine de la şeful grupului socialist din Parlamentul
European care a avertizat că noi şi bulgarii nici n-ar trebui să ne gândim
la aşa aşa ceva până nu ne rezolvăm problemele ţiganilor şi ale
imigranţilor din est. De unde rezultă că scurta noastră îmbăţoşare în faţa
lui Sarkozy pe tema co-etnicilor noştri întorşi acasă, ne va costa destul
de scump. Dar, las’că vine ea creşterea economică. Oricum, preşedintele
ne-a asigurat că nu se va adânci criza, ba, dimpotrivă, vom începe să
ieşim din ea. Cum şi de ce? Nimeni nu ştie să spună prea exact. Oricum,
bani pentru investiţii nu vor fi nici în 2011, iar disponibilizările masive
nu numai că vor adăuga povara ajutoarelor sociale, dar vor menţine la
un nivel scăzut consumul. Or astea două sunt suficiente pentru ca la anul
să asistăm la adevărate razboaie civile la cozile unde vor fi distribuite
săracilor ajutoare de la Uniunea Europeană. Unii, însă, vor ieşi totuşi
din criză şi printre aceştia se numără, cu siguranţă, clienţii guvernului
care se vor înfrupta din fondurile ministerelor neatinse de rectificări,
între care la loc de frunte străluceşte portofoliul doamnei Udrea.

22 noiembrie 2010

Singur printre „licurici”

Atunci când îşi exprima filozofia şi opţiunile faţă de fenomenul
puterii, Traian Băsescu apela la termeni anecdotici. Pentru el Bush sau
Blair erau „marii licurici”, faţă de care cei mici puteau avea un anumit
tip de comportament. Nu unul foarte onorant, dar cel puţin unul
pragmatic. Între timp concepţia prezidenţială a evoluat. „Axele” s-au
dovedit simple construcţii teoretice, iar practica exercitării puterii l-a
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condus spre ideea transferului noţiunii de „preşedinte jucător” în câmpul
internaţional. La Lisabona, Băsescu s-a dovedit a fi jucător în terenul
anumit pe care marile vedete fac legea. Am asistat, cu un sentiment de
jenă, la încercarea stângace de a avea o discuţie informală, pe picior, cu
unul dintre cei mai orgolioşi şi mai ranchiunoşi colegi de Alianţă.
Preşedintele francez n-a făcut nici un efort de a-şi masca iritarea şi
neplăcerea de a fi abordat într-o asemenea manieră, iar atitudinea sa a
fost una umilitoare. În primul rând pentru mine, ca român, al cărui
preşedinte este la rândul său umilit. Unii dintre cei care-l duşmănesc
fără rezerve pe Traian Băsescu au exultat, s-au bucurat de lecţia pe care
a primit-o. Pe mine, însă, m-a întristat. Am înţeles că gestul său, stângaci
şi neprotocolar, se datora unei prea mari presiuni interioare, dorinţei de
a lămuri o problemă cu consecinţe grele asupra compatrioţilor săi, pe
care s-a angajat să-i facă să se mişte liberi într-o Europă fără
constrângeri. Demersul său, blocat pe toate celelalte planuri, avea o
singură cale de ieşire: aceea a unei discuţii bărbăteşti, de la om la om,
fără intermediari şi protocol. Or aşa ceva nu e posibil într-o lume în care
segregarea dintre cei puternici şi cei mai puţin puternici este extrem de
dură şi de categorică. Nu ştiu ce spera Băsescu să obţină de la Sarkozy
şi în numele căror argumente. Cert este că n-a primit decât o umilitoare
punere la punct. E drept că, diplomatic, Sarkozy a încercat să dreagă
busuiocul, tămâindu-l cu promptitudine pe cel pe care tocmai îl bruscase.
N-a fost, însă, decât prilejul de a pune, principial, lucrurile la punct şi
de a explica de ce intrarea României în spaţiul Schengen în martie nu
este o opţiune realistă. Iar dacă acest lucru se va întâmpla – şi sunt şanse
mari – există un unic vinovat: Traian Băsescu. Pentru că şi-a făcut iluzia
că în Europa liderilor domneşte egalitatea şi că-i poate trata pe „marii
licurici” ca pe tovarăşii săi. În virtutea acestei convingeri a forţat
lucrurile – şi în cazul ţiganilor şi în cel al basarabenilor – cu toate
avertismentele primite, încercând să-i pună pe „colegi” în faţa faptului
împlinit şi trăgând pentru sine spuza avantajelor populiste. Imaginea
unui Băsescu rămas singur, umilit şi dezarmat în mijlocul scenei de la
Lisabona, căutând cu disperare un liman de care să-şi agaţe frustrările,
mă va urmări mult timp de acum încolo...

24 noiembrie 2010
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Stenograma dialogului Băsescu –
Sarkozy de la Lisabona

(După efectuarea „fotografiei de familie”, şefii de stat şi de guverne
coboară de pe podium, îndreptându-se spre sălile alăturate. Aflat pe
treapta de sus, Traian Băsescu se apropie de Nicolas Sarkozy care
schimbă câteva cuvinte cu un alt participant şi îi pune mâna pe umăr.)
Băsescu: Nicolas, trebuie să vorbim... Sarkozy (vizibil nemulţumit): Nu,
Traian, nu cred că este cazul. Ţi-am mai spus, de altfel. Nu mai avem ce
să vorbim. Ce-a fost de spus, s-a spus. Case closed! Băsescu: Hai să
lămurim lucrurile, că doar francofoni suntem. Să ştii că Elena nu are nici
o vină în ce s-a întâmplat. Când a sunat Carla, era în pline alegeri la
Capitală şi n-a putut să răspund Sarkozy: Carla mi-a spus că a primit un
reject. Şi să ştii că eu nu accept ca prima doamnă a Franţei să fie tratată
în acest mod... Şi, te rog, dă-mi drumul la mânecă. Îmi mototoleşti
costumul şi n-am altul pentru dineul de gală. Băsescu: Nu cred că e
normal să transformăm o simplă neînţelegere într-un conflict diplomatic.
Uite, ţi-o dau pe Elena la telefon ca să-ţi explice ea... Sarkozy: Traian,
ştii că te preţuiesc, că eşti un om politic remarcabil, dar în chestiile
importante eşti catastrofal. Hai să nu mai lungim pelteaua, că se uită la
noi cameramanii. Dă-mi drumul la mânecă şi nu mai da din mâini, să
nu creadă ăştia altceva. Băsescu: Îţi dau! Fă ce vrei! Deşi tu dai din mâini
la fel de mult ca mine. Poate mai vorbim totuşi... Sarkozy: Este inutil.
Au revoir!(Băsescu se întoarce nervos şi se îndreaptă spre Silvio
Berlusconi, care discută cu Orban. Nu Ludovic, celălalt, ungurul).
Berlusconi: Ave Traian! Ce e cu tine? Pari cam nervos. Băsescu: Sigur
că sunt. Tu n-ai fi? Deşteptul ăsta de Sarkozy, face figuri: zice că ar fi
sunat-o Carla pe Elena, să-i ceară nişte informaţii despre turismul
românesc, şi Elena nu i-a răspuns! Berlusconi: Lasă-l încolo, şti că e
cam nebun. Altfel nu s-ar fi însurat cu o italiancă, şi una mai înaltă ca
el. Apropo: ce mai e nou pe la voi? Ce mai face Roberta? E bine? Dar
Raluca? Bărbatu-său mai lucrează la tine la cabinet? Spune-i să mă sune



Octavian Andronic / ANul 2010    “SFERTUL” LUI BĂSESCU 315

într-o zi. Raluca, nu Valeriu. Apropo: am cunoscut recent două românce,
actriţe, sau cam aşa ceva. Le-am invitat la jacuzzi. Remarcabile fete. Mi-
au spus că vor să intre în politică. Vrei să-ţi dau telefonul lor?... (Cei trei
ies pe uşa care duce spre saloanele oficiale. Sfârşitul înregistrării)

25 noiembrie 2010

Udrea lasă primăria. Lui Preda...

În fierbinţeala hormonală care-i cuprinsese pe participanţii la
reuniunea de alegeri a organizaţiei PDL a Capitalei, de duminica trecută,
Elena Udrea, în postura de veritabil „academician doctor inginer” în care
o fixase admiraţia fără limite a corului de lăudători, era gata să se ia de
piept cu Sorin Oprescu, declarând răspicat că odiosul primar trebuie dat
jos fără întârziere. Aproape toată lumea a înţeles că acesta avea să fie
următorul pas al astrului portocaliu ce se înălţa pe cerul politicii sub
influenţa binefăcătoare a radiaţiilor prezidenţiale care-i puneau în lumină
incontestabilele calităţi de om politic. După câteva zile, însă, Elena
Udrea face pasul înapoi şi spune că n-ar vrea să se angreneze în această
bătălie încă, înainte de a pune la punct organizaţia căreia i-a preluat
comanda. Decizie înţeleaptă, aş zice, căci în ciuda performanţeloe
modeste, doctorul Oprescu continuă să se bucure de o popularitate care
la nevoie ţine loc de autoritate. Priceput sau bine sfătuit în chestiuni de
marketing, el ştie să tragă spuza pe turta proprie în operaţiuni iniţiate
sau desfăşurate de alţii. Se pricepe să cânte pe coarda evenimentelor
populiste ce fac din el un soi de bulibaşă care rămâne în admiraţia şatrei
atâta timp cât oferă prilejuri de paranghelii. Deşi aleasă aproape în
unanimitate (doar 20 de participanţi au fost sinceri şi s-au abţinut) Elena
Udrea nu se bucură de popularitatea pe care o are în presă şi la populaţie,
care o asociază sistematic lipsei de performanţă a guvernului căruia îi
aparţine. La procentul actual de care are parte PDL-ul (în jur de 15%),
o eventuală candidatură la Primăria Capitalei s-ar solda cu un eşec
spectaculos. Evident, în situaţia în care lucrurile nu vor merge simţitor
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mai bine la data alegerilor decât acum. Incomparabil mai multe şanse îi
oferă competiţia internă de partid. Deşi talentele sale organizatorice sau
de altă natură sunt, practic, inexistente, Elena Udrea are sprijinul
nepreţuit al preşedintelui Băsescu, care ţine şi de competenţă, şi de talent
organizatoric, şi de putere de convingere. Farmecul personal, căruia-i
cad victime bărbaţii din PDL, are o puternică conotaţie de teamă: teama
de a avea o atitudine sau poziţie neconformă celei oficiale! A declarat
Băsescu că Elena Udrea e un politician capabil? A declarat! Cine ar putea
să conteste această bulă papală, fără teama de represalii din partea
Inchiziţiei de partid. Aşa încât vom uita deocamdată de primăria
Capitalei – competiţie în care e numai bun de sacrificat unul ca Preda,
care calcă deja prea multă lume pe nervi, şi ne vom ocupa mai serios de
viitoarele alegeri de la vârful partidului. Unde, foarte previzibila ieşire
din joc a lui Boc, deschide liber calea pentru talentele şi competenţele
autentice din PDL.

26 noiembrie 2010

Atentat la siguranţa naţională:
Şomerii!

Preşedintele, premierul şi ministrul Muncii s-au întrecut, la finele
săptămânii trecute în declaraţii al căror numitor comun ar fi lipsa de
tragere de inimă a românilor, când e vorba de muncă.”Românii trebuie
să reînveţe să muncească!” – a tunat Traian Băsescu, veştejind duduile
„rujate şi cu ochii cât cepele” care anunţă apocalipsa salariilor şi a
pensiilor. „Avem prea mulţi asistaţi” – şi-a dat cu părerea Nelu Botiş,
băgând în această categorie, la grămadă, şi şomerii aruncaţi în stradă de
politica Guvernului, şi handicapaţii lăsaţi aşa de natură, şi mamele care
s-au apucat să facă copii în plină criză. S-ar părea că avem de-a face cu
o conspiraţie naţională a mogulilor, sindicaliştilor, reporteriţelor TV şi
– evident – a politicienilor din Opoziţie care vor să împingă ţara în
prăpastia pe care o propovăduieşte Dominic Strauss Kahn de la înălţimea
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turnului de fildeş al FMI. Guvernul şi partidul de guvernământ, aceste
victime inocente ale unui popor nerecunoscător, care-i calcă zi de zi în
picioare – după o altă exprimare plastică a aceluiaşi preşedinte – fac tot
ce pot şi cât pot de bine, dar dacă românii nu muncesc, cum să o scoatem
la capăt? Credem, oare, că lor le convine să tot împrumute bani, ca să-i
poată da înapoi pe cei deja împrumutaţi? Nici vorbă. Dar dacă românii
nu muncesc şi aşteaptă de la Guvern pomeni, cine e de vină? Păi cine
altcineva decât „românii”. Cei cărora în 2005 li se prevestea că or să
trăiască bine, iar în 2009 că nu vor avea treabă cu criza! Cei pentru care
politicienii s-au întrecut în a inventa ajutoare şi compensaţii, pentru a fi
la rândul lor ajutaţi la urne. Este o poziţie comodă ca atunci când eşti
prins cu mâna-n buzunar, să dai vina tot pe păgubaş. Din păcate, aceasta
este politica unui guvern incompetent, pus în funcţiune de un preşedinte
iresponsabil, care preferă să ducă ţara de râpă decât să recunoască şi să
îndrepte erorile în serie pe care le comite. Sunt românii leneşi, nu vor să
muncească? Au unde şi pentru ce? Sunt ei şomeri de plăcere? Preferă ei
în mod pervers să trăiască din patru milioane, ajutor de şomaj, decât din
10, leafă? Asta este însă, soarta pe care le-a rezervat-o acelaşi Guvern,
care trage mâţa de coadă constant, evitând până la ultima limită o
reformă reală a statului bugetofag, şi a unor politici realiste de relansare
economică. În aceste condiţii, probabil că CSAT ar trebui să adauge pe
lista ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale (de fapt, a liderilor
temporari) şi şomajul – pentru că acesta ar putea să se transforme într-
un pericol real la scaunele pe care le ocupă întregul contingent de
politicieni incapabili şi hoţi cu care ne-am pricopsit la ultimele alegeri.

