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Cuvânt înainte...

Principiul Arătării Pisicii

Cine a lucrat la un ziar cotidian ştie cât de greu este ca un singur
comentator să semneze zilnic un  “editorial” sau un “cursiv”, plasat în
prima pagină şi dedicat fie “înregistrării” critice a evenimentului cel mai
“cald”  al zilei, fie diagnosticării efectelor pe care întâmplări, înfăptuiri,
atitudini, comportări şi iniţiative de orice tip, le au asupra vieţii persoa-
nelor fizice sau juridice şi colectivităţii. Editorialistul sau “cursivistul”
responsabil informează opinia publică atât asupra faptelor ce excită ima-
ginaţia  şi curiozitatea prin caracterul lor ieşit (uneori doar aparent) din
comun, cât şi, mai ales, asupra acelora ce încadrate în contextul lor na-
tural completează sau lămuresc “spectacolul lumii”, la care participăm
cu toţii, ca actori voluntari sau involuntari. Și fiindcă nu există spectacol
fără regizori, unii mai instruiţi şi mai rafinaţi, alţii mai tentaţi de impro-
vizaţii şi scenografii de efect, alţii mai volubili cu actorii sau mai brutali
atât cu aceştia cât şi cu maşiniştii, inginerii de sunet şi lumină, femeile
de serviciu şi vânzătorii de bilete, comentatorul este obligat să se ex-
prime asupra sensului acordat de regie piesei şi asupra efectelor sale asu-
pra publicului. Din “spectacolul lumii”, care se desfăşoară în acte
simultane, pe multiple meridiane şi într-o infinitate de locuri, fac parte
momente înălţătoare, banalităţi ale cotidianului, acte caritabile şi abo-
minabile, eroisme voluntare şi involuntare, generozităţi şi meschinării,
abuzuri de tot felul şi comportări deviate de la logica ce ar trebui să gu-
verneze raporturile umane şi instituţionale. Pentru recepţionarea corectă
a mesajului fiecărei scenete din spectacolul lumii în care este integrat şi
micro-universul nostru naţional, un cronicar al timpului nostru trebuie
să aibă radarul percepţiilor în stare de alertă permanentă şi procesorul
informaţiilor mereu în activitate. Și, mai ales, precum se spune într-un
jargon fals diplomatic, “să nu privească în faţă pe nimeni”, deoarece
cum spunea Harpagon, “ochiul vede dar înşeală” şi se crează riscul lipsei
de imparţialitate. 

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 publi-
cate zilnic sau  aproape zilnic, după 1 ianuarie 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 per-
manent inundat de agresivităţi verbale şi vulgarităţi 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”. 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 (cre-
dinţele 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 cuvântului 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 de-
ceniu 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 acestora.  Recompune-
rea a posteriori, din bucăţi (fiecare dintre ele având o valoare descriptivă
şi un conţinut interpretativ) a vieţii social-politice a Țării este, în cazul
volumului al VI-lea din Cronologia comentată a Mileniului III, cu si-
guranţă mai atractivă decât o naraţiune istorică bazată pe document. Fap-
tul asupra căruia autorul a exprimat pe loc şi fără menajamente, o
judecată de valoare este parte a unui puzzle care la rândul său este în-
tregul în miniatură. Spotul jurnalistic surprinde fenomenul în genuitatea
sa, îl izolează de context şi îi conferă funcţii simbolice, în cazul în care
are reprezentativitate pentru ceea ce se întâmplă în eşichierul social, po-
litic sau cultural. În această tehnică a “spoturilor integratoare de ima-
gine”, Octavian Andronic este un adevărat maestru şi cel ce scrie acum
- ca persoană care are la spate o oarecare activitate publicistică, neîm-
bătată de excese polemice - poate afirma cu seninătate că textele din
această carte dau o imagine corectă şi necruţătoare asupra situaţiei pro-
priei patrii din al cincilea an al Mileniului III, mileniu care dacă va merge
înainte cu aceeaşi sălbăticie cu care a început riscă să devină cel mai
scurt din istoria umanităţii. Este un mileniu al jefuirii, de către cei ce au
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forţa să o facă,  mai toţi aflaţi teoretic şi declarativ în tranşeele luptelor
pentru afirmarea marilor principii ale libertăţii şi democraţiei, resurselor
umane şi materiale ale planetei. La istoria acestui mileniu participă toate
ţările. Comentariile, legate de oameni şi întâmplări, din cartea pe care
am onoarea s-o prefaţez, privesc, fireşte, Țara autorului, care este şi a
Dumneavoastră, distinse cititor, şi chiar şi a mea, dacă îngăduiţi, deşi de
aproape trei decenii trăiesc stabil în altă parte, departe, de unde probabil
îmi este mai uşor decât altora să încadrez “spectacolul României” în ma-
rele “spectacol al lumii”. Întrucât conceptul de Țară este, în accepţiunea
celui care scrie, identic cu acela al Vladimirescului despre patrie (“este
norodul, iară nu tagma jefuitorilor”), este de datoria mea să precizez că,
în condiţiile tehnice actuale, prin “jefuitori” nu ar mai fi de înţeles doar
“boierii” şi “streinii”, ci şi mai marii zilei, “boieriţii tranziţiei” şi noile
beizadele (multe vechi slugi ideologic reciclate) , arivişti agresivi şi
şmecheri de tot felul, bandiţi ce îşi eliberează certificate de onorabilitate,
indivizi care ocupă funcţiile publice pentru a-şi putea face propriile men-
dre, persoane publice, “aleşi ai poporului” care crezându-se posesorii
adevărului absolut sunt mereu pe punctul de a face gesturi necugetate şi
împotriva intereselor colective  pentru a-şi impune punctele de vedere
şi menţine poziţiile de putere. Un concept deci, acesta al jefuitorului, cu
spectru larg de acoperire, care-i cuprinde pe ce cei ce jupoaie tot pe unde
trec,“jupuirea” devenind în fapt un fel de boală naţională, ilustrată de
comportări aberante la vârfurile ierarhiei sociale chiar şi în detalii apa-
rent fără importanţă, nimicuri. Iată cum îşi începe autorul şirul articole-
lor-pilulă din anul de graţie 2005, confluite în cartea ce urmează:  “Odată
cu alternativele la putere, politicieniii români par a fi deprins şi obiceiul
pârjolirii locurilor şi lucrurilor pe care le lasă în urmă….Unii dintre
foştii miniştri au plecat spre noile destinaţii ca melcii, cărând în spate
tot ce se putea, pe motiv că au fost dobândite cu sudoarea frunţii pro-
prii...” (“Tactica pârjolirii terenului”, 5 ian. 2005)

Împotriva “jupuitorilor” s-a ridicat la sfârşitul anului 2004 un alt
polcovnic, nu din Vladimir, ci din Constanţa, ajuns în fruntea statului
pe fundalul deteriorării grave a imaginii publice a “cabinetului Năstase”,
noţiune  “promovată  de miniştrii guvernului 2001-2004” şi în care era
de întrevăzut, ni se spune de către autor, “noul cult al personalităţii”.
“A fost (în insistenţa promovării de către miniştri a formulării – n.n.) –
scrie Octavian Andronic – ca pe vremea comuniştilor, o debarasare de
responsabilităţi. Eşecul electoral al PSD s-a suprapus aproape natural
peste cel al “cabinetului Năstase” “. Ambiţiile politice împinse la extrem
au fost factorul de continuitate între “ultimele zile“ (din 2004) ale “Ca-
binetului Năstase” şi primele zile de muncă îndârjită (pentru prosperita-
tea patriei  “jupuită” de “vechea orânduire”) din 2005 ale Guvernului
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României (noţiune impusă, corect, de Noul Preşedinte, tocmai pentru a
marca ruptura cu excesiva persoanalizare, între 2001-2004,  a iniţiative-
lor politice). Problema comodităţii în fotoliile ministeriale şi a reprezen-
tativităţii edificiilor a avut imediat prioritate în faţa problemei obsedante,
între 2004-2005, pentru toţi românii: locul de muncă.”(cf. “Ambiţiile
miniştrilor”, 14 ianuarie 2005)