29 noiembrie 2010

Decembrie

Ne-ar trebui o altă zi naţională

Avântul revoluţionar al debutului anilor ’90 dorea să schimbe tot ce
mai putea aminti de odiosul regim răsturnat de revolta populară în
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Decembrie. Unul dintre obiective era Ziua Naţională. 23 August nu mai
putea rămâne în vigoare datorită „confiscării” ei de către fostul regim
prin hiperbolizarea meritelor liderilor comunişti care participaseră la
complotul regal şi la arestarea lui Antonescu. În plus, momentul în sine,
de „întoarcere a armelor” nu era o probă de caracter, ci, mai degrabă,
una de oportunitate, ca să nu-i spun direct, laşitate istorică. Şi nici măcar
nu era un caz izolat, un episod asemănător avusese loc şi în timpul
primului război mondial. Nu astea erau, însă, principalele argumente în
favoarea schimbării. Opţiunea zilei de 1 Decembrie a fost una
circumstanţială, ea evocând momentul fast al creării României Mari,
chiar dacă momentul în sine era doar unul dintre episoadele succesive
care au definit aspiraţia politică a reuniunii tuturor românilor sub acelaşi
acoperiş naţional. Neavând ceva mai bun la îndemână, Parlamentul a
adoptat această idee şi la 1 Decembrie 1990 românii au sărbătorit prima
dată Ziua Natională în libertate. O libertate destul de prost înţeleasă, ea
punând bazele unei rupturi în societate care se şi prelungeşte până în
ziua de astăzi. Cei care au memorie bună îşi amintesc faptul că în timpul
manifestării festive, desfăşurate la Alba Iulia în frigul şi zloata unui
Decembrie hibernal, grupuri de fanatici au boicotat alocuţiunile
reprezentanţilor opoziţiei. Corneliu Coposu a fost, atunci, împiedicat să
vorbească, turbulenţii fiind priviţi (şi chiar încurajaţi) cu simpatie de
către premierul în funcţie, Petre Roman. În anii care au urmat, pe lângă
frigul pătrunzător care a limitat drastic participarea şi aria de desfăşurare
a festivităţilor, conflictele şi provocările s-au înteţit. Sărbătoarea a fost
boicotată de anumite forţe politice, în timp ce cele rămase pe poziţie au
făcut tot posibilul pentru a o folosi în scop propriu. Din aceste cauze au
fost ani în care, practic, nu s-au mai organizat manifestări de masă sau
în care acestea au fost împărţite între metropolele istorice. De când la
conducerea ţării se află Traian Băsescu, ponderea a fost mutată pe parade
militară din Bucureşti, prilej de a arăta lumii o imagine ceva mai îngrijită
decât cea reală a oştirii. Invitaţii de onoare la Arcul de Triumf n-au avut
însă parte de un tratament festiv, anul trecut, dacă îmi aduc bine aminte,
preşedintele în exerciţiu ignorându-i pe predecesorii săi, pe lângă care a
trecut fără a-i saluta. Probabil că manifestările de anul ăsta nu vor fi cu
mult diferite, ele căpătând în plus, prin eforturile unor primari de sector,
caracterul unei cantine de ajutor social, în ton cu momentul dificil al
crizei. Ar fi, poate, timpul, ca aleşii să se gândească şi la o reformă a
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calendarului sărbătorilor naţionale, găsind o variantă mai favorabilă,
inclusiv din punct de vedere practic, într-un interval meteorologic mai
permisiv. Altminteri, sărbătoarea naţională devine un soi de memento al
lipsurilor şi frustrărilor de fiecare zi ale românilor. 

1 decembrie 2010

Basarabia alege între oligarhi

Sătui de violenţe, de la precedentul scrutin cu năbădăi, basarabenii
au optat, de data asta, pentru calm şi civilizaţie. Au mers la vot cu dorinţa
(fiecare dintre părţi) de a întrerupe perioada de instabilitate şi de a o
apuca, pentru următorii patru ani, pe una dintre cele două căi pe care le
au la dispoziţie: spre Europa sau spre Rusia. Deşi previzibilă, victoria
„comuniştilor” lui Voronin nu va înclina balanţa generală, pentru că cele
trei partide „pro-europene”, cum li se zice, ar putea lua conducerea dacă
vor reuşi să depăşească orgoliile personale. Sau tentaţiile pe care le-ar
putea oferi partida voroniană. Cât despre „comunismul” acestora, îmi
permit să am rezerve: despre ce fel de comunism se mai poate vorbi la
un partid înţesat de oligarhi şi de profitori ai capitalismului sălbatic?
Despre ce comunism se mai poate vorbi în Rusia lui Putin, unde averea
poporului a fost deja împărţită între reprezentanţii mai vioi ai acestuia
şi unde clasa muncitoare nu mai are nici măcar orgoliul de „forţă
conducătoare”, chiar dacă nebeneficiară? Comuniştii lui Voronin sunt
oligarhii noii orânduiri, cei care având în mâini instrumentele puterii
fost comuniste, şi-au făcut parte din ceea ce societatea scosese la mezat.
Oligarhi sunt şi în celelalte partide, dar cei din primul sunt mai bine
organizaţi şi au interese mai mari. Pro-occidentalii sunt adversarii
„comuniştilor”, sosiţi mai târziu la masa tocmelilor şi obligaţi să recurgă
la alte pârghii pentru a accede la putere şi la beneficiile ei.
„Comunismul” voronienilor vine şi de la reprezentativul eşalon de
populaţie rusofonă, care preferă o putere legată de Moscova, uneia care
nu se ştie încă exact ce legătură are. Pentru că pro-occidentalismul aripii
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liberale este, deocamdată, unul de formă, Moldova neavând încă şansa
de a accede în structurile europene prea curând, cu tot sprijinul
României, care mai degrabă i se întoarce împotrivă. Deocamdată,
dezbaterea de la Chişinău este una teoretică, ca să-i spunem aşa, pentru
că victoria este una încă problematică, ce nu rezolvă criza prezidenţială,
prelungind statu-quo-ul care a blocat ţara de aproape un an în toate
deciziile importante. Ca să nu mai vorbim despre partea ideologică care,
aşa cum spuneam, e învăluită în ceaţa intereselor materiale, moldovenii
având, practic, de ales, între oligarhii roşii şi cei albaştri.

2 decembrie 2010

Premierul desemnat să primească
onoruri şi huiduieli

Până la urmă poate să pară o chestiune absolut banală: cine a primit
onoruri la parada militară de Ziua Naţională. Iată, însă, că deja a fost
transformată într-un veritabil scandal în care scuzele şi acuzele curg
gârlă, fără ca cineva să-şi asume, ca de obicei, vreo responsabilitate.
Miercuri, pe o vreme câinoasă, Emil Boc s-a aflat în tribuna improvizată
de la Arcul de Triumf, ţinându-i locul preşedintelui Băsescu, aflat cu
treburi internaţionale tocmai la Astana, în Kazahstan. Alături de Boc s-
a aflat preşedintele senatului, Mircea Geoană. El este, conform
Constituţiei, succesorul preşedintelui, în caz de indisponibilitate a
acestuia. ăsta e protocolul. Numai că, original, cum ţine să fie de fiecare
dată, Traian Băsescu n-a dat doi bani pe protocol şi l-a desemnat,
personal, pe amicul său Boc să preia onorul şi obligaţiile aferente.
Evident că această încălcare grosolană l-a ofticat pe Geoană, care şi aşa,
are prea puţine prilejuri de a-şi afirma public atribuţiile. Scandalul – sau
ce va fi fost – s-a declanşat abia după consumarea evenimentului.
Întrebat de jurnalişti, Boc a spus că n-are nici o vină şi că, înainte de a
pleca, preşedintele l-a desemnat pe el să primească onoruri. I-a sărit în
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apărare consilierul prezidenţial Valeriu Turcan, care a încercat să explice
că, nefiind vorba de o situaţie de urgenţă, în care prerogativele
prezidenţiale să trebuiască a fi luate de unul dintre înlocuitorii săi legali,
Traian Băsescu a considerat că poate să desemneze pe cine vrea el.
Putea, de pildă, să-l desemneze chiar pe Valeriu Turcan. Sau – de ce nu
– pe Elena Udrea, care, nu-i aşa, este în ascensiune politică. Care este,
de fapt problema? Simplu: obstinaţia cu care preşedintele ţine să-şi
afirme voinţa proprie, în dispreţul oricărei reguli, nu face decât să
întărească neîncrederea şi suspiciunea în faţa propensiunilor autoritare
ale acestuia. Nici măcar într-o chestiune măruntă, lipsită de consecinţe,
nu este dispus să cedeze nici un milimetru. Faptul că Geoană reprezintă
opoziția, este pentru preşedinte, o condiţie inadimsibilă. Cine ia în serios
afirmaţiile lui Băsescu, că în cazul în care opoziţia îi va prezenta o
variantă valabilă va numi un premier propus de aceasta, se înşeală
amarnic. Niciodată Băsescu nu va face un astfel de gest. Pentru el,
principiul stalinist al lui „cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, e unul
sfânt şi el decurge până şi din astfel de episoade lipsite de importanţă
practică. O consolare a avut, probabil, „nedreptăţitul” Geoană: că cel
desemnat de Băsescu a primit şi onorurile militare, dar şi înjurăturile şi
huiduielile de la final. 

3 decembrie 2010

„Raportul Stolojan” la Parlamentul
European

Dacă vă puneaţi întrebarea „oare cu ce se mai ocupă dl Stolojan?” –
răspunsul e simplu: face rapoarte la Parlamentul European, al cărui
membru este. Ce fel de rapoarte? Păi sub îngrijirea domniei sale,
celebrele stenograme „Vântu” au fost traduse şi puse la dispoziţia
colegilor de la Strasbourg, ca să înţeleagă mai bine şi aceştia de ce presa
a fost inclusă printre ameninţările la adresa siguranţei naţionale, în
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strategia elaborată de harnicii specialişti ai Cotrocenilor. De ce a fost
nevoit dl Stolojan să facă acest gest patriotic? Pentru a contracara
iniţiativa nepatriotică a unor organizaţii sindicale de-ale jurnaliştilor
români, care expediaseră, mai înainte, o petiţie prin care se plângeau de
acest lucru. Acum, parlamentarii europeni vor înţelege mai bine cu ce
se luptă Traian Băsescu şi de ce România este în situaţia care este. Pentru
că acolo îşi fac de cap moguli de calibrul lui Vântu şi Voiculescu. Pentru
că acolo, jurnalişti precum Chirieac, Buşcu sau Tănase, îi cântă în strună
patronului care a sărăcit milioane de FNI-işti şi care-l întreţine ilegal,
prin Indonezia, pe autorul fizic al acestui dezastru. Parlamentarii
europeni vor avea, în acest fel, o imagine mai cuprinzătoare a modului
în care presa „ticăloşită” calcă în picioare un biet guvern compus din
oameni cu spirit de sacrificiu, împiedicându-l sistematic să ducă la capăt
măsurile de redresare a ţării. În dezbaterea din cadrul Comisiei de Petiţii
a Parlamentului European s-a putut înţelege mai clar esenţa
fenomenului, cu atât mai mult cu cât parlamentarii români din opoziţie
au fost prea ocupaţi ca să mai participe. Miza acestei acţiuni explică
mobilizarea de forţe a autorităţilor, care au trimis la Bruxelles ditamai
consilierul prezidenţial – soţul dnei Turcan, şi pe Şeful Departamentului
de Afaceri Europene, Bogdan Mănoiu. România este în pericol ca, dacă
cumva Comisia va lua în considerare plângerea sindicaliştilor, să se
declanşeze o acţiune de infringement – ultimul lucru de care ar fi nevoie
în acest moment. Evident că cine are capul pe umeri se întreabă: de ce
a fost nevoie să ne spălăm rufele murdare la Bruxelles şi nu la Bucureşti?
Nu putea fi lămurită chestiunea „pericolului publicistic” acasă, printr-o
dezbatere cinstită, cu toate „părţile” prezente? Dar, mai ales, de ce s-a
ajuns la enormitatea ca exprimarea liberă – condiţia esenţială a
democraţiei – să fie tratată ca un pericol. Pentru cine? Exprimarea liberă,
este, într-adevăr un pericol. Dar numai pentru acel tip de putere cu
propensiuni autoritare, care se consideră deţinătoare exclusivă a tuturor
adevărurilor şi care nu consideră de demnitatea sa să negocieze nimic
cu nimeni. Cu atât mai puţin cu presa „aservită”...

6 decembrie 2010
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Sclipiciul de acoperit jegul

Duminică seară primarele general doctor Sorin Oprescu s-a dedat
unei operaţii pe care o îndrăgeşte în mod deosebit: a dat drumul
luminilor de sărbători! Oraşul – prin zonele sale reprezentative, a fost
scăldat de reflexele multicolore ale decoraţiunilor tradiţionale. Pentru
nu puţini dintre bucureşteni a fost un motiv de bucurie. Mai ales pentru
cei mici, care nu înţeleg încă subtilele legături dintre forme şi fonduri.
Este frumos, la urma urmelor, ca măcar de sărbători să încerci să-ţi
luminezi puţin viaţa şi să o vezi într-o perspectivă mai optimistă. Nu
facem, oare, acelaşi lucru, în căminele proprii, când ornăm şi luminăm
bradul de Crăciun, sperând că ceva din miracolul sărbătorii se va alătura
existenţei noastre din următorul an? Mărturisesc însă că de data asta am
avut sentimentul a ceva indecent în această efuziune de luminăţie şi
decoraţiuni. Suntem la capătul unui an greu, care celor mai mulţi dintre
noi nu le-a adus nici o bucurie. Ba din contră. Un an în care am realizat
nu doar cât suntem de săraci, de amărâţi, dar şi că nu avem prea multe
şanse de a ieşi din această stare. Un an în care liderii noştri politici au
înteţit apelurile la cumpătare şi renunţări, îndemnându-ne să trăim mai
pe măsura posibilităţilor. Ori ce a făcut primarul general – cu toată buna
intenţie – îmi evocă o vizită la cantina la care ne hrănim cu ciorba
săracului, împodobiţi cu bijuteriile din caseta familiei. Despre care nici
măcar nu ştim că nu sunt false... Ni s-a spus că operaţiunea din anul
acesta va fi una de criză. Că se vor refolosi vechile zorzoane, pentru a
nu se cheltui pe altele noi. Că se va purcede cu tact, pentru a nu se răpi
oamenilor un motiv de bucurie. Dar, dacă te pricepi puţin, observi că
podoabele de pe marile bulevarde sunt noi-nouţe, că sunt mai multe şi
că luminează mai puternic mizeria şi murdăria din jur. Înseamnă, clar,
că nu s-au făcut clamatele economii şi, ca deobicei, cineva a avut de
câştigat, cu vârf şi îndesat de pe urma lor. Şi că puţinătatea
îmbunătăţirilor reale din funcţionarea mecanismelor urbane este
eclipsată de recuzita de panglici pe care o prezidează, cu morga sa
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tradiţională, edilul-şef , acest Bulibaşă modern care îşi alimentează Şatra
municipală cu parangheliile atât de iubite de o parte a electoratului său.
Sclipiciul sfâşitului de an este menit nu doar să mai acopere o parte din
jegul peren, dar să şi pună bazele viitoarei iniţiative electorale, după cum
opinează specialiştii în strângerea fondurilor.