Suntem în luna iunie a anului 2014 şi modul în care şi-au mani-
festat spiritul de responsabilitate în confruntarea cu problematicile gu-
vernării miniştrii guvernelor care s-au perindat din 2000 până acum (dar
am putea foarte bine să indicăm o dată anterioară), seamănă leit cu cel
semnalat de autor precum un “factor de unitate” între două guvernări de
culori diferite: cea din 2001- 2004 şi cea inaugurată în sunetele triumfale
ale corului speranţelor  (curând spulberate) de la sfârşitul lui 2004. Pe
fundalul speranţelor în mai bine a unei populaţii bombardate constant
de presa cotidiană cu informaţii adevărate sau mai puţin controlabile
despre corupţia “demnitarilor”, spiritul “înnoirii” a fost purtat în triumf
la Cotroceni, cu o majoritate destul de anemică, noul Preşedinte fiind
confruntat imediat cu problema de a avea, prin forţa împrejurărilor şi
propriilor decizii, ca interlocutor la Palatul Victoria un guvern exprimat
de coaliţia căreia partidul din care provenea nu îi era “acţionar” majori-
tar. În marşul către Cotroceni, noul Preşedinte, solid instalat, după defe-
nestrarea lui Petre Roman, la cârma Partidului Democrat, de orientare
declarat socialistă, l-a făcut KO tehnic pe ministrul de externe Mircea
Geoană la concursul electoral din iunie 2004 pentru câştigarea fotoliului
principal din Primăria Bucureştilor (scor 59,6% contra 29,8%). A con-
tribuit se pare nu doar nefamiliarizarea pretendentului cu problemele ad-
ministraţiei locale ci şi neîncrederea în persoană. Electoratul PSD, se
pare, a avut impresia că “vocaţia social-democrată” a fostului Ministru
de Externe ar fi fost rezultatul unei revelaţii avute în anul 2000, după
“chemarea ca ministru” în “Cabinetul Năstase”, fără a fi militat anterior
în PSDR şi fără a fi participat la elaborarea de strategii politice ale vre-
unui alt partid. O revelaţie asemănătoare avea să aibă un adjunct al său,
Cristian Diaconescu, funcţionar conştiincios al Externelor, în drum spre
întâlnirea unde i s-a comunicat că va deveni ministru al Justiţiei în ace-
laşi “Cabinet Năstase”. În frânarea iluziilor de mărire ale adversarilor
politici, provocate sau nu de revelaţii, Preşedintele instalat din iarna lui
2004 la pupitrul de comandă din palatul de pe dealul unde îşi instalase
tabăra Vladimirescu în marşul către capitala Valahiei, s-a dovedit a fi un
veritabil maestru. A demonstrat-o şi în timpul alegerilor prezidenţiale,
în timpul cărora a aruncat bomba fumigenă a celor două miliarde de do-
lari, după el şterpelite de Primul Ministru al “Cabinetului Năstase” din
avuţia naţională. Nu a contat, în ochii unui electorat bombardat sistema-
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tic cu cronica abuzurilor şi corupţiei atribuite unora dintre exponenţii de
vază ai taberei guvernamentale,  că cifra era chiar iraţională:  aproxima-
tiv egală cu cam 5% din produsul intern brut al anului 2003.  La distanţă
de 10 ani “câinii de pază ai legii, libertăţii şi democraţiei”, adică repre-
zentanţii justiţiei, n-au dovedit încă, în ciuda zelului lor suspect în multe
cazuri, afirmaţiile de atunci despre “jefuitorul” din vizorul “catindatului”
PD. Acesta a mai avut timp 9 ani să recurgă la împroşcarea cu tone de
noroi a duşmanilor politici ai momentului, reuşind aproape mereu scoa-
terea lor din circuit şi excitând spiritele în numele “dreptăţii şi adevăru-
lui”, adică a cartelului electoral DA, sigla curând răsuflată a alianţei
PNL-PD, în care, cum am spus, nu era acţionar majoritar. În cazul în
specie, relatat mai sus, zeloşii procurori ai Republicii, devenită între timp
prezidenţială “de facto” şi nu “de jure”, au răscolit rapid în viaţa “mătuşii
Tamara”, fără prea mult succes, după care s-au pus serios pe treabă do-
cumentând “penal” o operaţie economică  în care actorii erau mai mult
termopane decât persoane şi aprofundând, precum “carte de rezervă”, o
altă operaţie de finanţare electorală, suspectă, ca alte mii de operaţii ase-
mănătoare făcute “de-ai lor” şi de-ai noştri”,  pentru care se pare, ba sun-
tem chiar siguri, nu a existat, nu există şi nu va exista – ca să fim
pesimişti, adică, vorba crainicului de la Radio Erevan în anii ’80, “opti-
mişti bine informaţi  - personal suficient de investigare aflat la dispoziţia
magistraturii.

Insistăm şi noi asupra figurii prezidenţiale deoarece ea este per-
sonajul în jurul căreia gravitează viaţa politică şi socială a României în
ultimul deceniu. În cartea lui Octavian Andronic, Saga Prezidenţială
ocupă locul central. Fireşte, deoarece din 2005 încoace Preşedintele a
ocupat spaţiul politic din România cu aplombul unui aspirant Caesar.
Mai în glumă mai în serios am putea spune că Domnul Traian Băsescu
nu ar fi persoana cea mai puţin indicată să-l critice pe Preşedintele Fe-
deraţiei Ruse, Domnul Vladimir Putin, suspect multor oameni politici,
care probabil în secret îl invidiază, de cezarism şi imperialism, pentru
faptul că “a ocupat Crimea”, entitate geopolitică cu aproximativ 2 mi-
lioane de locuitori, dintre care aproximativ 86 % ruşi, şi nu “filoruşi”,
cum spune recenta ediţie a Bibliei politice a complexului militar-indus-
trial al Statelor Unite şi a adoratorilor acestuia. Preşedintele Băsescu, în
urma unor spectaculoase acţiuni de asalt al instituţiilor, început în 2005,
după instalarea la pupitrul de comandă din Cotroceni, a chiar reuşit să
ocupe de unul singur România, ajutat şi el de un fel de “drujină” semă-
nând mai degrabă cu Armata Brancaleone, agitând principiul subânţeles
tuturor acţiunilor sale: “cine este împotriva mea este împotriva Țării”.
Preşedintele ales la sfârşitul lui 2004, aflat încă în exerciţiul funcţiunii,
nu s-a arătat prea sensibil în ce priveşte problematicile lipsei de locuri
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de muncă, regresului economic, jefuirii resurselor de către noi fanarioţi,
vorbitori sau nu ai limbii române, nu puţini aliaţi cu el, până la un punct.
Strigând în permanenţă “hoţii”, în afara campaniei electorale şi în timpul
ei, Caesarul nostru  nautic, excelent navigator în mlaştina politică dâm-
boviţeană, şi-a câştigat popularitate, sub scutul unei nedeclarate lozinci
ce prelua o sintagmă construită pentru a-l defini pe precedentul Preşe-
dinte: “sărac dar cinstit”. Omul nostru din Constanţa (nu ştim dacă nava
“Biruinţa”-  nume predestinat! - a tranzitat şi prin Havana) a aflat pro-
babil din povestirile învăţătorilor săi despre Alexandru Ioan Cuza că po-
pularitatea se cultivă fiind în mijlocul mulţimii, aşa încât după
înscăunare a decis să fie văzut de toată lumea informându-se asupra vie-
ţii publice, motiv pentru care a luat-o creanga prin oraş în Skoda perso-
nală şi şi-a instalat un birou alternativ la Golden Blitz. În acest local
putem presupune că s-au luat decizii istorice privind întrebuinţarea ra-
ţională a resurselor umane utilizabile din rândurile exponenţilor “noului
val”. Ele au fost rapide şi ameţitoare: colonelul Silvian Ionescu, revolu-
ţionar fesenist provenit din fostele servicii de informaţii, abia numit pre-
fect al Capitalei a fost desărcintat după cinci zile; Vasile Blaga,
Preşedinte al PDL, a făcut o scurtă “plimbare da la Partid la Cotroceni”,
unde a rămas în funcţia de Consilier Prezidenţial şi şef al Departamen-
tului pentru Securitate al Administraţiei Prezidenţiale doar trei zile (de
unde a fost trimis în braţele Primului Ministru, liberalul  Călin Popescu
Tăriceanu, ca Ministru al Administraţiei şi Internelor); o fată bine reco-
mandată, în perspectiva de a ferici cu ignoranţa sa Consiliul Europei şi
Comisia de la Bruxelles, nominalizată pentru funcţia de Ministru al
Integrării, a avut bunul simţ să se retragă (Cf. “Criza de specialişti”, 17
ianuarie 2005). Disponibilitatea sa remarcabilă – a arătat Andronic într-
un articol scris după aproape o lună de la instalarea la Cotroceni a lui
Traian Băsescu - de a trasa indicaţii în toate direcţiile, de a avertiza pe
toată lumea şi de a arăta întregii naţii calea cea dreaptă aduce aminte
de un model încă proaspăt în mintea multor români. Şi nu doar proas-
păt: regretat, chiar, de către nu puţinii dintre ei.” În câteva fraze se de-
montează mecanismul genezei autoritarismului prezidenţial: “În faţa
riscului şi temerilor de tot felul oamenii au început să regrete absenţa
unui far călăuzitor şi au privit cu neîncredere principiul separaţiei pu-
terilor, ca o formă disimulată a fugii de răspundere.”Speranţa ziaristului,
după care “elanul prezidenţial se va tempera, probabil, odată cu primele
restricţii constituţionale care vor face ca unele dintre acţiunile sale să
nu mai poată avea acoperirea şi efectele aşteptate”, nu s-a împlinit. Aşa
cum nu s-a împlinit nici credinţa sa în imanentismul virtuţilor taumatur-
gice ale timpului: “Deocamdată, domnul Băsescu – scrie în încheiere
Comentatorul - domneşte cu aplomb într-o Republică Prezidenţială
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Română, aflată în tranziţie spre Republica Constituţională.” Ce înţele-
gea la ora respectivă  Octavian Andronic prin “Republică Constituţio-
nală” îmi este destul de greu să descifrez: mai mult ca sigur se referea
la o Republică în care reprezentantul ales al instituţiei prezidenţiale să
nu răstălmăcească după propria voinţă nici litera şi nici spiritul Consti-
tuţiei, profitând de imperfecţiunile - inerente, formale sau substanţiale -
acesteia.  Orice persoană bine instruită, cu o cultură solidă, cunoscătoare
a regulilor distribuirii puterilor şi competenţelor prin mecanismele con-
stituţiilor republicane nu poate, după o grijulie analiză a modului exer-
citării puterilor de către  Preşedintele României ales în 2004, “în sarcină”
în 2005 (şi încă în scaun), să nu constate că în multiple ocazii instituţia
pe care a reprezentat-o a încetat a fi factorul de echilibrare a raporturilor
instituţionale în Stat şi că a devenit ea însăşi o problemă pentru funcţio-
narea mecanismelor politice ale acestuia. Hiper-activismul  prezidenţial
este comparat într-un articol al lui Octavian Andonic de la începutul lui
martie 2005 cu  activitatea seismică de la cotul Vrancei.  “‘Cutremurul
Traian’ s-a manifestat - scrie autorul - cu violenţă la începutul săptămâ-
nii, în timpul şedinţei CSAT. Seismul a avut două momente în care acele
instalaţiilor de înregistrare au oscilat amplu: odată la proclamarea noii
‘doctrine preventive’, care ar trebui să dea dreptul României să atace
şi să anihileze cuiburile teroriste care ne-ar putea afecta, oriunde se
află acestea în lume; şi a doua oară, când preşedintele a propus ca prin-
tre motivele care ar putea conduce la decizia unor alegeri anticipate să
se numere şi ‘proasta guvernare’“. Sper că cititorul (nepărtinitor al)
acestor rânduri poate fi de acord cu mine că este greu de imaginat inter-
venţia “preventivă” – în urma unui ordin prezidenţial - a unei trupe
aeropurtate române, în Yemen să zicem, teren predilect de regrupare a
multor elemente quaediste. “E de datoria noastră, crede Preşedintele -
scrie Octavian Andronic cu humor - să nu aşteptăm ca fijienii (locuitorii
insulelor Fiji – n.n.) să ne atace cu avioane deturnate Casa Poprului
sau Palatul Cotroceni, ci să-i buimăcim preventiv la ei acasă”. Cât des-
pre “alegerile anticipate” cauzate de “proasta guvernare” suntem ori în
domeniul iresponsabilităţii ori în cel al glumelor proaste: majorităţile se
fac în Parlament şi de ele Preşedintele doar poate lua act, pentru a pro-
ceda în consecinţă. Supratitlul articolului dedicat intrării Preşedintelul
cu ambele cizme în problematicile politicii externe şi interne dintr-o
perspectivă “interventistă” este excesiv de elegant formulat: “Exorbi-
tantele visuri ale lui Băsescu de schimbare a Guvernului recurgând la
CSAT” (cf.   “Cutremurul Traian”, 4 martie 2005).  

Cele două segmente ale teoriei politice băsesciene ilustrate mai
sus merită măcar o scurtă evaluare psihologică. “Pe fond”, ca să folosesc
expresia recurentă din intervenţiile publice ale unuia dintre foştii direc-
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tori ai S.I.E., generalul locotenent Ioan Talpeş, ambele “luări de poziţie”
prezidenţiale din respectiva şedinţă a CSAT sunt expresia unui sindrom
al atotputerniciei contaminat de  megalomanie.  Derularea evenimentelor
din 2005 a pus în evidenţă că ceea ce se părea a fi o excitaţie pasageră
a unui personaj imprevizibil era,“pe fond”, o boală cronică. A cărei simp-
tomatologie este pusă în evidenţă în carte fără ostentaţie sau polemici
răuvoitoare. Îmi face plăcere să subliniez că Octavian Andronic nu a de-
păşit nicicând în activitatea sa jurnalistică limitele deontologice ale lim-
bajului jurnalistic, chiar atunci când a fost vorba de fapte ce au excedat
cu mult limitele bunului simţ.  Din respect pentru instituţia pe care Traian
Băsescu a reprezentat-o în 2005 (şi pe care încă o mai reprezintă), auto-
rul a tratat cu eleganţă şi civilizat fiecare exploit al noului aspirant la
condiţia de “cel mai iubit dintre pământeni”. În ce priveşte interventis-
mul cezarist, Preşedintele nu şi-a deziluzionat nicicând admiratorii. Nici
nu a avut răgaz Guvernul format de Călin Popescu-Tăriceanu să se dez-
meticească din împlinirea visului feeric al unei instalări neaşteptate la
“Palatul din Vale” că vajnicul nostru Preşedinte, intuind slăbiciunile ine-
rente ale Alianţei DA, atârnată în Parlament de un fir de aţă de care pu-
teau trage, prin Regulament, doi preşedinţi exprimaţi de PSD  - la
Cameră (Adrian Năstase) şi la Senat (Nicolae Văcăroiu) - , a dezlănţuit
o campanie de critică împotriva prestaţiei politice a Guvernului, prestaţie
care nici măcar nu putea fi evaluată în câteva săptămâni. S-a recurs, cu
efecte devastatoare pentru stabilitatea construcţiei politice alternative,
pe care chiar Preşedintele pretindea că o întruchipează  (sintetizând-o în
atotcuprinzătoarea noţiune de filosofie social-economică “hoţii! –n.n.),
la discreditarea Guvernului abia format, faţă de care s-au exprimat “ne-
mulţumiri” şi s-a “adus în discuţie varianta unui premier de rezervă pen-
tru situaţii speciale: Theodor Stolojan”. Cu alte cuvinte, precum scrie
şi Octavian Andronic, “într-un limbaj mai plastic, lui Călin Popescu
Tăriceanu i s-a arătat pisica”. Trebuie să precizăm că este vorba de o
pisică neagră şi să reamintim cititorului că tehnica “arătării pisicii” a
ajuns la apogeul “rafinamentului” în anii de deplină afirmare a “uma-
nismului socialist”, promovat de Vulturul Carpaţilor cu ajutorul instru-
mentelor  de represiune binecunoscute. Gurile rele spun – dar noi refu-
zăm să credem – că Preşedintele a aderat de tânăr la teoria spiritului be-
nefic pentru democraţie al arătării pisicii. A posteriori nu se poate să nu
fim de acord cu consideraţiile de atunci ale lui Octavian Andronic:  “Nici
ambiţia lui Băsescu de a forţa anticipatele nu este o toană şi nici pisica
arătată lui Tăricenu un simplu capriciu. Și probabil nu va ezita să facă
“totul” pentru a-şi atinge obiectivul.” (cf. “Arătarea pisicii”, 12 martie
2005).
Participarea Preşedintelui la viaţa publică din 2005, aşa cum apare ea
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din perspectiva în care este pusă de articolele lui Octavian Andronic, stă
sub semnul voluntarismului, imprevizibilului, asumării – în multe situaţii
- unor puteri aflate în cel mai bun caz pe muchia prevederilor Constitu-
ţiei, partizanatului afişat fără jenă, dispreţului pentru părerea altora. Con-
secvenţa a mers, în exprimările şi faptele Preşedintelui, mână în mână
cu inconsecvenţa. După ce un an întreg l-a ţinut în şuturi pe Tăriceanu,
fluturându-i spectrul anticipatelor şi presând din toate părţile pentru uni-
rea Partidului Naţional Liberal cu Partidul Democrat  – operaţie înche-
iată abia în 2007, prin fuzionarea acestuia din urmă cu Partidul Liberal
Democrat, desprins în 2006 din PNL, în urma “luptei fracţioniste fără
de principii”, de matrice comunistă, de el însuşi încurajată, recurgând la
“bunele servicii” ale lui Theodor Stolojan -  declară senin la sfârşitul
anului 2005 că guvernul acestuia a fost “cel mai bun guvern postrevo-
luţionar”. Evident nu era aşa, din moment ce, cum bine arată Cronicarul,
acesta fusese “un guvern de strânsură, cu oameni neportiviţi la locuri
nepotrivite, cu anonimi incapabili de vreo acţiune notabilă sau cu poli-
ticieni harnici la gură, dar moi în fapte. Un guvern care nu a reuşit să
gestioneze nici una din crizele prin care a trecut. Care şi-a irosit timpul
şi forţele omorând găini (aluzie la ”faptele de arme” ale ministrului
Flutur în timpul “crizei aviare” – n. n.) sau distrându-se la mare în timp
ce apa lua cu totul localităţi întregi”.  (cf. “Executivul anului”, 31 de-
cembrie 2005).

Sunt prezentate în carte, fără exces de narativism, modalităţile
scandaloase de gestionare a politicii externe a României, unde megalo-
mania la care ne-am referit iese în plin în evidenţă. Între cele două “axe”
ale măreţei strategii băsesciene – “Axa Bucureşti – Londra” şi “Axa
Bucureşti -Washington” – a fost introdusă “strategia paralelă” de pro-
pulsare a lideratului regional al României în zona Mării Negre.  Efectele
ei ar fi trebuit să aibă ca rezultat ştergerea tristei amintiri istorice a “la-
cului rusesc”. Cele două fregate ale Marinei Naţionale, aflate cândva în
drum spre cimitirul marin al navelor militare britanice, cumpărate de la
englezi, revopsite şi reînarmate de la zero, au fost probabil pentru neîn-
fricatul Comandant al navei “Biruinţa” (oare pe unde o mai fi navigând
şi sub ce pavilion?) garanţia surclasării capacităţii de foc a flotei ruse.
Infirmând însă viziunea geopolitică optimistă a Preşedintelui României,
flota rusă, a rămas înfiptă, de curând mai stabilă ca oricând, la Sevasto-
pol; aviaţia sa de suport a ţinut chiar să fie reprezentată în iunie 2014 în
cerurile extra-constănţene de un Suhoi 24 ce a survolat de 12 ori în 90
de minute, în ape internaţionale, un distrugător al Statelor Unite, Donald
Cook, aflat şi el, tot demonstrativ, în largul celui mai mare port de pe
“lacul rusesc”. Cuvinte ceva mai cumpănite ne-ar feri probabil mai bine
în raporturile internaţionale de “întâlniri prea apropiate”. Tot insistând
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pe doctrina celor două “axe” Preşedintele a cam uitat, în 2005, că “toate
drumurile duc (mai nou) la Bruxelles” şi că acolo un cuvânt de spus îl
au mai ales Germania şi Franţa (uneori de comun acord, dar nu foarte
des, cu Marea Britanie) , ai căror conducători se pare că nu au găsit de
bon-ton să le fie subapreciate public poziţiile de parteneri principali în
cadrul U.E. Explicaţiile date lui Jacques Chirac de Traian Băsescu, în
timpul unei primiri destul de reci la Palatul Elysée (21 noiembrie 2005),
în legătură cu valorile semantice din formula definitorie  “axelor” i se
par Cronicarului “lipsite de tact”, concluzia sa fiind că “preşedintele ar
trebui să pună mâna pe carte şi să înveţe câte ceva din abecedarul di-
plomaţiei de care nu se poate lipsi la “extern”, precum la “intern”, cu
atât mai mult că nici consilieri pe aceste probleme nu mai are” (cf. “Di-
plomaţia  originală a lui Traian Băsescu”, joi 24 noiembrie 2005). La
distanţă de un deceniu de când s-au constatat gravele carenţe în asimi-
larea “abecedarului diplomaţiei” de către personajul cel mai important
în stat, constatăm, fără stupoare, că în atitudinea acestuia în abordarea
relaţiilor internaţionale nu s-a modificat mare lucru. Excesul de dezin-
voltură generează aventurism; exemplară în această direcţie este  “ex-
perienţa ” Năstase!