7 decembrie 2010

Doi paşi înainte, unul înapoi!

Tehnica utilizată de Guvern începe să dea roade. Ea este simplă, dar
eficientă. Cum a fost chestiunea cu concediul maternal. Mai întâi s-au
transmis prin presa semnale alarmiste: statul nu mai suportă povara
procreaţiei! Perioadele de concediu plătit şi baremurile sunt prea mari!
Chiar FMI-ul este cel care ne încurajează în această direcţie! Mai mult,
în nu puţine ţări ale Europei nu se acordă astfel de facilităţi pentru
creşterea populaţiei. Efectul a fost instantaneu. Nu atât din partea
mămicilor – tăticilor care-şi vedeau astfel date peste cap planurile de
susţinere a natalităţii, cât din partea Opoziţiei, care a reacţionat de parcă
ea însăşi era gravidă. A ieşit apoi, de câteva ori, molcomul ministru al
Muncii, dl Nelu Botiş, care a nuanţat, între o eliminare totală a oricărui
sprijin bugetar, şi o drastică reducere a acestuia. Când era agitaţia mai
mare, premierul a venit cu înţelepte decizii de mijloc: cei în curs, nu sunt
afectaţi. Doar, de la anul, concediul se reduce la jumătate, rămânând
valabil plafonul. Nu ştiu cât câştigă bugetul în acest fel. Sunt sigur, însă,
că mult mai puţin decât ar merita, pentru balamucul iscat. Botiş şi ai lui
îşi spun: vom avea atâtea sute de mii de mame de pe urma cărora vom
economisi jumătate din banii cheltuiţi acum. Nu există însă nici o
garanţie că mare parte dintre acestea se vor răzgândi şi nu vor mai da
ţării viitorii contribuabili de peste două decenii. Rămâne, însă, „victoria”
Guvernului, care a mai aplicat o măsură anti-criză, fără a fi dărâmat de
populaţia exasperată. Cel mai rău lucru este faptul că guvernul ăsta întâi
taie şi abia pe urmă măsoară. Bun, se reduce concediul la un an: ce vor
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face, însă, părinţii, cu pruncii de un an pe care creşele – dacă acestea ar
exista – îi primesc de la doi? A zis nu ştiu cine să se transforme spitalele
neperformante în creşe. Cu ce bani? Cei pe care-i are doamna Udrea au
fost aruncaţi deja pe stadioane comunale şi biserici, prin colegiile
partidului. Să-şi ia bone! – zic guvernanţii care n-au lămurit nici acum
aspectele legale ale exercitării unei astfel de profesii. Şi aşa mai departe.
Tehnica aceasta a sperietorii iniţiale şi a retractărilor parţiale a devenit
una curentă. În disperare de cauză, Guvernul ameninţă că reduce ce mai
poate reduce, cu cât se poate mai mult, în final dând înapoi o jumătate
de pas şi făcând lumea să răsufle uşurată, pe fondul zicalei strămoşeşti:
bine că n-a fost mai rău! Interesant este însă cât va mai ţine această
politică ce ne aduce aminte de povestea cu Petrică şi Lupul. Într-o zi,
Lupul va veni cu adevărat. Ce vor face atunci „Petrică” şi ai lui?

8 decembrie 2010

Pomenirea de un an a secvenţei
„Jacuzzi la Vântu”

La un an de la confruntarea electorală în care Traian Băsescu l-a
făcut K.O. pe Geoană printr-un pumn norocos aplicat în bărbie (după
un meci în care pierduse majoritatea reprizelor la puncte) acesta din
urmă vine cu clarificări, menite să restabilească adevărul istoric. Deşi
nimeni nu l-a mai întrebat, preşedintele Senatului s-a simţit dator să dea
poporului român o declaraţie filmată pe care a pus-o pe blog în care
spune ceea ce, în această rubrică, eu am spus chiar de atunci: s-a dus la
Vântu doar-doar o afla ceva în plus despre temele de discuţie şi, mai
ales, despre întrebările „secrete” ale lui Turcescu. Din capul locului, o
manieră incorectă, dar date fiind condiţiile luptei electorale, nici o
lovitură nu era nepermisă. Culmea este că, în timp ce Geoană n-a aflat
care este întrebarea, Băsescu a aflat că el s-a dus la Vântu şi şi-a
formulat-o pe cea cu care avea să-l doboare. Nu pentru că mersul la
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Vântu ar fi constituit ceva ilegal, ci pentru că liderul pesedist a fost atât
de surprins încât n-a fost în stare să formuleze un răspuns, dând impresia
că a fost prins cu pantalonii în vine. Paradoxal, eşecul i s-a tras tocmai
de la cel în care spera să-l ajute să aibă succes. Ieşirea lui Geoană la
rampă a tulburat apele mai mult în tabăra proprie, dacă mai putem să-i
spunem aşa. După un an în care s-a aplicat principiul „batistei pe
ţambal”, foştii săi echipieri răbufnesc: ei sunt cei pe care secretismul lui
Geoană i-a lăsat mufluzi, umplându-i de ridicol. Staff-ul său de
campanie nu numai că habar n-a avut de aventura nocturnă a
candidatului, dar nici nu a reuşit să-l contacteze – ca să pună la punct
un „plan B” – până cu doar câteva minute înainte transmisiei directe.
Confesiunea asta tardivă şi inutilă nu face altceva decât să sublinieze o
dată în plus ruptura definitivă dintre fostul preşedinte şi conducerea
actuală a partidului. Nu întâmplător, reuniunea secretă de la Româneşti,
a inclus pe agenda de discuţii şi subiectul unei eventuale excluderi a lui
Geoană din partid. Cred însă că s-a renunţat la idee din motivele
cunoscute. Straniu este faptul că preşedintele Senatului primeşte o mână
de ajutor de unde se aştepta mai puţin: de la Traian Băsescu. Acesta, în
emisiunea TV de miercuri seară a declarat că nu consideră că
preşedintele Senatului ar trebui schimbat din funcţie, fiind nevoie, în
acest moment, de o mai mare stabilitate în funcţionarea instituţiilor.
După bunul său obicei nu a pierdut însă ocazia să adauge că „în spatele
lui Geoană se află multă mizerie”. Spre deosebire, probabil, de spatele
contracandidatului din Decembrie 2009, unde se adaugă numai lucruri
minunate: de genul respingerii solicitării Parchetului de anchetare a
Monicăi Ridzi, de către Comisia Juridică condusă de pedelistul Buda...

10 decembrie 2010

Corupţia şi politica

Ultimul raport „Transparency” pune pe masă rezultatele unui sondaj
de opinie efectuat prin vară, privind corupţia în România. Probabil că o
parte – nu ştiu cât de mare – a nivelului corupţiei se datorează şi faptului
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că este un subiect cvasipermanent de discuţie şi de dezbatere în presă şi în
opinia publică. Iar faptul că este un astfel de subiect derivă direct din
percepţia în care ne angrenează existenţa cotidiană. Românii sunt mai
excedaţi – iar aceasta denotă o particularitate importantă - de mica corupţie,
cea care îl implică direct: omniprezenta şpagă, care facilitează accesul la
servicii şi care face posibil ceea ce altfel s-ar obţine cu dificultate. Marea
corupţie este show-ul pe care-l vizionăm aproape zilnic şi pe seama căruia
se pun, de obicei problemele sociale şi economice majore. Dimensiunea
fenomenului ţine şi de definirea superficială, care pune laolaltă corupţia
propriu-zisă, cu hoţia şi ilegalitatea, devenind o umbrelă generalistă a tot
ceea ce este repudiabil în societate. Principala noutate pe care o oferă
rezultatele sondajului Transparency este faptul că în mentalul colectiv s-a
consolidat ideea că cele mai corupte instituţii sunt partidele şi Parlamentul.
S-a bătut drum lung până aici, dar rezultatul era inevitabil. De 20 de ani
politica românească se construieşte pe sine pe fundamentul păgubos al
interesului personal şi al profitului. Dacă o bună, considerabilă parte a celor
care au devenit politicienii peste noapte, după Revoluţie, au fost animaţi
de dorinţa sinceră de a face ceva, de a schimba, treptat eşalonul acesta a
devenit minoritar, făcând loc profitorilor şi ariviştilor care au simţit că
politica îi poate ajuta să sară trepte, oferindu-le în acelaşi timp imunitate.
Nu întâmplător, sub cupola Parlamentului s-au aciuit, în cele 6 runde de
alegeri, două categorii de indivizi: odată, cei care au început ca oameni de
afaceri şi au înţeles că pot continua cu succes doar cu protecţie politică,
plătind pentru a şi-o asigura personal – şi, a doua oară, cei care au constatat
ce facilităţi le conferă politica, devenind oameni de afaceri prosperi, dar
păstrându-şi imunitatea. Politica a selectat cu duritate şi pe aceia care şi-au
putut continua afacerile, prosperând, dacă se aflau de partea celor la putere,
devenind ţinte prin afilierea la partida perdantă. Treptat, cei din business s-
au obişnuit să schimbe barca convingerilor ori de câte ori a fost nevoie,
pentru a putea rămâne competitivi. Astăzi, parcă mai mult ca oricând,
politica este „permisul de conducere” economic: marele datornic, statul îşi
achită obligaţiile, cu prioritate, faţă de clientela de partid, amânându-i până
la calende pe cei care s-au încăpăţânat să cotizeze la adversari. Pentru că
de cotizat cotizează toată lumea.

13 decembrie 2010
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Demolarea nostalgiilor

De când Ceauşescu a pus la pământ o jumătate de Bucureşti pentru
a înălţa Centrul Civic, demolările sunt un subiect delicat. Numărul mare
de oameni care au avut de suferit de pe urma acestei acţiuni în forţă,
desfăşurate fără vreo consultare sau înţelegere, după bunul plac al celui
care decidea totul, a creat o stare de confuzie la nivelul percepţiei
urbanismului în general. Chiar dacă patrimoniul Bucureştiului în materie
de clădiri cu valoare istorică este unul redus – printre motive numărându-
se nivelul scăzut de civilizaţie materială şi condiţiile naturale adverse -
nu cred însă că se poate face din orice clădire care a rezistat timpului o
tranşee a apărării dreptului la nostalgie. Recentele demolări de pe
Buzeşti şi Berzei au revigorat activitatea unor ONG-uri rămase în pană
de subiecte şi finanţări. Acestea au pichetat fiecare magazie sau
dărăpănătură atacată de blindatele lui Oprescu, încercând să oprească,
prin manifestaţii fără priză la populaţie, masacrul. I-au susţinut doar
câţiva locatari nemulţumiţi de nivelul despăgubirilor, afectat de criza
imobiliară. Ceea ce dispare sub loviturile buldozerelor este o pagină de
istorie, dar nu una dintre cele mai sugestive. O fi fost hotelul „Marna”
una dintre puţinele clădiri în stilul art-deco, ridicate în Bucureşti, dar de
multă vreme nu mai este decât o epavă imobiliară găzduind oaspeţi de
o stea pe noapte. O fi fost interesantă clădirea de pe colţul cu Griviţei,
dar de 20 de ani i-a rămas doar faţada şi interiorul plin de bălării şi de
câini vagabonzi. Între valoarea istorică şi costurile renovării ar trebui să
existe un raport echitabil, care în cauzele de faţă nu se regăseşte. Nu s-
a regăsit nici în cazul imobilului de pe colţul dintre Ştirbei Vodă şi
Berzei, pe care îl regretă doar câţiva nostalgici ai neaoşismului. Cred,
sincer, că Oprescu a făcut bine că nu s-a lăsat impresionat de lacrimile
şi vaietele unora care – dacă aveau la data respectivă discernământ şi
capacitate – n-au scos un scâncet când în Dealul Spirii se puneau de-a
valma, la pământ, cocioabe şi biserici. Protestele de astăzi pot să apară
cel mult ca revanşa faţă de tăcerea de atunci, dar care nu mai ajută pe
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nimeni. Pentru că starea Bucureştiului este tot mai critică. Ceea ce se
face, se face cu întârziere şi toate întârzierile acestea cumulate, ameninţă
cu o dramatică pană de funcţionare a tuturor mecanismelor urbane. Pe
Buzeşti, Berzei şi mai departe, până în Uranus, urmează să se creeze o
arteră largă, capabilă să deflueze centrul supraaglomerat. Or această
arteră nu poate să se împiedice de hotelul „Marna”, cât o fi fost el de
art-deco. Ceea ce se întâmplă pe Buzeşti este, până la urmă, doar o
repetiţie a ceea ce va trebui făcut şi în alte zone în care interesul privat
şi cel public se vor ciocni din nou, sărind scântei. Poate că la acest capitol
municipalitatea ar trebui deja să declanşeze o dezbatere care să ia în
calcul toate aspectele, inclusiv cele de percepţie şi sensibilitate publică,
pentru că Bucureştiul va trebui în continuare să se adapteze prin formule
uneori dureroase, exigenţelor urbanistice ale noului mileniu.

14 decembrie 2010

Opoziţia e de vină!

Aceste chemări la consultări ale partidelor, de către preşedinte, au
în ele ceva comic şi dramatic în acelaşi timp. Pe de o altă parte, Traian
Băsescu face o simplă formalitate – ştiindu-se foarte bine că nu dă doi
bani pe părerile altora, dacă nu coincid cu ale sale. A dat nenumărate
exemple de acest fel care au culminat cu episoadele în care un partid
venea la Cotroceni şi după salutul de rigoare i se comunica sec: v-am
consultat, la revedere! Pe de cealaltă parte, recentul demers arată clar că
Puterea se află în dificultate: deşi dispune de o majoritate simplă, care
îi permite să ia majoritatea hotărârilor, nu are cunoştinţe necesare legilor
organice. Pentru asta ar trebui să negocieze şi să ajungă la un relativ
consens cu măcar o parte a Opoziţiei. Or pentru Traian Băsescu şi pentru
elevul său Boc, negocierea e o noţiune neuzuală. Înghesuit de
prevederile acordului cu FMI, pentru care trebuie să adopte cu grăbire
câteva legi esenţiale, preşedintele schimbă macazul şi reproşează
Opoziţiei boicotul şi lipsa de simţ patriotic. Mai că-ţi vine să-i plângi pe
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umăr de mila acestui Guvern care face tot ce poate ca să scoată ţara din
criză, dar care este sabotat sistematic de o Opoziţie inconştientă şi
iresponsabilă. „Nu sunt bani!”- strigă, disperat, Boc şi miniştrii săi,
contând pe acest argument forte pentru justificarea măsurilor dure ce
afectează majoritatea populaţiei. Dar unde sunt banii? Ce s-a întâmplat
cu ei? Criza a apărut acum doi ani şi astăzi, încă, cheltuielile bugetare
sunt mai mari decât în 2008 şi continuă să crească. Şi pentru asta e
vinovată Opoziţia? Acelaşi preşedinte, Băsescu, ne avertizează ca pe
nişte copii care, rămaşi singuri acasă, şi-au făcut de cap în absenţa lui:
se prefigurează cel puţin un eşec parţial în privinţa Mecanismului de
Cooperare şi Verificare, cel care va ratifica intrarea noastră în Spaţiul
Schengen! Deşi este limpede că propria sa responsabilitate este majoră:
lipsa de sprijin politic internaţional, relaţia tensionată cu membrii
influenţi ai comunităţii europene, iniţiativele riscante de deschidere a
graniţelor pentru cetăţenii din fosta CSI, inclusiv Moldova – în ciuda
tuturor avertismentelor – şi, nu în ultimul rând atitudinea pasivă în
problema ţigănească. N-am nici o îndoială că dacă în martie vom fi
amânați – cum se prefigurează deja – Traian Băsescu nu va ezita să arate
cu degetul spre aceeaşi Opoziţie, care destabilizează ţara şi o împinge
în derapaj cu pretenţiile absurde de înlocuire a „hoaţei” Roberta
Anastase, ca să dăm cel mai derizoriu exemplu.