Modificarea raportului între forţele politice configurat de alege-
rile parlamentare la sfârşitul lui 2004 a fost un obiectiv urmat cu stăruinţă
de Preşedinte în 2005. PSD-ul a dobândit cele două funcţii principale în
cele două camere într-un moment în care Alianţa DA nu era sigură că
va putea avea majoritatea necesară. Este neîndoielnic faptul că în de-
cembrie 2004 noul Preşedinte şi-a supralicitat  - nu scriem, precum se
vede,  “le-a încălcat” - prerogativele recurgând la  prevederea constitu-
ţională ce îi permitea să numească un premier care nu neapărat ar fi tre-
buit să fie reprezentantul partidului cel mai bine plasat. Cu perseverenţa
caracteristică a găsit mai apoi modalitatea de modificare a asset-ului
parlamentar prin modificarea regulamentelor şi interpretarea, pro domo,
a prevederilor Constituţiei. (cf.“Gherila politică”, joi 13 octombrie 2005)
Abia în martie 2006 “principalul inamic”, Adrian Năstase, a “fost scos
din cărţi”. Până atunci însă, pe tot parcursul anului 2005, s-a desfăşurat
în parlament o luptă de uzură, fără invingători şi învinşi, pitorească şi
nu rareori vulgară, definită de Octavian Andronic, pe bună dreptate,
“gherilă politică” , alimentată în subterane şi la vedere de impulsuri ple-
cate de la Cotroceni. O gherilă complicată şi mai mult de luptele interne
din partide şi apariţia de noi tabere, precum s-a întâmplat în PSD, al
cărui proces de destructurare, alimentat de ambiţiile fără suport într-un
electorat propriu “în teritoriu” şi fără program ale unor lideri născuţi în
eprubetă i-a smuls lui Răzvan Theodorescu exclamaţia memorabilă:
“Partidul a ajuns în punctul cel mai înalt al democraţiei: nimeni nu mai
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are nici un fel de autoritate” (cf. “Culmea democraţiei”, miercuri 19 oc-
tombrie 2005) 

Tematicile  “cursivelor” lui Octavian Andronic pătrund în nervii
cei mai sensibili ai societăţii româneşti . Grijuliu se arată autorul cu pro-
blematica raporturilor între putere şi justiţie, raporturi ce au tins a re-
configura peisajul politic şi reface cartografia distribuirii “zonelor de
influenţă”.  Comentând Raportul de Ţară al Comisiei Europene din oc-
tombrie 2005, în care se sugera ca justiţia din România să-şi îndrepte
atenţia asupra “peştilor mari” care “zburdă prin apele tulburi ale tran-
ziţiei” , Octavian Andronic întrezăreşte un pericol real. “Semnalul dat
de Bruxelles – scrie el – pune justiţia reformată în faţa unui examen care
poate avea consecinţe dramatice. Dacă procurorii se vor năpusti, în ma-
niera campaniilor de altădată, animaţi doar de dorinţa de a găsi probele
incriminatoare, cu orice preţ, ei vor pune în pericol însăşi noţiunea de
justiţie, pentru că democraţia înseamnă drepturi egale şi pentru oamenii
cinstiţi şi pentru infractori, până în momentul stabilirii vinovăţiei” (cf.
“Liber la “vânatul mare” “, vineri 28 octombrie 2005). Nu este un secret
pentru nimeni că din 2005, în urma procesului de “macoveizare”, încu-
rajat de Preşedinte, care a intervenit, nu doar o singură dată până şi
în”bucătăria internă” a CSM, unele sectoare ale magistraturii, în special
procuraturile, au aplicat proceduri selective, “blindate” ideologic de
“preţioasele indicaţii” venite de la Bruxelles prin “Vocea Cotrocenilor”
şi viceversa. “Ce vrea Europa asta de la noi ?” se întreabă retoric Octa-
vian Andronic într-o intervenţie a sa. “Cu siguranţă – îşi răspunde singur
– nu atât ca noua Putere să umple demonstrativ puşcăriile cu reprezen-
tanţi ai vechii Puteri, Europa vrea, cum a vrut şi până acum, ca Româ-
nia, prin cei care o administrează, să închidă juridic cât mai multe dintre
portiţele prin care se iţeste corupţia” (cf. “Invizibila reformă a Justiţiei”,
luni 12 septembrie) Din păcate, de la bun începutul emanării “recoman-
dărilor” din Rapoartele de Ţară lucrurile nu au mers în acest sens. Au
fost arestaţi cu precădere cei care “nu sunt de-ai noştri” şi printre urechile
acului justiţiei s-au strecurat, după prestarea, conform practicilor feudale,
unui alt “jurământ de fidelitate”, făcut către potentatul zilei, oligarhi “de
viţă nouă”, dar cu moravuri deja cunoscute, cândva răsfăţaţi ai PSD şi
salvaţi de guvernările acestuia de la condamnări sigure într-o ţară cu jus-
tiţie nesigură. Pe de altă parte nu sunt multe de spus în această privinţă;
viaţa este oricum mai tare decât literatura, fie ea şi juridică. Nu putem
renunţa la conectarea unor situaţii la înţelepciunea proverbului romanesc
ce începe cu formula “peştele de la cap…”şamd: în 2005 un dosar “ne-
glijabil”, intitulat “Flota”, era trimis la plimbare până în 2009 (cf.
“Balonul de oxigen”, 13 iunie), după care i s-a pierdut urma, prin pres-
cripţie, mi se spune.  
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Dar să încercăm să închidem cercul. Anul 2005 a fost un an de
glorie pentru unii,de pasiune pentru alţii şi temeri pentru ziua de mâine
pentru cea mai mare parte a populaţiei. Cel mai senin personaj al anului
a fost, fără îndoială, Ministrul Afacerilor Externe, Răzvan Ungureanu:
el a avut timp disponibil  să reflecteze asupra suişurilor şi coborârilor
vieţii, sus între nori, între o decolare şi o aterizare. Se pare că în acel an
a parcurs cu avionul peste 82.000 km (cf. “Ocolul pământului cu Ungu-
reanu”, joi 29 decembrie), echivalentul a două înconjurări ale globului
pe deasupra Ecuatorului, ceea ce nici nu este mult dacă ne gândim că
un personaj al lui Jules Verne  ocolea pământul în 80 de zile şi deci l-ar
fi putut ocoli de două ori în 160 de zile (şi nu în 365) utilizând prevalent
trenul şi corabia! De sus totul poate fi privit cu seninătate! Deasupra
Chinei, privind prin hublou, se putea probabil  reflecta asupra faptului
că un miliard şi jumătate de locuitori se află în anul Cocoşului, în timp
ce în România, peste capetele a 20 de milioane de locuitori, domnea, în
toată splendoarea sa, spectrul anului Pisicii. Prestaţia diplomatică a mi-
nistrului nu a fost prea tulburată, în 2005, de această arătare, nici dinspre
partea şefului direct, nici dinspre partea relaţiilor bilaterale sau multila-
terale condimentate de blândele ameninţări din septembrie al comisaru-
lui Scheele în legătură cu necesitatea unor “reforme vizibile în justiţie”
(cf. “Invizibila reformă a Justiţiei”, 12 septembrie 2005). Liniştea rela-
tivă a vieţii Ministrului, devenit în timp record profesor universitar
(2007), spre sfârşitul experienţiei în clădirea din Aleea Alexandru, s-a
datorat şi faptului că în primele două luni ale anului 2005 Statele Unite
ale Americii – principalul interlocutor în politica externă a României -
au avut la Bucureşti un ambasador excelent. Care pe lângă faptul că îşi
cunoştea menirea şi obligaţiile mandatului era şi o persoană de bun simţ:
Jack Dyer Crouch II (acreditare 16 iulie 2004- sfârşit de mandat 28 fe-
bruarie 2005). A avut puţin timp la dispoziţie ca să şteargă deplorabila
“prestaţie” a predecesorului său Michael Guest: în repetate rânduri
acesta îşi depăşise sfera competenţelor intrând, prin declaraţii inopor-
tune, cu picioarele în politica internă a României. Fapt ce se va repeta
după sosirea ca ambasador a “contributorului” magnat Nicolas Taubman
(acreditare 5 decembrie 2005) care va deschide seria intervenţiilor făţişe
şi a altor ambasadori ai “marilor puteri” prietene , capetele şi pivoţii
“axelor” băsesciene. Taubman şi-a permis luxul, în anul următor (2006),
sub privirile aceluiaşi Ungureanu, să intervină în problema reformulării
legislaţiei penale din România, fără ca cineva să-i atragă atenţia că ţara
în care-şi reprezenta guvernul este un stat suveran şi că legile le face
Parlamentul în virtutea aplicării principiului suveranităţii populare con-
feritoare de mandat. Crouch, dimpotrivă, a evaluat corect, printre altele,
în public, atât consecinţele pozitive pe termen lung ale stabilităţii ma-
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croeconomice asigurate de “fosta guvernare” (expresis verbis: cf. relatări
din presă privind dezbaterea publică din 28 ianiarie 2005 dedicată “pros-
perităţii României”, cu participarea lui Tăriceanu), cât şi începuturile
unui amplu program de lărgire a comunicaţiilor rutiere, util în primul
rând dezvoltării economice şi relaţiilor comerciale. Urmarea a fost, cum
corect scria recent fostul prim ministru Adrian Năstase, suspendarea
timp de doi ani a lucrărilor la Autostrada Transilvania. Dacă “noua gu-
vernare” era atât de grijulie de soarta ţărişoarei aflată, până în decembrie
2004, pe mâna “corupţilor”, ar fi trebuit să găsească rapid o soluţie con-
structivă de renegociere, care oricum ar fi dus la umflarea costurilor
medii pe kilometru, preţul iniţial fiind, cum promovatorul metodei ară-
tării Pisicii ştia foarte bine, de când era “la opoziţie”, sub nivelul feza-
bilităţii. La sfârşitul anului 2005 după profunde ceasuri, zile, săptămâni
şi luni de gândire în răzgandire a substanţei contractelor făcute de ”ve-
chea orânduire” se construiseră doar zero kilometri de autostradă. (cf.
“Programul de autostrăzi: kilometrul zero”, 24 decembrie 2005). La zece
ani distanţă de acel moment de congelare a iniţiativei, bilanţul în acel
sector este încă dezastruos.

Dar să revenim la “politica externă” şi la suveranitate. În anul
2004 s-a luat decizia creării de baze militare ale altor ţări (practic doar
ale SUA – ca expresie a NATO) în ţara noastră. Octavian Andronic are
o oarecare ezitare în a defini situaţia. Observă că “este greu de decelat”
dacă aceasta “reprezintă o necesitate strategică a aliaţilor noştri şi cât
la sută o recompensă pentru bună purtare”. Mă limitez să remarc faptul
că nu “pentru bună purtare” se instalează, de către cine este în stare să o
facă (a se citi “a o impune”) baze militare în alte ţări. În principiu, cine
scrie nu ar avea nimic împotriva creării unor baze ale unei forţe militare
comune a Uniunii Europene (de genul aceleia de “intervenţie rapidă”,
întrevăzută platonic la orizont) pe teritoriul României sau Bulgariei sau
Poloniei etc. “Cedările de suveranitate” ale României se pot face însă,
după umila noastră părere, doar în favoarea unei comunităţi la care s-a
aderat programatic, asumându-şi obligaţii în domeniul uniformizării pro-
cedurilor de guvernare, pe principii federative, nu unui singur partener
dintr-o alianţă militară cu care, în rest, avem raporturi bilaterale definite
de alte înţelegeri. Imunitatea de care se bucură militarii Statelor Unite
în ţările în care acestea au baze este inacceptabilă şi în afara principiilor
de drept. Este poarta spre amestecul în treburile proprii ale unei ţări şi
indirect ale Marii comunităţi transnaţionale, U.E., din care facem parte.
“Indiferent însă de amestec – scrie Octavian Andronic -, rezultatul este
însă unul foarte concret şi pentru prima oară în istorie dispunem de o
protecţie pe care o dorim şi care nu ne este impusă. Această umbrelă
militară este, în acelaşi timp, o garanţie pentru posibila infuzie de ca-
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pital venită din aceeaşi parte a lumii”. (cf. “Bazele americane şi nota
de plată rusească”, 12 decembrie 2005).  Afirmaţia de mai sus necesită
un comentariu mai aprofundat decât acela pe care îl putem face în
această ocazie. Expresia “nu ne este impusă” poate fi echivalată, în con-
diţiile geopolitice date, cu expresia “servitute acceptată”, adică ceva de
genul “servituţii de trecere” acordate unui vecin pentru a-şi cultiva gră-
dina sau, caz posibil, pentru a ajunge, la grădina altcuiva. De când este
stat unitar România se găseşte pentru prima oară în situaţia semnalată
de Comentator: după câte se ştie, după 1958 chiar şi trupelor “aliate”
din Pactul de la Varşovia li s-a refuzat prezenţa stabilă în România. Mi
se pare, pe de altă parte, că doar printr-un generos exces de optimism
“umbrela militară” poate fi considerată “o garanţie pentru posibila in-
fuzie de capital venită din aceeaşi parte a lumii”. În afara cazului în
care sunt consideraţi “investitori strategici”, adică purtători de “infuzii
de capital”, şi tipi precum cei de la Noble Ventures, care au lăsat în urma
lor, la Reşiţa, pârjolul şi amintirea neobrăzării unei cereri de despăgubiri
după jefuirea unei mari industrii, Combinatul Siderurgic Reşiţa. Jefuire
de altfel “infierată” punctual de Comentator, pentru care “respectivii in-
vestitori strategici erau nişte escroci” (cf. “Metoda ţeparilor strategici”,
2 octombrie 2005). Înainte ca unele guverne din U.E. - şi nu doar ele -
să dea lecţii de morală României, îndemnându-i guvernul să lupte pe
viaţă şi pe moarte împotriva corupţiei, ar fi cazul să-şi ţină în frâu, chiar
acasă, propriii escroci, de care oricum România nu duce lipsă. Arătându-
le pisica chiar înaintea începerii călătoriei “de afaceri”.

Anul 2005 a fost pentru România un an complex şi dificil, care
a marcat începutul unui deceniu al “arătării pisicii” chiar în situaţii în
care politicienii îndrăgostiţi de acest patruped ar fi comis un act de de-
cenţă şi de stimă faţă de propria ţară dacă ar fi vărsat mai puţin venin în
public şi ar fi fost mai concentraţi asupra gravelor problematici create
de violenta polarizare socială, accentuată de corupţie şi abuzuri, feno-
mene care pentru cei aflaţi la putere ar fi privit, prin excelenţă, doar par-
tea politică adversă. În anii de după 2005, prin reechilibrarea forţelor de
pe eşichierul intern şi unele semi-coabitări între Preşedinţie şi Parlament
sau între acesta şi un guvern de altă culoare decât al suporterilor Preşe-
dintelui, veninul a fost “exportat” în scopul intoxicării instituţiilor in-
ternaţionale şi acreditării ideii că justiţia poate funcţiona în România
doar în sens unic, pilotat împotriva adversarului politic declarat corupt
în principiu. Denigrarea “în afară” a adversarilor politici din interior nu
a fost de natură să întărească autoritatea puterii şi prestigiul său, astfel
încât în 2009 un fost ambasador al Statelor Unite în România (în funcţie
din noiembrie 1997 până în martie 2001), persoană inteligentă şi cu
umor, James C. Rosapepe, nu s-a putut abţine de a constata, într-un in-
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terviu acordat cotidianului “Jurnalul Naţional”, că “cel mai bun lucru
pe care românii pot să îl facă e să îşi vorbească ţara de bine.”

Desigur, evantaiul problematic al articolelor din care este recom-
pus segmentul 2005 din Cronologia comentată a Mileniului III este mult
mai larg decât am încercat noi să-l prezentăm. Cititorul participant la is-
toria naţională a ultimelor decenii sau chiar doar a ultimului deceniu se
regăseşte într-un cadru cunoscut, condus de pana expertă a unui interpret
senin, elaborator de texte “sine ira et studio”, ale cărui relatări corespund
constant realităţii şi ale cărui opinii sunt constant pragmatice. Îi lăsăm
deci cititorului plăcerea de a integra singur modestele noastre conside-
raţii. În ce ne priveşte rămânem de părerea că tranformarea, în 2005,
metodei “arătării pisicii” în principiul cardinal al activităţii politice,în
defavoarea efectivului consens politic pentru realizarea reformelor  ne-
cesare după o tranziţie chiar confuză, privită din perspectiva obiectivelor
de interes comun ale societăţii, a lezat încrederea unei bune părţi a ce-
tăţenilor în unele instituţii fundamentale ale Statului, fapt reflectat în op-
ţiunile fluide ale electoratului în ultimii ani. Ar fi fost, desigur, preferabil
ca în 2005 principiul (arătării) Pisicii să nu fi avut tendinţa de a deveni
practică politică şi să se fi tins spre fundamentarea etică a unui alt prin-
cipiu, generos, în măsură a modifica, prin consens naţional şi participare,
legile şi moravurile, în scopul concentrării energiilor ţării în jurul unor
obiective împărtăşite: Principiul Speranţei.  Nu este neapărată nevoie
să citeşti reflecţiile docte din cartea lui Ernst Bloch (Das Prinzip
Hoffnung) pentru a-i înţelege esenţa. “Spiritele directoare” ale naţiunii,
sau cei ce pretind a recita acest rol, l-ar putea identifica chiar în sfera
propriei responsabilităţi, a propriei culturi, a propriei conştiinţe, dacă
acestea coexistă în aceeaşi persoană şi se sprijină una pe cealaltă. Desi-
gur, generalizarea unei asemenea atitudini ţine de domeniul utopiei. Un
de neuitat personaj, aristocrat fascinant şi de o remarcabilă inteligenţă
practică, formula în romanul Mânăstirea din Parma al lui Stendhal o
frază valabilă pentru mai multe anotimpuri: “Politica nu este o luptă
între bine şi rău, ci o opţiune între preferabil şi detestabil”. 

Care din cele două opţiuni au caracterizat în 2005 demersurile
politice a fruntaşilor vieţii publice şi din România, atât ale acelora ce
ţineau în mână   hăţurile treburilor ţării cât şi ale opozitorilor, cititorul
îşi poate confrunta părerile cu autorul Soluţiei imorale. Ale cărui păreri
sunt formulate cu claritate.

Grigore Arbore

Venezia, iunie 2014    



...Cuvânt  după

Păcatul rigorii…

Am ezitat atunci când l-am “ales” pe Grigore
Arbore pentru a-l solicita să-mi scrie prefaţa pentru acest
volum. Am avut privilegiul de a lucra alături de el atunci
când ne-am propus să scoatem din anonimatul în care
băltea “Cronica Română” cu câţiva inşi care puseseră
mâna pe ziar pentru a-şi proteja şi stimula afacerile. Nici
cel în a cărui posesie se afla la acea oră nu era mai
breaz, dar reuşea să te păcălească prin aparenţele de
băiat bun cu bune intenţii, în spatele cărora se ascundea
un cârnăţar fără scrupule. A fost, totuşi, un experiment
de aproape un an în timpul căruia “Cronica Română” a
revenit în prima divizie a presei printr-o prestaţie profe-
sionistă şi onestă, a unor jurnalişti care simţeau că pot
fi evaluaţi altfel decât până atunci. Am lucrat cu Grigore
într-un tandem ce reuşea să comunice foarte bine în
ciuda distanţei care ne despărţea (el aflându-se în ma-
joritatea timpului în Italia) şi care împărtăşea, practic,
aceleaşi valori. Aceleaşi valori pe care nu prea le mai
împărtăşea patronul şi sfetnicul său de la Slătioara, care
urmăreau cu totul alte scopuri decât stima cititorilor. Am
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părăsit amândoi redacţia, la scurt timp unul după altul,
şi ne-am văzut de treburi păstrând însă aceeaşi relaţie
de prietenie intelectuală.

Spuneam că am ezitat în a-i cere acest serviciu.
Pentru că ajunsesem să-l cunosc. Să-i înţeleg rigoarea
academică care-l făcea să abordeze cu maximă serio-
zitate şi cel mai mărunt aspect al dialogului intelectual.
Ştiam, deci, cum va trata solicitarea mea şi îmi făceam
reproşuri pentru efortul pe care-l implica o asemenea lu-
crare. Nu m-am înşelat, Grigore s-a aplecat cu maximă
atenţie asupra textului, l-a analizat în integritatea lui, a
extras concluzii riguros documentate şi a rezultat acest
veritabil studiu-analiză asupra momentului istoric şi a im-
plicaţiilor sale. Sunt sigur că cei care vor dori să scrie
istoria reală a acestui timp nu vor putea face abstracţie
de analiza sa, în care figurează idei originale şi judecăţi
inatacabile.