15 decembrie 2010

Deputatul Brânză şi anti-evaziunea

Când scriu acest articol nu ştiu care a fost rezultatul dezbaterilor din
Comisia de Finanţe – Bănci a Camerei Deputaţilor, pe marginea
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 52/ 2010. Dată în iunie, această
ordonanţă stabilea un set de măsuri pentru combaterea contrabandei şi
a evaziunii fiscale, în special în domeniul ţigaretelor. A fost nevoie ca
producătorii de ţigări să lanseze o campanie publicitară pentru a
demonstra ce s-ar putea face cu miliardul de euro pe care statul nu-l
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încasează, pentru că contrabanda umple doar buzunarele traficanţilor,
nu şi conturile bugetului. N-aş vrea să-i acuz pe producători de o subită
dragoste faţă de buget, dar nu se poate nega faptul că contrabanda îi
dezavantajează: în timp ce ei plătesc taxe, impozite şi contribuţii de
sănătate şi de pensii, traficanţii cheltuiesc doar pentru şpaga pe care o
bagă în buzunarele vameşilor şi a poliţiştilor necinstiţi, care-i au sub
oblăduirea lor. Din investigaţiile efectuate s-a constatat că cel puţin o
treime din traficul ilicit se face prin intermediul magazinelor duty-free,
motiv pentru care în ordonanţă au fost întroduse reguli stricte asupra
modului în care acestea pot să comercializeze ţigările. Iată, însă că –
deloc surprinzător – ordonanţa 52 a fost deja amendată pe acest subiect.
Chiar dacă pe site-ul Camerei nu a fost afişată varianta cu amendamente,
am reuşit să intru în posesia documentului adnotat, din care am constatat
că majoritatea reglementărilor cu trimitere la duty free, dispăreau, redând
deplină libertate de a trafica în continuare. Autorul amendamentelor este
unul singur: deputatul William Brânză. Care, desigur, n-a făcut-o de
capul lui. Au circulat zvonuri că acesta şi-a asigurat o majoritate
confortabilă, din propriul partid (PDL) în Comisie şi că trecerea
amendamentelor nu va fi o problemă. Dacă iniţiativa venea din altă parte
poate m-aş fi gândit că e vorba de un personaj mai „naiv”, care a fost,
cumva, convins de justeţea unor puncte de vedere. Fiind vorba de dl
Brânză şi de curriculul său, n-am nici cea mai mică îndoială că nu e
vorba de naivitate. Ci de realism. Un realism care mă duce cu gândul –
nu ştiu de ce – la posibilitatea ca „comunitatea” duty free să fie
mobilizată pentru a contribui la viitoarele campanii electorale cu ce
poate – dl Brânză fiind recunoscut ca un specialist în acest domeniu.
Aşa că s-o lăsăm mai moale cu anti-evaziunea şi să nu le facem servicii
producătorilor. Ei se descurcă oricum. Să-i ajutăm pe bieţii
contrabandişti, care nu beneficiază de nici un sprijin. Legal...

16 decembrie 2010
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„Cota unică” a austerităţii

Valul de proteste violente care a cuprins Europa este una dintre
consecinţele extreme ale politicilor de austeritate determinate de criză.
În Grecia, Spania, Portugalia, Chiar Franţa, populaţia refuză să accepte
că ieşirea din criză se poate rezolva doar în acest fel. Ne-am putea întreba
de ce nu se întâmplă aşa ceva în Germania. Răspunsul este simplu:
nemţii nu au aşteptat ca problemele generate de criză să se acutizeze.
Au luat măsuri, au realizat ceea ce alţii nu vor obţine prin turbulenţe.
Europa şi, în special aripa sa sudică, meridională, a avut acces la
bunăstare printr-un artificiu economic: s-a trăit peste posibilităţi.
Calitatea vieţii a crescut fără să crească şi eficienţa. Şi cum nimic nu
este mai neplăcut decât pierderea unor privilegii, considerate meritate
şi pentru totdeauna, reacţia este cu atât mai violentă. În unele societăţi
cu tradiţie şi democratică, dar şi de anarhism, situaţia devine de-a dreptul
explozivă. La mijlocul crizei, Europa se divide din nou, între un Nord
pragmatic, dispus să-şi asume anumite sacrificii şi un Sud „siestic”
neobişnuit cu efortul susţinut şi cu ideea de sacrificiu. Numitorul comun
al tuturor protestelor de până acum – paşnice sau violente – este
adoptarea, de către guverne, a unor soluţii generaliste care aruncă povara
austerităţii pe umerii păturilor sociale defavorizate. Este un soi de „cotă
unică” pe care o plătesc toţi pentru deciziile greşite sau voit păguboase
luate de clasa politică. Atunci când liderii spun: „Asta este. N-avem
bani” – populaţia aşteaptă o completare: cine este responsabil de această
situaţie? Ce măsuri se iau împotriva celor care au determinat aceste
consecinţe? Dar, mai ales – de ce să plătim cu toţii datoriile unora? În
România lucrurile stau pe undeva pe la mijloc. Chiar dacă povara crizei
este dusă, deocamdată, aproape exclusiv de sectorul privat, „sacrificiile”
decise de guvern a fi făcute de către bugetari ridică aceeaşi problemă:
de ce se aplică o „cotă unică” – cea de 25% - şi pentru cei care abia îşi
mai pot duce traiul din ceea ce le rămâne, şi pentru cei ale căror lefuri
s-au umflat exponenţial cu interesele electorale ale clasei politice? O
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clasă care nu este deloc dispusă să fie solidară cu „poporul” şi să renunţe
la măcar unele din privilegii? Că protestele din România nu au degenerat
în violenţe precum cele din Grecia, de pildă, ţine şi de o anumită
structură psihologică şi de o realitate obiectivă: faţă de alţii – inclusiv
faţă de greci – românii pierd mult mai puţin: ei nu au beneficiat nici de
15 salarii, nici de scutiri de impozite, nici de alte privilegii acumulate
pe măsura alternanţei la putere a celor două partide ce şi-au împărţit
prada comunitară. Iar pentru români, decisiv este sloganul cu care am
depăşit şi cele mai negre momente din istorie: bine că nu e mai rău!

17 decembrie 2010

S.C. BNR şi investitorul strategic
Isărescu

Pentru angajaţii Băncii Naţionale, ai Comisiilor de Supraveghere a
Pensiilor Private şi a Asigurărilor, precum şi pentru CNVM, austeritatea
ia sfârşit la 31 Decembrie, iar bunăstarea se reinstalează de la 1 ianuarie
2011. Motivul: nici una dintre aceste instituţii nu este bugetară!
Ajustările de până acum au reprezentat doar o formă de solidaritate cu
naţia în suferinţă, dar şi solidaritatea are o limită. Aşa încât investitorul
Isărescu şi Compania (nefiind bugetari înseamnă că sunt privaţi, nu?)
îşi reiau activitatea. Banca Naţională se va ocupa în continuare să
tipărească bani şi să-i vândă băncilor şi populaţiei , beneficiul rezultat
împărţindu-l cu statul. Dacă trăim într-o economie liberă, iar BNR nu
este bugetară, mă întreb şi eu, ca prostul: de ce să aibă dl Isărescu
monopol? Cu ce sunt eu mai prejos? Mai ales dacă ar fi concurenţă, ar
fi şi dl Isărescu nevoit să coboare preţul, iar românilor le-ar fi mai uşor
să obţină aceiaşi bani, la un preţ mai mic? Evident, aberez. Rămâne însă
această întrebare fundamentală, ce stă la baza discriminării dintre cei
care servesc instituţiile statului: în timp ce celor cu cele mai mici lefuri
li se taie 25% ca să salveze economia, celor cu cele mai mari lefuri – şi
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BNR şi Comisiile, dar şi CNVM sunt în topul salarizării, ei neavând
limitări legale – li se înapoiază ceea ce li s-a luat temporar. Nici măcar
de formă nu au şi ei o etapă intermediară care să-i bucure – teoretic – că
iau înapoi 10%. Pur şi simplu, de la 1 ianuarie îşi vor încasa drepturile
de dinainte de austeritate, poate chiar majoritate de către şefii
recunoscători. Dar, ca să ne prostească chiar de tot, ni s-a adus şi
argumentul că nici măcar formula de solidaritate nu a fost în regulă:
chiar dacă ei au fost de acord cu tăierea, au sărit în sus cei de pe la Banca
Mondială şi Europeană, şi de pe la alte foruri bruxelleze şi au spus că
nu-i nici corect şi nici legal! Mai că l-au certat pe Boc că a îndrăznit să
se amestece în treburile lor. Dar aşa este la noi: orice reglementare este
ucisă de excepţii. Întotdeauna se va găsi ceva, un motiv, o justificare,
prin care să se dovedească că aplicarea oricărei măsuri nu se poate face
în mod egalitarist, ca pe vremea comuniştilor, şi că în democraţia asta
reală, unii sunt mai egali decât alţii. Iar cei mai egali sunt cei care ne fac
şi ne dau banii noştri cei de toate zilele: societatea Comercială „Banca
Naţională”, condusă de investitorul strategic Mugur Isărescu.

20 decembrie 2010

Accesul de verticalitate: recurs la
tehnica „plesnirii peste bot”

În urmă cu zece ani, Ion Iliescu – pe atunci lider al Opoziţiei – şoca
lumea politică în special şi lumea în general, prin recomandarea
contondentă pe care o făcea în legătură cu tratamentul ce ar fi trebuit
aplicat unor congresmeni care veniseră din America să ne tragă de urechi
pentru nişte... abateri de la buna purtare a unei ţări mici şi fără gonade
internaţionale. „Trebuie plesniţi peste bot!” – recomanda altfel paşnicul
fost şi viitor preşedinte, în ideea că n-ar trebui să facem sluj în faţa nici
unor slujbaşi fie ei şi ai unor mari puteri. Pentru o ţară care s-a cam târât
în genunchi spre aproape toate organizaţiile din care face parte, începând
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cu Consiliul Europei şi continuând cu Uniunea Europeană, chiar dacă
preţul pe care-l plătea depăşea cel mai adesea costurile, un astfel de gest
semăna cu fluieratul în biserică şi nu puţini au fost cei care l-au blamat
public pe Iliescu, privind cu îngrijorare undeva în sus. A fost nevoie de
zece ani ca să înregistrăm un nou gest de verticalitate, după ce am
înghiţit în sec de pe urma tuturor monitorizărilor şi supravegherilor la
care ne-au supus (uneori pe merit, alteori nu) cei care continuă să trăiască
cu ideea că ne-au făcut o favoare primindu-ne în NATO şi acceptându-
ne morţii de prin teatre de război cu care nu aveam nici în clin nici în
mânecă, sau în Uniunea Europeană, unde contribuim cu mai mult decât
primim (chiar dacă nu din cauza Uniunii). Dar asta e situaţia. Sincer să
fiu, mă bucur că Traian Băsescu – până nu de mult adept al „teoriei
licuricilor”, a avut, la Bruxelles, săptămâna trecută, un acces de
verticalitate, plesnindu-i peste bot pe adepţii conexării unor măsuri
tehnice cu altele politice în problema Spaţiului Schengen. În faţa
ameninţărilor deloc voalate ale reprezentanţilor unor ţări cu care ne-am
contrat pe problematica ţiganilor, că vor propune amânarea intrării
noastre în Spaţiul Schengen până când se vor rezolva nu ştiu ce probleme
de corupţie, Băsescu a ricanat: ce-are corupţia cu... prefectura? România
şi-a făcut temeinic temele pentru aderarea la Spaţiul Schengen, s-a
muncit (şi s-a cheltuit) mult pentru îndeplinirea criteriilor, existând reguli
juridice clare în acest sens. Nu mai suntem dispuşi – basta – să acceptăm
alte criterii de monitorizare, ci doar o eventuală cooperare ca oricare
dintre statele membre – le-a trântit-o Băsescu colegilor, dându-le de
înţeles că, în calitatea de membru cu puteri egale, le putem da şi noi
bătăi de cap altora, când se va ivi ocazia şi când veto-ul României le-ar
putea provoca probleme. A fost o punere la punct chiar pentru inodorul
şi incolorul preşedinte european, Van Rompuy, care-şi dăduse şi el cu
părerea că n-ar strica o eventuală dezbatere pe această temă, eventual
prin martie-aprilie, adică taman după termenul de aderare de la 1 martie.
Sunt sigur că poziţia preşedintelui Băsescu va fi luată în seamă şi va
dovedi că, uneori, e necesară aplicarea tehnicii „plesnitului peste bot”.

21 decembrie 2010
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A fost odată o Revoluţie...