Îi sunt recunoscător lui Grigore Arbore pentru mo-
dalitatea impecabilă în care a reuşit să valorizeze de-
mersul meu publicistic.

Octavian Andronic

Bucureşti, 30 octombrie 2014
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Cronologia
principalelor evenimente 

ale anului 2005 

AN ÎN CARE ROMÂNIA face paşi decisivi pentru integra-
rea europeană (semnarea Tratatului de aderare) şi îşi orientează
politica externă spre o alianţă mai strânsă cu SUA şi Marea Bri-
tanie (între altele, este una dintre puţinele ţări care nu îşi retrage
trupele din Irak). Preşedintele Traian Băsescu promovează activ
politica externă a ţării, vizitând în acest an aproape toate marile
puteri ale lumii (vizite oficiale sau de lucru în SUA, Germania,
Marea Britanie, Rusia, Italia, Franţa, Japonia). Din punct de ve-
dere politic este un an dificil. Se manifestă tensiuni interne în
Alianţa PNL-PD, în coaliţia guvernamentală, dar şi în interiorul
partidelor de opoziţie PSD şi PRM. Deşi se vorbeşte mult despre
alegeri anticipate şi despre fuziunea dintre PNL şi PD, ambele
proiecte eşuează în urma opoziţiei conducerii PNL. Dintre toate
conflictele vizibile pe scena politică, cel preşedinte-premier este
cel mai evident. Dorinţa pre şedintelui de a fi declanşate alegeri
anticipate, anunţată încă din ianuarie, întâmpină opoziţia premie-
rului care, la un moment dat, este de acord cu această măsură,
anunţându-şi chiar intenţia de a demisiona (iulie), pentru a reveni
asupra deciziei. în mai puţin de două săptămâni. Acest fapt atrage
criticile preşedintelui, care va afirma că premierul s-a lăsat influ-
enţat de anumite grupuri de interese. La rândul său, premierul îl
identifică pe Traian Băsescu drept principalul vinovat pentru ati-
tudinea ostilă a PD faţă de ceilalţi membri ai coaliţiei guverna-
mentale. Cele şase valuri de inundaţii provoacă mari distrugeri şi
pierderi de vieţi omeneşti (pagube estimate la 5,5 md. lei noi, 69
de morţi, 40 000 de locuinţe avariate, 11 000 km de drumuri,
1 888 de poduri şi 22 km de cale ferată distruse, 570 000 ha de
teren arabil afectat), iar spre sfârşitul anului ţara este ameninţată
de o epidemie de gripă aviară. Economia înregistrează o creştere
de 4,2%, în condiţiile unui an agricol foarte slab. Se încheie pri-
vatizarea BCR, considerată cea mai de succes privatizare din în-
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treaga perioadă de tranziţie. Reforma Justiţiei întâmpină mari
greutăţi din interiorul sistemului, iar lupta împotriva corupţiei
rămâne marea provocare pentru România.

5 ianuarie. Ziarul ,Adevărul” publică un interviu cu preşedintele
Traian Băsescu, care va avea un impact puternic asupra dezbateri-
lor publice şi a atmosferei politice. Traian Băsescu susţine fuziunea
PNL-PD şi organizarea de alegeri anticipate pentru a nu mai fi ne-
voie de prezenţa PUR la guvernare, considerată o „soluţie imo-
rală”.
6 ianuarie.Liderii PNL şi PD, Călin Popescu Tăriceanu şi Emil
Boc. se declară pentru începerea procedurilor de fuziune între cele
două partide.
8 ianuarie. Jignit de consideraţiile preşedintelui Traian Băsescu
referitoare la prezenţa sa la guvernare, PUR-SL ia în discuţie, în
cadrul Biroului Permanent, posibilitatea ieşirii de la guvernare. În
urma dezbaterilor se renunţă la această opţiune.
11 ianuarie. Ion Iliescu se reînscrie în PSD, primind carnetul de
partid cu 5, numărul 1.
17 ianuarie. Premierul Călin Popescu Tăriceanu, însoţit de vice-
prim-ministrul Marko Bela, efectuează prima sa vizită oficială, în
Ungaria. Convorbirile cu omologul său, Ferenc Gyurcsany, sunt
axate pe dezvoltarea relaţiilor bilaterale, prin strângerea legăturilor
la nivel parlamentar şi guvernamental, inclusiv prin organizarea
unor şedinţe comune de guvern, o dată pe an.
21 ianuarie. Preşedintele Traian Băsescu efectuează o scurtă vizită
la Chişinău, în scopul dezgheţării relaţiilor dintre România şi
Republica Moldova (ultima vizită a unui şef de stat român în Re-
publica Moldova a avut loc în urmă cu şase ani). Traian Băsescu
semnează, alături de preşedintele moldovean Vladimir Voronin, o
declaraţie comună prin care România se angajează să sprijine
Republica Moldova pentru integrarea în UE. Totodată, se convine
ca România să furnizeze energie electrică Moldovei la un preţ mai
scăzut decât pe piaţa românească.
28 ianuarie. Guvernul României şi Banca Mondială semnează do-
cumentele de acordare a unui sprijin financiar în valoare de 345
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mil. dolari şi de 100 mii. euro. Proiectele care vor fi finanţate astfel
sunt pentru infrastructura rutieră (contribuţia BM este de 114,2 mil.
euro), infrastructura feroviară (58,2 mil. euro), închiderea unor
mine, ecologizarea zonei şi crearea de locuri de muncă pentru mi-
nerii disponibilizaţi (92 mil. euro), reforma sistemului sanitar (65,1
mil. euro), modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în
agricultură (41,4 mil. euro), reabilitarea hidrocentralei Lotru
(66 mil. euro). Împrumuturile sunt acordate pe o perioadă de 17
ani, cu o perioadă de graţie de cinci ani.
31 ianuarie-1 februarie. Traian Băsescu întreprinde o vizită în
Marea Britanie, unde are întrevederi cu primul-ministru, Tony
Blair, cu prinţul Charles şi cu primarul Londrei. Cu premierul bri-
tanic discutiile sunt axate pe sprijinirea luptei împotriva corupției
din România de către consilieri britanici, continuarea participării
României la  operațiunile din Irak, posibilitatea eliminării vizelor
pentru cetățenii ca vizitează Regatul Unit şi integrarea europeană
a României, cu sprijinul Marii Britanii. Cu prinţul Charles discu-
ţiile au ca obiect protejarea mediului din România prin examinarea
unor proiecte care l-ar putea afecta (autostrada Bucureşti-Borş şi
exploatarea aurului de la Roşia Montană).
4-5 februarie. Se desfăşoară Congresul PNL, care îl alege ca pre-
şedinte pe Călin Popescu Tăriceanu (singurul candidat;  110 voturi
pentru, 161 împotrivă) şi moţiunea propusă de acesta, care susţine
concentrarea eforturilor partidului pentru îndeplinirea obiectivelor
guvernamentale. Moţiunea iniţiată de Valeriu Stoica, care propunea
fuziunea grabnică cu PD şi adoptarea unei doctrine populare, este
respinsă.
14 februarie. Preşedintele României, Traian Băsescu, efectuează
o vizită în Federaţia Rusă, unde are discuţii cu preşedintele Vladi-
mir Putin despre implicarea României în rezolvarea crizei trans-
nistrene, amplasarea bazelor militare americane pe teritoriul ţării
noastre (Traian Băsescu asigură Rusia că acestea nu sunt îndreptate
împotriva sa), cooperarea în combaterea infracţionalităţii trans-
frontaliere din zona Mării Negre, cooperarea în proiecte economice
comune.
16 februarie. Liderii PNL, PD, UDMR şi PUR semnează proto-
colul de funcţionare al coaliţiei guvernamentale, care stabileşte or-
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ganismele de coordonare la nivel naţional (Consiliul Naţional al
Coaliţiei, alcătuit din cei patru preşedinţi ai partidelor membre),
guvernamental (Comitetul Guvernamental al Coaliţiei, alcătuit din
premier şi cei trei vicepremieri), parlamentar (câte un comitet pen-
tru fiecare Cameră) şi judeţean. Protocolul detaliază modul de îm-
părţire a posturilor în administraţia centrală şi locală şi principiile
funcţionării majorităţii parlamentare şi a Guvernului.
28 februarie. Se desfăşoară prima şedinţă a CSAT prezidată de
Traian Băsescu, în cadrul căreia se iau decizii importante privind
siguranţa naţională: se decide elaborarea unei Strategii naţionale
de securitate, trecerea din custodia SRI în cea a CNSAS a 2/3 din
arhiva fostei Securităţi (12 km de arhivă), precum şi declasificarea
arhivei fostei întreprinderi de Comerţ Exterior a Securităţii („Du-
nărea”), pentru a se stabili cine a beneficiat de sumele în valută ră-
mase de la fosta Securitate. Corupţia este inclusă în categoria
fenomenelor care atentează la siguranţa naţională, iar pentru redu-
cerea acestui flagel se decide ca toate contractele pe bani publici
să fie atribuite prin licitaţie. Ca principală ameninţare la siguranţa
naţională este identificat terorismul structurat. Promovarea intere-
selor României în zona Mării Negre devine un punct important în
strategia de securitate naţională a ţării.
8-10 martie. Se desfăşoară vizita oficială a preşedintelui Traian
Băsescu în SUA. Acesta are întrevederi cu George Bush (între
temele abordate se află lupta împotriva terorismului şi securitatea
în zona Mării Negre), cu secretarul de stat, Condoleezza Rice, şi
cu ministrul Apărării, Donald Rumsfeld (care face cunoscută in-
tenţia SUA de a-şi rearanja locaţiile militare din Europa prin mu-
tarea acestora mai către est). Preşedintele României vizitează şi
Muzeul Holocaustului din New York.
12 martie. 
- Cu ocazia întrunirii Consiliului Naţional al PRM, preşedintele
partidului, Corneliu Vădim Tudor, îşi anunţă retragerea din fruntea
formaţiunii. Această decizie, precum şi schimbarea denumirii for-
maţiunii în Partidul Popular România Mare, are ca scop îmbună-
tăţirea imaginii externe şi admiterea în Partidul Popular European.
Consiliul Naţional îl alege în funcţia vacantă pe Comeliu Ciontu
(167 de voturi pentru, 6 împotrivă), în timp ce Corneliu Vădim
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Tudor devine preşedinte de onoare.
- Institutul Naţional pentru Statistică publică bilanţul economic al
anului 2004. Rezultatele indică o creştere economică de 8,3%
(agricultură, silvicultură şi piscicultura +22%; construcţii +9%; in-
dustrie +5,3%). Investiţiile totale în economie s-au cifrat la 7,6 md.
euro (+8,2% faţă de 2003), cifra de afaceri din industrie a crescut
cu 9,9%, iar consumul, cu 10%.
15-16 martie. Are loc vizita oficială a premierului Călin Popescu
Tăriceanu în Israel, unde participă la inaugurarea noului Muzeu al
Holocaustului din Ierusalim.
18 martie. Vicepremierul Adriean Videanu demisionează din func-
ţia deţinută în Guvern pentru a se consacra candidaturii la Primăria
Generală a Municipiului Bucureşti.
20 martie. Postul de vicepremier rămas vacant în urma demisiei
lui Adriean Videanu este ocupat de alt membru al PD, Gheorghe
Seculici.
21  martie. Preşedintele Traian Băsescu efectuează o vizită oficială
în Germania, la invitaţia omologului său federal, Horst Kohler. Pre-
şedintele român are o întrevedere şi cu cancelarul federal Gerhard
Schroder, cu care discută despre relaţiile economice dintre cele
două ţări şi primeşte asigurări că Germania va sprijini aderarea
României la UE, la 1 ian. 2007.
23 martie. Traian Băsescu efectuează o vizită de lucru în Italia,
unde are o întrevedere cu premierul Silvio Berlusconi, de la care
primeşte asigurări că România va fi sprijinită în continuare pentru
integrarea în UE. Totodată, sunt analizate relaţiile economice
bilaterale şi problema securităţii în zona Mării Negre.
27-28 martie. Preşedintele Traian Băsescu inspectează trupele
române aflate în Irak şi Afghanistan.
28 martie. Trei jurnalişti români (Marie-Jeanne Ion, Ovidiu Oha-
nesian şi Sorin Mişcoci) şi însoţitorul lor (Mohamad Munaf) sunt
răpiţi în Irak de o grupare necunoscută. Situaţia celor patru este
intens mediatizată. Se înregistrează un val de solidaritate a popu-
laţiei cu cei trei, în timp ce instituţiile statului fac demersuri pentru
a  obţine eliberarea acestora.
29 martie. 
- Un sondaj realizat de CURS în perioada 21-26 martie, pe un eşan-
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tion reprezentativ de 1 100 de persoane, cu o marjă de eroare de
3°/o, arată că 59% dintre români nu «îmbrăţişează dorinţa preşe-
dintelui Traian Băsescu de a se organiza alegeri legislative antici-
pate, idee la care aderă doar 41% dintre cei intervievaţi. Totodată,
sondajul arată că majoritatea românilor (55%) nu este de acord cu
prezenţa trupelor române în Irak, situaţie cu care se arată de acord
doar 36% dintre cei chestionaţi (9% nu au răspuns la întrebare).
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie începe
urmărirea penală faţă de Dinu Patriciu, alături de alţi patru membri
din conducerea SC Rompetrol SA, sub acuzaţia de evaziune fis-
cală, spălare de bani şi înşelăciune.
30 martie. În cadrul şedinţei de Guvern, la care participă şi preşe-
dintele Traian Băsescu, este adoptată Strategia de reformă a Jus-
tiţiei şi cea de luptă împotriva corupţiei, fenomen care afectează
siguranţa naţională din punct de vedere economic şi al integrării
europene.
3 aprilie. În urma alegerii lui Traian Băsescu ca preşedinte al
României şi a vacantării postului de primar general al Capitalei,
sunt organizate noi alegeri. Câştigă din primul tur candidatul Alian-
ţei D.A. (PNL-PD), Adriean Videanu (53,01%), principalul con-
tracandidat fiind Marian Vanghelie, din partea PSD (29,55%).
4 aprilie. Este semnat contractul de privatizare a societăţii Elec-
trica Moldova între statul român şi compania germană E.On.
Valoarea tranzacţiei este de 100 mil. euro, din care 31,4 mil. pentru
cumpărarea a 24,6% din acţiuni, iar 68,6 mil. pentru majorarea ca-
pitalului social, astfel încât grupul german să ajungă la o partici-
paţie de 51% în cadrul societăţii.
5 aprilie. Continuă privatizarea societăţilor de distribuţie a energiei
electrice. Electrica Oltenia este preluată de compania cehă CEZ.
Pentru a avea 51% din acţiunile companiei, CEZ plăteşte 151 mil.
euro, din care 47,2 mil. pentru 24,6% din acţiuni, iar 103,6 mil.
pentru majorarea de capital.
6 aprilie. Tribunalul Bucureşti dispune arestarea omului de afaceri
de origine siriană Omar Hayssam, patron al grupului de firme
„Manhattan”, pentru 29 de zile şi anunţă deschiderea unui dosar
penal privind implicarea sa în răpirea celor trei jurnalişti. Organi-
zaţia PSD Bucureşti decide excluderea acestuia din partid.
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8 aprilie. Zi de doliu naţional, în memoria Sanctităţii Sale Papa
Ioan Paul al H-lea, care a încetat din viaţă la 2 aprilie. Preşedintele
Traian Băsescu, premierul Călin Popescu Tăriceanu, fostul rege
Mihai I, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Ion Iliescu, pre-
cum şi reprezentanţi ai bisericilor din România participă la fune-
raliile organizate la Vatican.
13 aprilie. Parlamentul European aprobă (564 de voturi pentru, 59
împotrivă şi 41 de abţineri) Raportul întocmit de Pierre Moscovici,
care recomandă aderarea României la 1 ian. 2007, pecum şi avizul
conform pentru semnarea Tratatului de aderare la 25 apr. (497 de
voturi pentru, 93 împotrivă, 31 de abţineri).
19 aprilie. Biserica Ortodoxă Română salută alegerea noului papă,
cardinalul german Joseph Ratzinger, sub numele Benedict al
XVI-lea.
21-22 aprilie. Se desfăşoară Congresul PSD, care aduce schimbări
în conducerea acestui partid. Preşedinte este ales Mircea Geoană,
care îl devansează pe Ion Iliescu (964 de voturi, faţă de 530); pre-
şedinte executiv devine Adrian Năstase, iar Miron Mitrea - secretar
general. Surprins şi nemulţumit de pierderea competiţiei, Ion
Iliescu acuză noua conducere de „complot” şi de „devierea spre
dreapta” a partidului.
25 aprilie. La Luxemburg are loc ceremonia semnării Tratatului