În România trăieşte deja prima generaţie care nu mai are amintiri din
trecutul comunist. Pentru aceasta şi, poate – pentru jumătate din cea
precedentă - Revoluţia reprezintă un eveniment comun, pe care-l
receptează doar din opiniile contradictorii ale dezbaterilor televizate şi
din certurile interminabile la dată fixă ale foştilor – sau presupuşilor
revoluţionari rămaşi pe din afara răsplăţii jertfei patriotice. Clasa politică
ce-şi reclamă legitimitatea revoluţionară este tot mai redusă numeric,
copleşită fiind de cea care, repudiind-o, îşi caută alt soi de legitimitate.
Nu avem, la această oră, nici măcar o definiţie oficială a evenimentelor
din 21/22 Decembrie 1989: Revoluţie? Lovitură de stat? Conspiraţie
internaţională? Glasnost a la roumaine? Comunism reciclat? Poate că
din toate câte ceva. Mai avem, cred, de aşteptat, un „acord de principiu”.
Până atunci, „evenimentele” rămân ceea ce au însemnat ele pentru
fiecare dintre noi, la acel moment. Pentru mine a fost, mai întâi, explozia
de la mitingul din 21 şi evoluţia incredibilă a mişcărilor de stradă de
până la instalarea baricadei de la Universitate. Toate astea le-am trăit,
le-am urmat pas cu pas, cu uimirea jurnalistului care asista la secvenţe
pe care nu le credea posibile într-o ţară ce părea să fi rămas ultima redută
a comunismului obtuz şi nereformabil. Au însemnat violenţele de la
baricadă şi morţii peste al căror sânge am păşit în stradă. A însemnat
sentimentul acela de uluire pe care l-am trăit a doua zi dimineaţă când
locurile în care muriseră oameni, nemeritat, erau măturate şi spălate,
unica amintire rămânând urmele gloanţelor din zidurile Universităţii. A
însemnat sentimentul acela de exaltare şi de pierdere a adânc instalatei
timorări în faţa unei puteri absolutiste, când în Bulevardul Magheru au
apărut coloanele de demonstranţi, venite din toate colţurile Bucureştilor,
cu stema decupată din drapel şi cu pancartele pe care scria, neverosimil,
„Jos Ceauşescu!”. A însemnat senzaţia de gheaţă a ţevii de puşcă care
mi-a proptit-o în piept un soldat speriat, când m-am apropiat de cordonul
militarilor pentru a aduna tuburi din cartuşele trase pe deasupra
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demonstranţilor. A însemnat întoarcerea mea la redacţie şi gestul –
inconştient! – de a-i pune redactorului-şef pe birou tuburile de cartuşe
şi de a-l întreba (revăd şi acum în minte uluirea de pe figura sa) dacă
despre asta pot să scriu. Mai înseamnă şi enormitatea - pentru contextul
acela - a depunerii legitimaţiei de ziarist şi anunţul unei demisii pe care
nici nu-mi trecea prin cap cât de scump ar fi putut fi plătită. A însemnat
valul de entuziasm colectiv, vecin cu nebunia, ce a cuprins Piaţa
Palatului, în momentul decolării elicopterului prezidenţial şi apelul
primit de la redacţie, unde odată întors, am decis cu colegii mei că ziarul
trebuie să apară şi că numele său va fi identic cu al strigătului ieşit din
sutele de mii de piepturi, în stradă: „Libertatea”. A urmat, apoi, prezenţa
în studioul TVR, unde am anunţat iminenta apariţie a primului ziar liber
al revoluţiei române, scos de tipografii de la „Informaţia”, pentru prima
dată fără vreo aprobare, şi împărţirea lui, din om în om, pe strada care
aştepta cu nesaţ prima confirmare scrisă, documentară, a lucrului bun şi
nesperat care ni se întâmpla atunci, ca într-un vis prea frumos ca să fie
adevărat. A însemnat, în fine, acele zile şi nopţi pe care le-am trăit într-
un Bucureşti buimac, de noua sa stare, cu teroriştii văzuţi de mine pe
acoperişurile blocurilor de lângă Cişmigiu, trăgând rafale spre parcul pe
care-l traversam cu ziarele sub braţ, cu uluirea resimţită la vestea că
nepoţelul meu de văr, Vladimir, era deja, la doar o lună de viaţă, cel mai
tânăr erou- martir al revoluţiei şi multe altele pe care le-am aşternut pe
manuscrisele pentru noul ziar, încărcat de sentimente de furie şi de
speranţă. Aşa încât, vedeţi de ce eu nu pot să fac ceva ce alţii fac cu atâta
uşurinţă, deşi tot ce ştiu ei despre întâmplările de acum 21 de ani e din
amintirile altora sau din propriile lor idiosincrazii. Şi de ce eu pot să bag
mâna în foc că a fost, odată, o revoluţie...

22 decembrie 2010
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Schengen

Mă număr printre cei care au salutat modul în care recent Traian
Băsescu a reacţionat, la Bruxelles, faţă de intenţiile unora dintre
reprezentanţii Uniunii de a amâna termenul integrării României (şi
Bulgariei) în Spaţiul Schengen, peste cel stabilit iniţial. Invocam chiar
un îndemn mai vechi al fostului preşedinte, de a mai fi „plesniţi”, din
când în când, peste „bot”, acei emisari ai unor organizaţii internaţionale
care ne caută nod în papură, în locul adoptării tradiţionalei atitudini
umile sau defensive. Credeam că, în calitatea actuală de membri cu
drepturi egale ai Uniunii, avem dreptul să ne exprimăm şi opinii care nu
coincid cu cele care au rezerve, mai mult sau mai puţin justificate.
Accesul României în Spaţiul Schengen este unul dintre paşii importanţi
ai completei noastre integrări europene. Este motivul pentru care
proiectului i s-a oferit o atenţie prioritară şi pentru care – aşa cum ne
spun oficialii – s-a trudit din greu, cu bani mulţi, din teşchereaua proprie
şi de la Uniune. Şi, când să zicem hop! (la 1 martie 2011) iată că se
întâmplă ceva: tot mai frecvent s-au agitat – în special din partea unor
ţări cu care am avut o serie de diferende nereglementate la nivel
diplomatic – ideea unei amânări, motivul fiind că „fişa tehnică” nu este
dublată de cea politică. România – ţara care va păstori cea mai lungă şi
mai complexă „fâşie” de graniţă europeană, n-ar fi rezolvat încă o serie
de aspecte pentru care continuă să fie monitorizată de structurile
comunitare. Se vorbeşte despre corupţie, modificări legislative,
responsabilităţi instituţionale, regimul accesului străinilor şi altele. Iată,
însă, că după comunicatul ferm şi demn al preşedintelui Băsescu, vine
o veritabilă bombă: miniştrii de Externe ai Germaniei şi Franţei cer – în
scris – Comisiei să amâne aderarea României şi Bulgariei. Nu o cer nişte
trepăduşi, fie ei şi comunitari, o cer reprezentanţii doamnei Merkel şi
domnului Sarkozy, cei doi piloni principali ai edificiului european în
care dorim să ne zbenguim fără probleme. Poţi să le dai ăstora „peste
bot”? Poate doar dacă eşti Obama... Deja acest aspect schimbă toate
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datele problemei, transformând demersul preşedintelui nostru într-un
balon de săpun, cu o conotaţie mai degraba penibilă decât demnă. Dacă
Germania şi Franţa cer acest lucru, este lipsit de orice dubiu că au motive
serioase să o facă. La baza unei asemenea solicitări nu pot sta doar
aspecte umane, de genul simpatiei sau antipatiei personale. Câteva dintre
acestea le cunoaştem: ştim că avem în continuare o justiţie ineficientă
şi o legislaţie prea permisivă cu unii vecini – în ciuda unor atenţionări
repetate. Ştim că instituţiile noastre responsabile de domeniu sunt
penetrate de infracţionalitatea organizată şi că degeaba instalăm pe toată
graniţa senzori de infraroşu, dacă pe şpăgari nu-i putem identifica şi
elimina, pentru obiceiurile prea bine instalate. Trebuie să recunoaştem
că „fişa tehnică” nu este suficientă pentru a rezolva problemele pe care
le putem crea întregii structuri a cărei apărare şi protecţie vrem să ni le
asumăm. Dacă ar fi doar atât şi n-ar fi din cale-afară de rău. Am mai
avut şi alte examene de acest fel pe care, în ciuda ne-atingerii
parametrilor maximi, le-am promovat pe baza încrederii că procesele se
vor completa şi perfecţiona. Ce s-a întâmplat acum dovedeşte însă că
am pierdut un lucru esenţial: încrederea. Încrederea în capacitatea
noastră, în seriozitatea noastră, în posibilitatea noastră de a ne comporta
ca o naţiune europeană. În ultimă instanţă, încrederea în cei care ne
reprezintă, pentru cum ne reprezintă.

23 decembrie 2010

Scena balconului

După aproape exact 21 de ani, „scena balconului” de la Revoluţie
se reproduce într-o variantă revăzută şi adăugită. În plină şedinţă a
Parlamentului, înainte de votul la moţiunea pe legea Salarizării, cea care
consfinţea tăierile dure din lefurile bugetarilor, un bugetar de la postul
public de televiziune, aflat în exerciţiul funcţiunii a ţinut să-şi exprime
opinia într-un mod ce putea să devină tragic: s-a aruncat pur şi simplu
în capul aleşilor, strigând lozinci de protest! Faţă de ce s-a întâmplat
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acum 21 de ani, există unele deosebiri. La Timişoara, revoluţionarii au
urcat în balconul Operei pentru a cere libertate. Nu s-au aruncat de acolo,
pentru că au crezut că nu e nevoie şi că cei însărcinaţi cu ordinea o vor
face cu metodele lor cunoscute (au făcut-o, de altfel), La Bucureşti,
Adrian Sobaru avea libertate. De 21 de ani. Avea dreptul de a-şi expune
sentimentele şi convingerile – şi a făcut-o cu extrem de multă claritate.
Sobaru, însă, se pare că nu prea mai avea pâine – prin pâine înţelegând
resursele necesare unui trai decent pentru el şi familia sa. Evident, a te
arunca de prin balcoane nu este o soluţie. Ar fi chiar o mare tragedie
naţională dacă toţi cei care trec acum prin greutăţi ar alege o asemenea
variantă. Dacă este însă să vorbim despre o semnificaţie specială a
acestui episod, să ne oprim puţin asupra utilizării sale ca armă de luptă
politică împotriva Puterii, de către o Opoziţie pe care nimic nu o califică
a fi mai bună sau mai pricepută, dar care într-un asemenea moment se
află pe o poziţie avantajată. Pesediştii şi peneliştii au făcut caz de
indecenţa deciziei de a se continua şedinţa de parlament în condiţiile
evenimentului care tocmai avusese loc. Geoană s-a declarat şocat. Boc
a încercat chiar să-i dea victimei o mână de ajutor. Fiecare a făcut-o
dintr-o altă perspectivă a interesului imediat: primul n-avea chef să
continue o acţiune perdantă din start; al doilea vroia să încheie cât mai
repede acest episod incomod al moţiunii. Pe amândoi îi aşteptau lucruri
mai importante decât spectacolul unui accident survenit într-un moment
atât de potrivit sau de nepotrivit. Acuzele Opoziţiei şi darea pe după gard
a Puterii reconstituie modul în care decurge dialogul politic în societatea
democratică românească în care soluţiile la problemele nenumărate care
se acumulează se pierd mereu în ceaţa intereselor particulare imediate.
Şi – fără să fiu un amator de violenţe – mai că-mi vine să cred că „soluţia
finală” ar fi să-i aruncăm de la balcon pe cei care nu se străduiesc să
facă nimic din ceea ce în mod real ar trebui să facă. Şi să-i înlocuim cu
cei care credem că au măcar astfel de intenţii. Până la (tradiţionala) probă
contrarie...

24 decembrie 2010
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Soarta crudă a evazioniştilor

Subtilul finanţist Ialomiţianu şi impetuosul său subaltern de la ANAF
au ţinut morţiş să ne impresioneze prin lupta lor dedicată în contra
evaziunii fiscale şi a celorlalte păcate grele la adresa bugetului. Dorinţa
lor cea mai mare a fost să încheie anul 2010 cu o victorie. Nu victorie,
triumf aş zice! Aşa încât, pe când populimea se îndopa cu sarmale şi
cozonaci, ei, prezenţi la datorie, dădeau vestea cea minunată: evaziunea
va fi dată în gât! Cum? Simplu! Pe de-o parte zic că n-au, dar pe de alta
îşi cumpără vile, Hummer-uri, elicoptere şi yachturi şi se plimbă tot anul
prin cele mai scumpe staţiuni turistice de pe mapamond. Sunt aceia care
nu pot justifica averile pe care, cică, nu le au şi pentru care nu plătesc
un şfanţ la buget. În primul rând trebuie să recunosc că atât dl
Ialomiţianu, cât şi dl Blejnar au dat dovadă de multă perspicacitate,
observând fenomenul care multora le-a scăpat. Dar, odată ce l-au
identificat, s-au repezit – năpustit, chiar – asupra lui. Ne luminează chiar
dl Blejnar, că în cadrul ANAF se constituie o echipă de luptă împotriva
acestor evazionişti, pe care-i va găsi şi în gaură de şarpe şi le va pune
revolveru’ legii în piept: de unde ai casa/ maşina/ vila/ yachtul/
elicopterul ăsta? Ai câştigat – cinstit – banii cu care ai luat-o? Nu poţi
să dovedeşti? Atunci te-ai ars: 16 la sută din ea ţi-o luăm noi, iar cu restul
te speli pe cap! Vă daţi seama ce drame, ce tragedii chiar va declanşa
acţiunea zbirilor Fiscului! Cum să umbli doar cu 84% dintr-o maşină?
Sau să locuieşti în 84% dintr-o casă? Ce viaţă mai e aia? Sau să te duci
în Dubai şi să cheltuieşti doar 84% din ce ţi-ai propus? Trebuie să
recunoaşteţi că perspectiva e cumplită pentru cei în cauză. Cumplită dar
dreaptă: 16% este cifra magică, care rezolvă orice: impozite, taxe şi toate
celelalte. Nu poţi, Doamne fereşte, să-i iei omului 84%, că vorba aia, e
proprietatea lui şi proprietatea e sfântă în România. Ce facem, ajungem
la metodele odioase ale lui Ceauşescu, care confisca „in integrum” ce
nu se putea justifica, cu a lui sinistră Lege 18? Sau ca americanii, care
confiscă 80% din agoniseala ilicită? Nu. 
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Noi românii suntem, în primul rând umani. Nu-i stresăm pe bieţii
oameni. Îi vom lua cu binişorul. Vom selecta agenţi anti-fraudă care se
vor infiltra pe lângă evazionişti sub diferite acoperiri, îi vor însoţi prin
vacanţele lor ilicite pentru a vedea exact ce cheltuiesc, se vor însura,
poate, cu fetele lor, pentru a afla informaţii, pentru că altfel va fi foarte
greu. Iar cel mai greu va fi – pun pariu - cu evazioniştii care la întrebarea:
„De unde ai toate acestea? Cum le-ai dobândit?” – vor răspunde cu
sinceritate: „Din stimulente!”. Şi vor da statul în judecată. Cum au făcut
domnii Ialomiţianu şi Blejnar.

31 decembrie 2010
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Familii politice

Puterea exemplului
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Om de cuvânt

Ieşirea din recesiune
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Miting de protest

Drepturi de autor
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Ultimul cu Vântu

Colecţionarul
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Disciplină nouă

Acţiune tradiţională
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Marcatorul Boc

Ţapul de serviciu
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Călcâiul lui Traian

Canin show
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Rol de mediere

Disciplină de partid
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Drumul salamului

Comisia de sănătate
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Poză de familie

Valiza lui Boc
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HoldUp ratat

Recepţie la Interne
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Replici celebre

Crăciunul Elenei Udrea
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Cadou

Meteomania
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La Mulţi Ani!



APARIŢII EDITORIALE ÎN COLECŢIA

Cronologia comentată a
Mileniului III

SCHIMBAREA SCHIMBĂRII 
(Anul 2000)

ZODIA DELFINULUI 
(Anul 2001)

CAPITALISMUL DE CUMETRIE  
(Anul 2002)

SEPARAŢIA PALATELOR 
(Anul 2003)

CONTINUITATE ŞI ALTERNANŢĂ 
(Anul 2004)

SOLUŢIA IMORALĂ 
(Anul 2005)

ÎNTRE D.A. ŞI NU 
(Anul 2006)

CEI 322 
(Anul 2007)

VOTUL UNINOMINUL
(Anul 2008)

FLACĂRA VIOLET
(Anul 2009)
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Cronologia
principalelor evenimente 

ale anului 2010 
IANUARIE

1 ianuarie: 
- Componența guvernului Boc III validat de Parlament în 23 decembrie 2009.
Miniștri PDL: Emil Boc (Primul Ministru), Teodor Baconschi (Afaceri Externe),
Adriean Videanu (Economie și Comerț), Sebastian Vlădescu (Finanțe Publice),
Mihai Şeitan (Muncă), Radu Berceanu (Transporturi și Infrastructură), Vasile
Blaga (Administrație și Interne), Daniel Funeriu (Educație, Cercetare și
Inovare), Elena Udrea (Dezvoltare Regională și Turism), Gabriel Sandu
(Comunicații). Miniștri UDMR: Béla Markó (Vice-prim-ministru), Hunor
Kelemen (Cultură), Attila Cseke (Sănătate Publică), László Borbély (Mediu).
Miniștri independenţi: Cătălin Predoiu (Justiție), Mihail Dumitru (Agricultură).
Ministru (viitor) UNPR: Gabriel Oprea (Apărare).
- Spania preia de la Suedia președinția Consiliului Uniunii Europene.
- Intră în vigoare directiva CEE care permite utilizarea în viitor numai a
Sistemului internațional de unități și interzice folosirea altor unități de măsură.
- Intră în vigoare Legea salarizării unitare a bugetarilor pentru eliminarea
discrepanțelor salariale din sistemul bugetar. Angajații BNR, ai CNVM, ai CSA
și ai CSSPP nu intră sub incidența legii.

5 ianuarie:
- Radu Gabriel Safta este acreditat ambasador în Republica Botswana, Namibia
şi în Mozambic.

14 ianuarie:
- Leonard Orban, comisar european pentru multilingvism, îşi încheie
mandatului în cadrul Comisiei Barroso I (2004-2009)

15 ianuarie:
- Parlamentul României adoptă Bugetul pe anul 2010, un buget de austeritate,
în condițiile scăderii drastice a încasărilor bugetare.
- Parlamentul European audiază candidaţii pentru posturile de comisari
europeni. Dacian Cioloş este confirmat, după audieri, drept comisar european
pentru Agricultură.



17 ianuarie: 
- Soţia liderului PSD, Mihaela Geoană, declară că soţul său a fost supus unor
„atacuri energetice” la dezbaterea finală din campania prezidenţială şi că şi ea
a simţit aceste influenţe.

23 ianuarie:
- Daniela Popa, votată de Parlament pentru un mandat în Consiliul CSA, anunţă
că demisionează din funcţia de preşedinte al PC.

FEBRUARIE

4 februarie:
- Traian Băsescu anunţă că în şedinţa extraordinară a CSAT a fost aprobată
participarea României la Scutul Antirachetă, ca urmare a invitaţiei preşedintelui
american Barack Obama.
- Ambasadorul Teodor Baconschi este rechemat din Franţa.

7 februarie:
- Fostul ministru al Finanţelor, Gheorghe Pogea, e numit în Consiliul de
Administraţie al CEC Bank.

10 februarie: 
- Ministrul rus de Externe sugerează că SUA şi România s-au grăbit să extindă
Scutul Antirachetă fără o consultare serioasă cu Moscova.
- Guvernul decide printr-o ordonanţă de urgenţă, să interzică comercializarea
produselor şi substanţelor etnobotanice. 

12–28 februarie:
- A XXI ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Vancouver, Canada. România
a participat cu 29 atleți în cadrul a 9 sporturi dar n-a câștigat nici o medalie.

13 februarie: 
- Guvernul se angajează în faţa FMI să reducă cheltuielile de personal cu 240
milioane de euro, prin concedieri. 14.000 de oameni din sectorul public ar urma
să fie daţi afară. 

20 februarie:
- Victor Ponta este ales președinte al PSD, la Congresul Extraordinar al
partidului. Cristian Diaconescu se retrage, în ultima clipă, din cursă. Radu
Mazăre se retrage declarând că îl susţine pe Victor Ponta. „Ponta are sânge în
el. Şi dacă am găsit un om cu sânge, atunci să-l votăm”, a spus Mazăre. 
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Mircea Geoană declară că nu va cere renumărarea voturilor. Secretar General
al partidului este ales Liviu Dragnea.
- Filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, de Florin Șerban a primit Ursul de
Argint și distincția „Alfred Bauer” la gala Festivalului Internațional de Film
de la Berlin.

MARTIE

2 martie:
- Crin Antonescu caracterizează PDL drept un „conglomerat oportunist, non-
ideologic care asumă prin impostură o falsă identitate de dreapta şi care a
devenit un partid-stat, un pericol la adresa regimului democratic”.

3 martie:
- Primarul Craiovei, Antonie Solomon (PDL), este arestat preventiv, pentru 29
de zile, de Tribunalul Argeş, sub acuzația de corupţie.
- Senatorul PSD Lia-Olguţa Vasilescu sugerează („De două săptămâni circula
un zvon în Craiova că Antonie Solomon va da cu subsemnatul la DNA”), într-
o emisiune TV, că ar exista o legătură între arestarea primarului Craiovei, şi
faptul că „firmele Elenei Udrea” care lucrau în Craiova ar fi fost „scoase de pe
piaţă”.

5 martie:
- Marius Gabriel Lazurca este acreditat ambasador în R. Moldova.

6 martie:
- Crin Antonescu obține al doilea mandat pentru șefia PNL, după ce câștigă
împotriva unicului său adversar, Ludovic Orban.
- Paula Seling și Ovidiu Cernăuțeanu câștigă preselecția națională Eurovision
2010, cu piesa Playing with fire.

8 martie: 
- Leonard Orban este numit consilier prezidenţial pe probleme de afaceri
europene.

10 martie:
- Aflat într-o vizită oficială de trei zile în Japonia, preşedintele Băsescu şi soţia
lui, Maria, sunt primiţi, la Palatul Imperial nipon, de către împăratul Akihito
şi împărăteasa Michiko.

12 martie:
- Preşedintele Băsescu declină titlul de membru de onoare oferit de AOSR.



17 martie: 
- PDL renunţă la revocarea lui Mircea Geoană din funcţia de preşedinte al
Senatului, anunţă Traian Igaş, liderul senatorilor PDL. 

24 martie: 
- Având în vedere că România nu dispune de resursele financiare necesare
pentru achiziţionarea unor avioane multirol noi, CSAT aprobă propunerea de
achiziţionare a 24 avioane F-16 în uz, propunere care va fi supusă dezbaterii
şi aprobării Parlamentului României

25 martie:
- Europarlamentarul Ramona Mănescu transmite o interpelare adresată CE în
care critică recentul raport pe justiție. Mănescu este nemulţumită de faptul că
CE a lăudat activitatea DNA care este ineficient, inutil şi nu reprezintă altceva
decât un „un instrument de presiune politică la îndemâna preşedintelui
Băsescu” (...) „DNA nu a reuşit să finalizeze nici un dosar de mare corupţie!”.

29 martie:
- Are loc a 4-a ediție a Premiilor Gopo. Marele câștigător este filmul „Polițist,
adjectiv”, regizat de Corneliu Porumboiu.

30 martie: 
- Directorului general FMI, Dominique Strauss-Kahn vizitează România în
cadrul unui turneu în Europa.
- ÎCCJ admite cererea procurorilor DNA şi a decis să emită mandat de arestare
preventivă, pentru 30 de zile, pe numele senatorului Cătălin Voicu. 
- Directorul SRTv, Alexandru Sassu, dar şi întreg Consiliul de Administraţie
al SRTv, sunt demişi de Parlament, cu 195 de voturi „pentru”, 78 „împotrivă”
şi 3 abţineri.

31 martie:
- Teodora Teo Trandafir anunţă candidatura din partea PDL pentru un loc
vacant în Camera Deputaţilor și câştigă alegerile în faţa contracandidatei sale,
conservatoarea Liliana Mincă.

APRILIE

1 aprilie: 
- Şoferii RATB sunt în grevă spontană după eşuarea negocierile salariale cu
directorul regiei. Sute de angajaţi au protestat la autobaza Titan, nemulţumiţi
de nivelul salariilor. Pasagerii sunt bulversaţi pentru că nu au cu ce să meargă
la serviciu. Ultima greva a angajaţilor de la RATB a avut loc înainte cu 12 ani.
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8 aprilie: 
- Judecătorul Florin Costiniu şi oamenii de afaceri Marius Locic şi Costel
Căşuneanu sunt reţinuţi, pentru 24 de ore, de procurorii DNA pentru fapte de
corupţie în dosarul în care este cercetat senatorul Cătălin Voicu.

10 aprilie:
- Președintele Poloniei, Lech Kaczyński, soția acestuia, guvernatorul Băncii
Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi au decedat în urma
unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

12 aprilie:
- Guvernul aprobă proiectul Legii educaţiei. Premierul Emil Boc declară la
începutul şedinţei că legea educaţiei trebuie să fie adoptată de Parlament până
la finele lunii iunie, astfel încât să intre în vigoare începând cu acest an şcolar.

14 aprilie:
- ANAF a blocat in ultimul an conturile bancare a peste 950.000 de
contribuabili care nu şi-au plătit la timp taxele la stat, măsurile de executare
silită intensificându-se odată cu scăderea veniturilor la buget.
- CCR declară neconstituţionale mai multe prevederi din Legea de funcţionare
şi organizare a ANI. Astfel încât ANI nu mai poate să depoziteze declaraţiile
de avere şi de interese, să amendeze persoanele care nu le depun la timp, să
ceară confiscarea averilor sau punerea sechestrului pe acestea şi nici nu mai
poate sesiza parchetul, în cazul unor neconcordanţe în declaraţii.

17 aprilie:
- La ora 5:00 ora României, norul de cenușă format în urma erupției vulcanului
Eyjafjallajökull intră pe teritoriul României. Cursele aeriene care au ca punct
de pornire și destinație aeroporturile din Baia Mare, Suceava, Cluj-Napoca și
Târgu Mureș sunt anulate.

18 aprilie:
- Zeci de şefi de state şi de guverne vin La Cracovia, în Polonia pentru a
participa la funeraliile Preşedintelui Republicii Polone, Lech Kaczyński, şi ale
doamnei Maria Kaczyńska.

21 aprilie:
Guvernul adoptă Propunerea de iniţiere a revizuirii Constituţiei, însoţită de
Proiectul de lege şi expunerea de motive.

22 aprilie:
- România (peste 400 de magazine care comercializează plante etnobotanice



şi peste 500.000 de consumatori) a ajuns pe locul patru în UE în ceea ce
priveşte consumul, în condiţiile în care în 2008 nici nu figura în acest
clasament.
- Fostul lider al minerilor, Miron Cozma, afirmă că debarcarea guvernului
Roman, în 1991, a fost realizată cu sprijinul total al lui Traian Băsescu, care în
calitate de ministru al Transporturilor, i-a pus la dispoziţie trenurile necesare
ajungerii la Bucureşti.

23 aprilie:
- Este rechemat Marius Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador pe lângă
Sfântul Scaun şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta.

25 aprilie:
- Al doilea tur al alegerilor parlamentare în Ungaria, câștigate de partidul de
centru dreapta condus de Viktor Orbán.

MAI

1 mai:
- UNPR îşi desemnează la Conferinţa Naţională extraordinară, conducerea la
nivel central: Marian Sârbu - preşedinte, Gabriel Oprea - preşedinte executiv,
Cristian Diaconescu - preşedinte de onoare, Neculai Onţanu - secretar general.
- Se deschide Expoziția Universală 2010 de la Shanghai, China. Pavilionul
României „Greenopolis” este construit în formă de măr.

5 mai: 
- Procurorii DNA decid să pună sechestru asigurator pe o parte din averile
oamenilor de afaceri Marius Locic şi Costel Căşuneanu, cercetaţi pentru fapte
de corupţie: .

6 mai:
- Cancelarul german Angela Merkel, declară după întâlnirea cu Traian Băsescu,
că România a confirmat ca vrea să adere la euro în 2015, menţionând că
respectă acest lucru, ştiind ce înseamnă aplicarea unor reforme grele pentru
populaţie.

11 mai:
- În urma alegerilor legislative din 6 mai din Regatul Unit, Gordon Brown
demisionează din funcția de premier, fiind înlocuit de David Cameron.

12 mai:
- România trebuie să îşi corecteze deficitul bugetar şi să meargă mai departe
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cu reformele pentru a avea o economie mai flexibilă, care să atragă investitorii
străini, dacă vrea să iasă cu bine din criza globală, spune Nouriel Roubini 

13 mai:
- Preşedintele Băsescu anunţă că, în urma negocierilor cu FMI, autorităţile
române au ales soluţia reducerii salariilor bugetare cu 25%, a pensiilor cu 15%
şi să scadă „masiv subvenţiile”, în loc de majorarea semnificativă a
principalelor taxe, respectiv cota unică şi TVA. Traian Băsescu a menţionat şi
că ajutorul de şomaj va scădea cu 15%.

14 mai:
- Protest de amploare în Capitală faţă de măsurile de austeritate impuse de
Guvern.

20 mai:
- Ambasadorul Maria Sipoş este rechemată din Columbia.

21 mai:
- Directorul general al FMI, Dominique Strauss-Kahn, susţine că Fondul nu a
fost de acord cu propunerea guvernului român de a reduce cu 25% salariile:
„Am propus impozitarea bogaţilor. Guvernul român s-a opus!”. 

22 mai:
- România nu îndeplineşte niciunul din criteriile pentru aderarea la zona euro,
conform Raportului de Convergenţă pentru 2010 prezentat de CE.

26 mai:
- Primirea la Cotroceni a Directorului CIA, Leon Panetta.
- Ministrul Elena Udrea vede două variante pentru soarta cabinetului Boc: ori
intră în istorie, ori „iese urât”.

29 mai:
- Finala concursului Eurovision din Norvegia. Concursul este câștigat de
Germania. România se clasează pe locul 3.

IUNIE

2 iunie:
- Rechemarea ambasadorului Marian Pârjol din Nigeria.

4 iunie:
- Încetează raporturilor de serviciu ale chestorului general de poliţie Ardelean
Virgil, „Vulpea”, cu MAI.



9 iunie:
- Este învestit în funcţia de judecător la CCR Petre Lăzăroiu.

7 iunie:
- În timpul dezbaterilor la modificarea legii de funcţionare a TVR, în Comisia
de Cultură a Senatului, Raluca Turcan întreabă, pe un ton iritat, pentru ce a
fost nevoie ca TVR să înfiinţeze un post la Hunedoara, confundând TVR HD
(High-Definition) cu abrevierea judeţului.

15 iunie: 
- Sunt învestiţi în funcţia de judecător la CCR, Iulia Motoc şi Mircea Ştefan
Minea.
- CNPR are un nou director general, pe Dumitru Daniel Neagoe, fost director
executiv al companiei, care îl înlocuieşte pe Tudor Gabriel Bohâlţeanu, care a
demisionat din funcţie. 
- Moţiunea de cenzură este respinsă de Parlament, prin urmare Guvernul Boc
merge mai departe cu măsurile de austeritate. În favoarea moțiunii PSD s-au
adunat 228 de voturi „pentru” şi 197 „împotriva”, astfel ca au lipsit doar opt
voturi pentru căderea Executivului. Mii de sindicalişti s-au adunat la Palatul
Parlamentului, unde era dezbătută moţiunea de cenzură.
- Eurodeputatul Laszlo Tokes (PPE/UDMR) este ales în funcţia de
vicepreşedinte al Parlamentului European, în locul eurodeputatului ungar Pal
Schmitt, devenit preşedinte al legislativului de la Budapesta.

17 iunie:
- Augustin Zegrean este ales preşedintele CCR.

21 iunie:
- Este elaborat documentul CSAT ce menţionează presa printre pericolele la
adresa securităţii naţionale.

23 iunie: 
- La ora 5 dimineața judecătoarea Elena Zamfir de la Judecătoria sectorului 1
dispune arestarea jurnalistului Dan Diaconescu pe o durată de 29 zile.

24 iunie: 
- Judecătorii CCR discută despre legile austerităţii care prevăd tăierea salariilor
bugetarilor cu 25% şi tăierea pensiilor cu 15%. Judecătorii decid că două
articole din fiecare lege sunt în dezacord cu Constituţia şi trimit legile înapoi
în Parlament pentru ca acele articole să fie corectate. Judecătorii decid că este
necostituţională tăierea pensiilor cu 15%.
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25 iunie: 
- Emil Boc convoacă de urgenţă conducerea PDL la ora 13.00, după care se
întruneşte Guvernul în şedinţă extraordinară pentru a adopta alte măsuri de
austeritate care să le înlocuiască pe cele respinse de CCR. 

26 iunie: 
- Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, prin derogare.
- Tribunalul Bucureşti admite cererea lui Dan Diaconescu de înregistrare a
Partidului Poporului în registrul partidelor politice.
- Un un elicopter israelian de transport tip CH-53 care participa la exerciţiul
comun aerian româno-israelian Blue Sky 2010 s-a prăbuşit in munţii Bucegi.
La bord se aflau şapte militari: un român şi şase israelieni. 

28 iunie:
- La şedinţa CSAT sunt invitaţi: Laura Codruţa Kovesi - procuror general al
Parchetului de pe lângă ÎCCJ şi Codruţ Olaru – procuror-şef DIICOT.
Directorul SRI, George Maior, prezintă o analiză cu privire la practicile de
evaziune fiscală şi contrabandă, menţionând că principalele domenii de
evaziune fiscală sunt cel agroalimentar, al produselor din alcool şi tutun, al
construcţiilor şi al produselor energetice. 
În urma discuţiilor, CSAT a hotărât elaborarea unui plan comun de acţiune iar
la nivel judeţean se vor constitui grupuri de lucru operaţionale formate din
ofiţeri specialişti şi experţi desemnaţi de instituţiile responsabile.

30 iunie:
- Sunt promulgate Legile privind Codul de procedură civilă şi Codul de
procedură penală.

IULIE

1 iulie:
- TVA -ul a crescut cu cinci puncte procentuale, de la 19% la 24%. Premierul
a spus că Executivul a ales „cea mai bună soluţie” în acest moment din punct
de vedere al „implicaţiilor economice” şi pentru ca România să poată primi de
la FMI următoarea tranşă de împrumut.
- Salariile bugetarilor scad cu 25%.

5 iulie:
- Un avion AN-2 cu 14 pasageri se prăbuşeşte pe aerodromul din Tuzla.
Unsprezece persoane au murit, iar pentru trei răniţi este trimis un elicopter
SMURD pentru a fi transportaţi la spital în Bucureşti. 
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6 iulie:
- BCE (care apără măsurile de austeritate fiscală adoptate în UE), critică decizia
Guvernului României de a reduce cu 25 la sută salariile angajaţilor BNR.

8 iulie: 
- Ministrul Elena Udrea împarte unor persoane sinistrate din localitatea
băcăuană Săuceşti ciocolată şi pantofi negri cu toc, eleganţi, un deputat PDL
spunând că pantofii „sunt numai buni pentru bal”.

9 iulie: 
- „Este o ruşine teribilă că România nu este capabilă să atragă cele 35 de
miliarde de euro care zac la Bruxelles, iar guvernul nu face nimic pentru a
scoate economia din criză”, afirmă Andreas Treichl, preşedintele executiv al
Erste Group, care controlează BCR, cea mai mare bancă românească.

10 iulie:
- Se înființează Consiliul Fiscal. Preşedinte este desemnat Ionuț Dumitru.

15 iulie:
- Măsurile de restructurare asupra cărora au convenit autorităţile române
împreună cu oficialii FMI, au fost luate pe baza unor date false referitoare la
creşterea numărului de bugetari. 
- The Daily Telegraph publică un articol în care se menţionează că ministrul
Elena Udrea a pozat în bikini acum câțiva ani. Elena Udrea cere jurnaliştilor
britanici un drept la replică.

20 iulie:
- CE constată, în raportul dat publicităţii, că România nu demonstrează
suficient angajament politic în sprijinirea procesului de reformă. Privind justiţia
din România indică se „deficienţe importante” în eforturile Bucureştiului de a
realiza progrese în cadrul MCV.

21 iulie:
- Soseşte la Bucureşti, Iurie Reniţă, ambasadorul agreat al R. Moldova în
România
- Rămășițele lui Nicolae Ceaușescu și ale soției sale Elena sunt exhumate
pentru testarea ADN-ului.
22 iulie:
- Sunt rechemaţi ambasadorii Valentin Florea din Chile şi Traian Laurenţiu
Hristea din Ucraina.

28 iulie:
- Bogdan Tătaru-Cazaban este numit ambasador pe lângă Sfântul Scaun.
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29 iulie: 
- „La noi ori de câte ori e vorba de promovarea României, demnitarii înţeleg
să se promoveze pe ei, cum fac acum doamna Udrea şi domnul Baconschi”
declară Preşedintele SAR, Alina Mungiu Pipidi.

AUGUST

4 august: 
- Traian Băsescu: „Am încredere în Guvern. Emil Boc a fost minţit!” „Fiecare
medic sau profesionist are dreptul să plece unde este mai bine plătit şi apreciat.
Din păcate, la ora actuală, România nu poate asigura salarii şi condiţii la nivel
înalt. Din câte ştiu însă, fiecare spital mare are posturile acoperite.
Nu trebuie să facem o dramă că medicii români şi alte categorii profesionale
pleacă la muncă în străinatate, pentru că statul român oricum nu le poate plăti
salariile ori ajutorul de somaj”.

8 august: 
- Revista Observator Cultural anunţă că, după doi ani, reia serialul intitulat
Ascensiunea lui Traian Băsescu, cu episoade despre cariera postdecembristă
actualului preşedinte şi cu un bonus din partea autorului Marius Oprea:
„Umbrele trecutului. Colaborarea lui Traian Băsescu cu Securitatea“. 

10 august: 
- BM apreciază că sectorul public din România este „pur şi simplu prea
costisitor” faţă de capacitatea Guvernului de a colecta venituri, impunându-se
aplicarea unor măsuri de austeritate pentru a ajunge la niveluri accesibile. 

12 august: 
- Credit Europe Bank restituie primele sume clienţilor ai căror bani au dispărut
din conturile deschise la sucursala din Braşov a instituţiei de credit şi va
continua plăţile în cursul zilei de joi, anunţă banca. Angajații băncii furaseră
câteva sute de mii de euro ai clienţilor.

15 august: 
- Preşedintele Băsescu este fluierat şi huiduit, la Constanţa, înainte să-şi ţină
discursul de Ziua Marinei.

16 august:
- În urma unei explozii la secția de Terapie Intensiva a Maternității Giulești,
au murit 6 bebeluși iar alți cinci copii sunt în stare gravă.
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- Biroul Permanent Naţional al PSD a decis ca, timp de şase luni, preşedintele
Senatului, Mircea Geoană, să nu mai aibă poziţii publice contrare partidului
şi, dacă nu va respecta această decizie, va fi exclus din PSD.
- Rusia reţine un diplomat român de rang înalt. FSB declară că „ofiţerul român
Gabriel Greсu, care lucrează sub pretextul misiunii diplomatice române la
Moscova, a fost reţinut în timp ce încerca să obţină informaţii secrete militare
de la un cetăţean rus”.

17 august: 
- Biroul Permanent Naţional al PDL a decis, noaptea, instituirea unui moment
zero după care, pe viitor, „vor fi sancţionate toate poziţiile publice contrare
liniei stabilite de conducerea centrală”, anunţă premierul Emil Boc.

19 august:
- Acţiunile de expulzare a romilor începute de autorităţile franceze generează
discuţii aprinse atât la nivel naţional, cât şi european, politica guvernamentală
privind imigranţii a preşedintelui Franţei, Nicolas Sarkozy, şi implementarea
acesteia fiind atent monitorizate de instituţiile UE.
- După circa 7 ani de ocupație, ultima unitate combatantă a forțelor militare
ale SUA este retrasă din Irak, în Kuwait.

20 august:
- În staţiunea Neptun, la ieşirea din restaurantul Cireşica, Traian Băsescu are
o altercaţie cu avocatul Dan Chitic. Administraţia Prezidenţială neagă
posibilitatea „unui contact fizic între cei doi”.

23 august:
- Întors de la Neptun, unde şi-a petrecut weekend-ul, preşedintele Băsescu intră
oficial într-o scurtă perioadă de odihnă. Pe durata întregii perioade, Traian
Băsescu îşi va exercita toate atribuţiile constituţionale şi legale aferente
funcţiei.

SEPTEMBRIE

1 septembrie:
- Înfruntare dură în PDL între doua tabere: una influenţată de tripleta Blaga -
Videanu - Berceanu şi cealaltă condusă de Elena Udrea şi influenţată de
Băsescu.
„De acum încolo, faceţi ce vreţi!”, i-ar fi transmis Traian Băsescu, pe un ton
răstit liderului PDL, nemulţumit ca este sfidat de majoritatea care a decis o
remaniere restrânsă şi nu restructurarea Guvernului.
- Martin Harris, ambasador al Marii Britanii este primit la Cotroceni, prilej cu
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care transmite aprecierea autorităţilor de la Londra faţă de promulgarea legii
ANI.

2 septembrie:
- Are loc o remaniere a Guvernului Boc. Valeriu Tabără (deputat PDL) la
Ministerul Agriculturii, în locul lui Mihail Dumitru, Gheorghe Ialomiţieanu
(deputat PDL) la Finanţe, în locul lui Sebastian Vlădescu, Ion Ariton (senator
PDL) la Ministerul Economiei, în locul lui Adriean Videanu, Anca Boagiu la
Ministerul Transporturilor, în locul lui Radu Berceanu, Ioan Botiş (deputat
PDL) la Ministerul Muncii, în locul lui Mihai Şeitan şi Valerian Vreme (deputat
PDL) la Ministerul Comunicaţiilor, în locul lui Gabriel Sandu.
- Chiar dacă se vorbeşte în ultimele trei zile despre o relaţie tot mai trensionată
între preşedintele Băsescu şi premierul Boc, atmosfera de la depunerea
jurământului pare relaxată. 

5 septembrie:
- Concert extraordinar susţinut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George
Enescu”, organizat în cadrul manifestării „Zilele BNR” la 130 de ani de la
înfiinţare.

7 septembrie: 
- Jurnalistul Ioan T. Morar este propus de ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, pentru postul de consul general la Marsilia.

8 septembrie:
- Mandatului de şef al Statului Major General pentru amiralul cu patru stele
Marin Gheorghe este prelungit. 
- Ambasadorul Aurelian Neagu este rechemat din Japonia.
- Acreditare ambasadori: Cornel Ionescu în Ucraina, Bogdan Mazuru în
Republica Franceză, Iacob Prada în Irak, Cosmin George Dinescu în Croaţia.

10 septembrie:
- Preşedintele României şi preşedintele Republicii Franceze au avut o
convorbire telefonică în contextul politicii de repatriere a unor cetăţeni români
de etnie romă.

15 septembrie:
La iniţiativa Monicăi Macovei, UE invită România să ia măsuri urgente pentru
combaterea criminalității și a corupției.

16 septembrie:
- Livia Stanciu este numita preşedinte al ÎCCJ.
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20 septembrie:
- Votul pe proiectul de lege a pensiilor are loc în absenţa opoziţiei, ai cărei
membri au părăsit sala în momentul în care amendamentele propuse de ei sunt
respinse în serie. În prezenţa unui număr de aproximativ 80 de deputaţi ai
coaliţiei de guvernământ, votul a avut loc rezultând un scor fabulos: circa 180
de voturi „pentru”, exact de cât era nevoie pentru ca legea organică să treacă.

21 septembrie:
- Lucian Papici este numit în procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei
din cadrul DNA.
- Deputata liberală Adriana Săftoiu o acuză pe preşedinta Camerei Deputaţilor,
pedelista Roberta Anastase, de obedienţă excesivă faţă de ordinele partidului
referitor la votului controversatei legi a pensiilor: "După părerea mea, Roberta
Anastase este chintesenţa eşecului, a ceea ce înseamnă tânărul parlamentar
uninominal. Supunerea faţă de ordinul de partid este deasupra legilor".

24 septembrie: 
- Mii de politişti manifestează în faţa Palatului Cotroceni. Mitingul a început
dimineaţa, în Piaţa Victoriei, de unde manifestanţii au pornit într-un marş către
palatul prezidenţial, (blocând circulaţia în drumul lor) scandând „Băsescu la
puşcărie!” şi „Ieşi afară, javră ordinară!”. 

27 septembrie:
- Vasile Blaga, cât şi secretarii de stat demisionează de la Ministerul de Interne,
după ce, cu o zi înainte, Traian Băsescu a criticat dur Poliţia şi Jandarmeria,
susţinând că protestul poliţistilor a subminat autoritatea statului.
- Senatorul PDL Traian Igaş este numit în funcţia de ministru al Administraţiei
şi Internelor.
- Preşedintele şi premierul renunţă la escorta Poliţiei.

28 septembrie:
- Emil Boc a declară că a decis să apeleze din nou la Poliţia Rutieră şi că decizia
anterioară de a renunţă la serviciile poliţiştilor a reprezentat modalitatea prin
care a dorit să îşi exprime dezacordul faţă de persoane care au depăşit cadrul
legal la proteste.

OCTOMBRIE

12 octombrie:
- Cancelarul Angela Merkel, la Bucureşti: „Am discutat despre efectele crizei
economico-financiare şi eu ştiu că în România, în momentul de faţă, sunt
aplicate nişte măsuri destul de dure”.
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13 octombrie:
- Salariaţii din sediul central al MF şi din ANAF reclamă că după eliminarea
sporurilor veniturile lor au scăzut drastic, după ce anterior salariile de bază le-
au fost reduse cu 25%.
Protestul s-a extins în ţară, afectând toate casieriile sau trezoreriile. Întâlnirea
dintre angajaţi şi oficialii ministerului s-a terminat în scurt timp, fără ca părţile
să ajungă la o înţelegere, iar salariaţii au continuat protestul, strigând printre
altele: „hoţii, hoţii” şi „banii, banii”. 
- Emil Boc, pe fondul protestului spontan al funcţionarilor din MF, declară că
legea nu se negociază şi că se va trece la represalii. Toţi cei ce vor continua
greva spontană “vor răspunde cu capul”. 

16 octombrie:
- Bucureştiul găzduieşte întâlnirea regională europeană a Comisiei Trilaterale
(Trilateral Commission), una dintre cele mai influente organizaţii mondiale.
Gazda întrunirii acestui grup este Mugur Isărescu singurul român membru al
Comisiei Trilaterale.

20 octombrie:
- Andreea Paul Vass, consilierul pe probleme economice al lui Emil Boc, dă o
replică moţiunii de cenzură în care Opoziţia prezintă 10 puncte pentru
demiterea Guvernului Boc, arătând că, din contra, exista cel puțin 13 motive
pentru ca premierul să rămână la guvernare.

24 octombrie:
- Compania Tarom aderă la alianţa SkyTeam.

25 octombrie: 
- Procurorii DNA trimit în judecată pe Dan Diaconescu, Doru Pârv şi Mitruş
Ghezea. Cei trei sunt acuzaţi de şantajarea lui Ion Moţ, primarul comunei
arădene Zărand, dar şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea.
- Este promulgată Legea privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor - Legea micii reforme în Justiţie.

26 octombrie: 
- Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, şi soţul acesteia,
omul de afaceri Dorin Cocoş, sunt implicaţi adânc în cazul ALRO, intervenind
pe lângă preşedintele Băsescu, potrivit unor stenogramelor dintr-un dosar pe
rol.

27 octombrie 
- Moţiunea de cenzură „Moţiunea României majoritare, moţiune populară”
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depusă de PNL şi PSD ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe Legea
educaţiei, nu a trecut, în Parlament.

NOIEMBRIE

3 noiembrie: 
- Judecătorii de la CCR decid că asumarea răspunderii de către Guvernul Boc
asupra Legii Educaţiei nu este constituţională existând un conflict între
Parlament şi Executiv, deoarece Guvernul şi-a asumat răspunderea pe o lege
care era deja în dezbatere parlamentară.

4 noiembrie:
- De obicei curtenitor cu presa, guvernatorul Isărescu le transmite ziariştilor
un avertisment: „Disciplinaţi-vă!“, „Nu orice trancănitor are dreptul în această
ţară să se ducă la televizor şi să îşi promoveze interesul”, şi-a ieşit Isărescu din
fire, acuzându-i pe reprezentanţii media că transmit mesajele într-un mod care
afectează negativ economia. „Voi, cei din media, credeţi că sunteţi mimoza
publică şi că puteţi scrie orice!”, a răbufnit Guvernatorul.

8 noiembrie: 
- România şi R. Moldova semnează Tratatul de frontieră dintre cele două state,
subiect care a reprezentat motiv de acuzaţii reciproce, în ultimii ani.
- Se derulează la Bucureşti Summit-ul Dunării care reuneşte 22 de delegaţii
reprezentând şefi de guverne din cele 14 state din bazinul Dunării, printre
participanţi se află şi preşedintele CE, Jose Manuel Barroso.

10 noiembrie:
Vizita de stat în România a preşedintelui Siriei, Bashar Al-Assad
Cei doi președinți şi soţiile acestora, Maria, şi, respectiv, Asma, au mâncat la
restaurantul "Hanu' Berarilor" din Capitală.

14 noiembrie: 
- Premierul Emil Boc spune că va aplica în continuare legea ce prevede tăierea
salariilor, şi asta în ciuda sentinţelor date de mai multe instanţe din ţară. Şeful
Executivului susţine că atâta timp cât legea este constituţională, deciziile
judecătorești nu-l vor împiedica să recurgă la aceeaşi procedură. 

15 noiembrie:
- În urma unui asasinat, la Piatra Neamţ, şi a propriilor declaraţii la TV („De
ce e interlop Mararu? Pentru că dădea bani la oameni şi le lua camătă?”), şeful
IPJ Neamţ, Aurelian Şoric este acuzat că a ”pactizat” cu lumea interlopă şi
nevoit să demisioneze.
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16 noiembrie: 
- George Friedman, fondatorul Stratfor în România: „Ca să fii o naţiune
suverană e nevoie să ai controlul asupra suveranităţii, asupra viitorului tău
naţional, a puterii militare şi economice pe care o ai. Românii - şi nu numai ei
- şi-au spus că, dacă sunt membri ai UE şi NATO aceste organizaţii vor avea
grijă de ea şi ea va fi liberă să se ocupe de alte lucruri. Şi cred că asta e
problema: pentru ca eu nu cred ca UE are grijă de voi, în mod cert nu cred ca
NATO o face.”

18 noiembrie: 
- Elena Udrea pierde procesul deschis împotriva senatorului Lia-Olguţa
Vasilescu, la Judecătoria Sectorului 5. Lia-Olguţa Vasilescu spusese într-o
emisiune că în spatele arestării primarului Craiovei, Antonie Solomon, s-a aflat
Udrea.

19 noiembrie: 
- Procurorii realizează un flagrant în parcarea MAI pentru prinderea omului
de afaceri gălăţean Cătălin Chelu presupunând că banii, ar fi reprezentat mită
pentru secretarul de stat din cadrul MAI, Dan Fătuloiu.

20 noiembrie:
- Devine tot mai evident, prin camerele de televiziune, că prietenia româno-
franceză la nivel de şefi de stat nu mai e ce-a fost. Preşedintele Nicolas Sarkozy
pare să-l fi tratat cu răceală pe omologul său român, Traian Băsescu, iar acesta,
nervos, este consolat de premierul italian, Silvio Berlusconi.

22 noiembrie:
- Elena Udrea este aleasă preşedinte al PDL Bucureşti, la reunirea Consiliului
de Coordonare al organizaţiei, cu 979 de voturi „pentru” din cele 999 de voturi
exprimate.
- Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, se adresează, Elenei Udrea,
spunându-i că, în calitate de coleg, trebuie să facă eforturi să nu cadă sub
farmecul ei, lăudând-o că este „inteligentă, frumoasă, tenace” şi apreciind că
nu o deranjează „vecinătatea oamenilor de valoare”.

23 noiembrie:
- Dan Fătuloiu este înlocuit de Ioan Dascălu în funcţia de secretar de stat, şef
al Departamentului de Ordine şi Siguranţă Publică din MAI.

24 noiembrie:
- Guvernul aprobă Legea salarizării unitare în sectorul public pentru anul 2011.
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27 noiembrie:
- România se califică la Cupa Mondială de Rugby din Noua Zeelandă 2011
după ce a învins Uruguay cu scorul de 39-12 în returul barajului de acces la
turneul final.

DECEMBRIE

1 decembrie: 
- Premierul Boc a inaugurează centura ocolitoare a municipiului Sibiu,
investiţia ajungând la aproximativ o sută de milioane de euro.

2 decembrie: 
- România nu are nicio strategie în domeniul transporturilor, plăteşte foarte
scump întreţinerea drumurilor, are „servicii de transport şi infrastructură sub
aşteptările românilor şi standardele europene”, se arată într-un raport al BM
care analizează activitatea şi performanţa ministerului Transporturilor şi a
companiilor de stat din subordine.

6 decembrie:
- Perioada de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului va fi redusă, din
2011, de la doi ani la un an pentru viitoarele mame, fără să fie afectată valoarea
indemnizaţiei, modificări care nu vor fi aplicate şi beneficiarilor actuali, anunţă
premierul Emil Boc.
- Bogdan Tătaru-Cazaban este numit ambasador pe lângă Ordinul Suveran
Militar de Malta.

7 decembrie:
- Legea pensiilor, reexaminată la solicitarea preşedintelui Băsescu, prin care
se stabileşte vârsta standard de pensionare de 63 de ani la femei şi de 65 de ani
la bărbaţi, este adoptată de plenul Camerei Deputaţilor.
- După publicarea a mii de documente confidenţiale, inclusiv de la Bucureşti,
aparţinând diplomaţiei americane, australianul Julian Assange, fondatorul
WikiLeaks, este arestat la Londra, fiind acuzat de viol.
8 decembrie: 
- Firmele vor avea posibilitatea ca, începând cu anul viitor, să achite
contribuţiile sociale şi impozitul pe venit pe baza unei declaraţii unice, care va
putea fi completată şi în format electronic, depusă la ANAF, anunţă premierul
Boc.

9 decembrie: 
- Preşedintele Băsescu, exprimându-şi susţinerea pentru decizia Guvernului
privind concediul maternal („Toată ţara asta a devenit o ţară de mămicuţe şi
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bebeluşi.”), a dat exemplul soţiei sale casnice, care s-a întors la serviciu după
3 luni de la naşterea copilului, în ambele cazuri!

13 decembrie: 
- Conflictul dintre preşedintele Senatului, Mircea Geoană şi preşedintele PSD,
Victor Ponta, din cauza unei postări pe blogul personal, culminează cu
suspendarea din partid pe o perioada de 6 luni a lui Geoană.

16 decembrie:
- CNPR este amendată de Consiliul Concurenței cu 7,2% din cifra de afaceri
a anului trecut, respectiv cu peste 24 milioane de euro pentru abuz de poziție
dominantă.

17 decembrie:
- Consilierii generali ai Capitalei resping proiectul privind depunerea
candidaturii municipiului Bucureşti pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de
vară pentru 2020, pe care l-au catalogat ca fiind un „proiect futurist”, „de
nerealizat”.

15 decembrie:
- Promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

20 decembrie:
- Lansarea noului sistem informatic integrat al CNAS

23 decembrie:
- În timpul dezbaterii moţiunii de cenzură, cameramanul Adrian Sobaru se
aruncă de la balconul interior al Parlamentului în semn de protest, strigând
„Boc, aţi luat drepturile copiilor!”. În acel moment Emil Boc se afla la pupitrul
Parlamentului şi începuse un discurs. 

24 decembrie:
- FNSA decide să strângă semnături pentru declanşarea grevei de avertisment
şi a celei generale pe termen nelimitat, protestele urmând să înceapă în a doua
parte a lunii ianuarie 2011.

25 decembrie:
- Scrisoare a miniştrilor de Interne francez şi german adresată CE solicitând
blocarea/ amânarea accesului României în spaţiul Schengen. România trebuie
să facă „progrese ireversibile” în lupta împotriva corupției și crimei organizate.
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28 decembrie:
- Generalul de flotilă aeriană Ştefan Dănilă este numit şef al Statului Major
General în locul amiralului Marin Gheorghe.

31 decembrie:
- Demisia consilierului prezidenţial Alexandra Gătej. Ea a fost recrutată de
Securitate în septembrie 1989, pentru eventuale misiuni de contra-informaţii
în sectoarele economice, însă nu a dat nicio informare ofiţerilor, astfel că
CNSAS a decis să nu fie considerată colaborator.
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Prescurtări
ANAF - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
ANI - Agenţia Naţională de Integritate
AOSR - Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
BCE - Banca Centrală Europeană
BM - Banca Mondială 
BNR - Banca Naţională a României
CCR - Curtea Constituţională a României 
CE - Comisia Europeană 
CEE - Comunitatea Economică Europeană 
CIA - Agenţia Centrală de Informaţii a SUA
CNPR - Compania Națională Poșta Română 
CNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
CNSAS - Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității
CNVM - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
CSA - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
CSAT - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
CSSPP - Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie 
FMI - Fondul Monetar Internațional 
FNSA - Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie 
FSB - Serviciul secret al Federației Ruse
IPJ - Inspectoratul de Poliţie Judeţean
ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor
MCV - Mecanismul de Cooperare şi Verificare
MF - Ministerul Finanţelor
NATO - Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
PC - Partidul Conservator
PDL - Partidul Democrat Liberal
PNL - Partidul Naţional Liberal
PPE - Partidul Popular European
PSD - Partidul Social Democrat
R. Moldova - Republica Moldova
RATB - Regia Autonomă de Transport Bucureşti
SAR - Societatea Academică Română
SMURD - Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare
SRTv - Societatea Română de Televiziune
SUA - Statele Unite ale Americii
TVA - Taxa pe valoarea adăugată
TVR - Televiziunea Română
UE - Uniunea Europeană
UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România
UNITER - Uniunea teatrală din România
UNPR - Uniunea Națională pentru Progresul României 
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