de aderare a României la UE. Din partea României participă o im-
presionantă delegaţie formată din preşedintele Traian Băsescu, pre-
mierul Călin Popescu Tăriceanu, ministrul de Externe Mihai
Răzvan Ungureanu, alţi 10 miniştri, precum şi foştii preşedinţi
Emil Constantinescu şi Ion Iliescu.
7 mai. Congresul Extraordinar al PUR decide schimbarea denu-
mirii formaţiunii în Partidul Conservator şi efectuarea demersurilor
necesare aderării la Partidul Popular European. Singurul candidat
pentru această funcţie, Dan Voiculescu, este reales preşedinte.
22 mai. Preşedinţia României anunţă, printr-un comunicat de
presă, eliberarea jurnaliştilor români răpiţi în Irak, în urma unei
acţiuni complexe a autorităţilor statului, în care cel mai important
rol l-au avut serviciile de informaţii.
31 mai. Biroul Politic al PPRM decide demiterea şi excluderea din
partid a preşedintelui Comeliu Ciontu şi a vicepreşedintelui Anghel
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Stanciu şi revenirea la denumirea de PRM şi a lui Comeliu Vădim
Tudor la con ducerea partidului. Fosta conducere este acuzată că ar
fi încercat să transforme partidul într-o anexă a PSD.
31 mai-2 iunie. Traian Băsescu întreprinde o vizită în Japonia,
unde participă la deschiderea oficială a „Zilei României la Expo
Aichi 2005”. Are între vederi cu familia imperială japoneză şi
cu premierul Junichiro Koizumi, cu alţi oficiali şi cu oameni de
afaceri.
2-3 iunie. Premierul Călin Popescu Tăriceanu întreprinde o vizită
oficială în Germania, la invitaţia omologului său, Gerhard Schro-
der. Sunt abordate probleme legate de cooperarea economică şi de
integrarea europeană a României.
3 iunie. 14 dintre parlamentarii aleşi pe listele PRM decid să-l ur-
meze pe Comeliu  T. Ciontu pentru înfiinţarea unui partid popular.
8 iunie. Începe greva angajaţilor CFR, care solicită majorarea
salariilor cu 10%, tichete de masă şi condiţii mai bune de lucru.
9 iunie. Ion Iliescu este pus sub învinuire în dosarul mineriadei din
13-15 iun. 1990, deschis ca urmare a plângerii penale formulate
de Asociaţia Victimelor Mineriadelor. Fostul preşedinte este acuzat
de instigare la tratamente neomenoase, cercetare abuzivă şi arestări
ilegale. Alte 20 de persoane sunt cercetate în acest dosar, pentru o
gamă foarte largă de infracţiuni. Conform unor noi date, ascunse
de autorităţi în 1990, la această mineriadă ar fi decedat peste 100
de persoane, 746 au fost rănite, iar 1 300 arestate.
14 iunie.
- Guvernul îşi asumă răspunderea în faţa Parlamentului pentru pa-
chetul de legi privind reglementarea juridică a proprietăţii şi re-
forma Justiţiei. Conform noilor prevederi, imobilele preluate
abuziv în perioada comunistă vor fi restituite în natură, acolo unde
acestea mai există, indiferent dacă sunt clădiri de interes public. În
privinţa reformei Justiţiei, se propune modificarea unor legi (Legea
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea
304/2004 privind organizarea judiciară, Legea 303/2004 privind
statutul magistraţilor şi Legea 8/1995 privind drepturile de autor
şi drepturile conexe), astfel încât noile reglementări să permită
scoaterea la concurs a funcţiilor de conducere din instanţe, redu-
cerea vechimii în muncă necesare ocupării acestor funcţii, îmbu-
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nătăţirea sistemului de numire şi revocare a procurorilor, asigurarea
unei independenţe mai mari a procurorilor în întocmirea dosarelor
de urmărire penală. Potrivit modificărilor, Procurorul General al
României, Procurorul General al PNA, şefii de secţii din cadrul
PNA şi din cadrul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi
pentru un mandat de trei ani de preşedintele României, la propu-
nerea ministrului Justiţiei.
- Miron Cozma este eliberat din închisoare, ca efect al unui decret
semnat de fostul preşedinte, Ion Iliescu. La ieşirea din închisoare,
în faţa presei, Miron Cozma declară că Ion Iliescu este adevăratul
responsabil pentru mineriade (propune denumirea de „iliesciade”)
şi îşi exprimă încrederea în corectitudinea Justiţiei.
22 iunie. Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, cu sprijinul PRM,
la asumarea răspunderii guvernamentale, este respinsă de Camerele
reunite ale Parlamentului (265 de voturi împotrivă, 186 pentru).
25 iunie. Conferinţa Naţională a PD îl alege ca preşedinte al par-
tidului pe Emil Boc, iar ca preşedinte executiv pe Adriean Videanu.
Programul politic „România prosperă, România democrată”, adop-
tat cu 3 553 de voturi pentru şi 114 contra, prevede importante
schimbări doctrinare, prin renunţarea la doctrina social-democrată
şi asumarea celei populare. Ca urmare, documentul prevede ieşirea
PD din Internaţionala Socialistă şi recomandă aderarea la Partidul
Popular European şi la Internaţionala Creştin-Democrată (PD va
fi admis, ca membru observator, în PPE, la 19 sept. 2005).
30 iunie. Curtea de Apel Bucureşti decide că protestul angajaţilor
CFR este ilegal. Ia astfel sfârşit greva de 24 de ore, care a paralizat
transporturile feroviare.
25 iulie. Bilanţul inundaţiilor din această lună indică afectarea a
575 de localităţi din 34 de judeţe. Sunt distruse 2 500 de locuinţe
şi mor 24 de persoane.
26 iulie. Ministrul Culturii, Mona Muscă, îşi anunţă demisia din
Guvern şi din funcţia de vicepreşedinte al PNL. Ea reproşează pre-
mierului că, deşi pe 7 iulie îşi exprimase intenţia de a demisiona
din funcţie, a revenit asupra deciziei fără a consulta partidul.
22 august. Are loc o remaniere guvernamentală, prin înlocuirea
miniştrilor Finanţelor (Sebastian Vlădescu în locul lui Ionuţ
Popescu), Sănătăţii (Eugen Nicolăescu în locul lui Mircea
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Cinteză), Integrării (Anca Boagiu în locul lui Ene Dinga) şi a
viceprim-ministrului Gheorghe Seculici cu Gheorghe Pogea. În ca-
drul festivităţii de depunere a jurământului este învestit şi Adrian
Iorgulescu, la Ministerul Culturii şi Cultelor, care o înlocuieşte pe
Mona Muscă.
13-16 septembrie. Preşedintele Traian Băsescu participă, la New
York, la summit-ul ONU consacrat problemelor legate de dezvol-
tare, securitate, drepturile omului şi reformarea instituţională a
ONU, unde ţine un discurs în care insistă asupra implicării Româ-
niei în combaterea terorismului. Traian Băsescu vizitează comu-
nitatea românească din Ohio şi Michigan şi are întrevederi cu
managerii unor importante companii americane.
18-23 septembrie. Un nou val de inundaţii afectează şapte judeţe
din sud-estul ţării (7 000 de case din 333 de localităţi). 9 persoane
îşi pierd viaţa.
28 septembrie.  Curtea Supremă de Justiţie îl condamnă pe
Miron Cozma la 10 ani de închisoare pentru mineriada de la Cos-
teşti, din ian. 1999, alţi cinci lideri primind pedepse mai mici. În
aceeaşi zi, fostul lider al minerilor este reîncarcerat, urmând a se
efectua demersuri pentru contopirea acestei pedepse cu cea pentru
mineriada din sept. 1991.
7 octombrie. Autorităţile române intră în alertă ca urmare a de-
pistării unor cazuri de gripă aviară în Delta Dunării. Se iau o serie
de măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului la om.
10 octombrie. 
- Guvernul aprobă proiectul de buget pe anul 2006, bazat pe o creş-
tere economică prognozată de 6% faţă de 2005, venituri mai mari
cu 15,4% la bugetul general consolidat, un deficit bugetar de 0,5%
din PIB, investiţii cu 12% mai mari şi o ţintă de inflaţie de 5,5%.
- Are loc, la Bucureşti, inaugurarea oficială a Institutului pentru
Studierea Holocaustului din România, având ca obiect de activitate
culegerea, arhivarea cercetarea şi publicarea documentelor referi-
toare la Holocaust în perioada celui de-al Doilea Război Mondial,
organizarea de activităţi educaţionale în problema Holocaustului
şi promovarea unor proiecte în domeniu.
20 octombrie. În premieră pentru această parte a Europei, guver-
nele a două state vecine, român şi maghiar, ţin o şedinţă comună,
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la Bucureşti. Sunt aprobate proiecte de colaborare bilaterală în do-
meniul infrastructurii, protecţiei mediului, învăţământului, mino-
rităţilor şi culturii. Se decide organizarea anuală a unor şedinţe
comune şi crearea unei legături telefonice directe între cele două
guverne.
25 octombrie. Preşedintele Traian Băsescu solicită, printr-un co-
municat de presă, includerea minorităţii rrome între victimele
Holocaustului, arătând că din cei. 25 000 de reprezentanţi ai etniei
deportaţi în Transnistria în timpul celui de-al Doilea Război Mon-
dial au decedat 11 000.
26 octombrie. Raportul Curţii de Conturi, prezentat Biroului
Permanent al Senatului, arată că toate partidele parlamentare au
cheltuit în campania electorală din 2004 mai mulţi bani decât aveau
în trezorerie din surse legale (subvenţii de la stat, donaţii sau coti-
zaţii). Raportul, rămas fără urmări concrete, mai menţionează că
partidele au primit bani sub formă de sponsorizări, fapt interzis
prin lege.
31 octombrie. 
- Guvernul României decide suspendarea acordului cu FMI, deoa-
rece în cadrul discuţiilor purtate cu reprezentanţii acestui organism
nu s-a căzut de acord asupra previziunilor deficitului bugetar pe
2006. Negociatorul-şef al FMI, Emmanuel van der Mensbrugghe,
consideră că proiectul de buget este nerealist şi că deficitul din PIB,
va fi mai mare de 0,5%, cum era prevăzut pentru 2006.
- Datoria externă a României se ridică la 23,71 md. euro, în creştere
cu 28,3% faţă de sfârşitul anului 2004.
3 noiembrie. Prin OU, Guvernul acordă o indemnizaţie pentru
creşterea copilului de până la doi ani de 800 de lei pentru mamele
care au plătit contribuţia la asigurările sociale. Se are în vedere sto-
parea declinului demografic prin creşterea natalităţii, previziunile
privind evoluţia demografică a României fiind pesimiste pe termen
mediu şi lung (c. 19 mii. de locuitori în 2050).
7 noiembrie. Debutează greva generală asindicatelor din învăţă-
mânt, principala solicitare fiind alocarea a cel puţin 6%din PIB
sectorului Educaţiei în proiectul de buget pe anul 2006.
21-23 noiembrie. Se desfăşoară vizita oficială a preşedintelui Tra-
ian Băsescu în Franţa. Pe agenda vizitei se află discuţii cu omolo-
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gul său, Jacques Chirac, şi cu alte oficialităţi, temele abordate fiind
sprijinul francez pentru aderarea României la UE, diversificarea
cooperării economice, organizarea reuniunii la vârf a Francofoniei
la Bucureşti, în sept. 2006. În conferinţa de presă de la sfârşitul vi-
zitei, la întrebările jurnaliştilor francezi despre parteneriatul stra-
tegic al României cu SUA preşedintele român răspunde că-şi
menţine alegerea privind o relaţie privilegiată cu SUA şi Marea
Britanie, care să asigure securitatea României, ţară „situată într-o
zonă de pericole şi provocări”. Şeful statului român declară că
România este pregătită să acorde şi Franţei facilităţi militare simi-
lare celor acordate SUA, dacă va fi înaintată o cerere în acest sens.
27 noiembrie. În cadrul şedinţei de Guvern, la care participă şi
preşedintele Traian Băsescu, se reuşeşte amortizarea crizei din
Educaţie prin găsirea unor soluţii convenabile pentru sindicalişti
(creşterea salariilor în medie cu 12%, în două tranşe, la 1 ianuarie
şi la 1 septembrie 2006).
2 decembrie. Palatul Brukenthal din Sibiu este retrocedat Bisericii
Evanghelice şi Comunităţii Germane de către Autoritatea Naţio-
nală pentru Restituirea  Proprietăţilor.
5 decembrie. Premierul Călin Popescu Tăriceanu efectuează o
vizită de lucru la sediul UE din Bruxelles, în scopul pregătirii
procesului de aderare. în cadrul întrevederii cu preşedintele Parla-
mentului European, Josep Borrell, dă asigurări că pe teritoriul
Româ- niei nu au staţionat avioane americane ale CIA care trans-
portau  deţinuţi, aşa cum sugerează presa occidentală şi unii oficiali
europeni.
6 decembrie. În cadrul unei scurte vizite la Bucureşti, secretarul
de stat american, Condoleezza Rice, semnează acordul privind am-
plasarea facilităţilor militare americane pe teritoriul României (sunt
puse la dispoziţie baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu, baza de
antrenament de la Babadag, zonele de antrenament de la Cincu şi
Smârdan). Bazele americane vor deveni operaţionale în a doua ju-
mătate a anului 2007. Cu acelaşi prilej, în cadrul unei conferinţe
de presă, preşedintele Traian Băsescu neagă categoric existenţa
unor închisori secrete ale CIA pe teritoriul României.
7 decembrie. CSAT analizează Strategia de Apărare şi Securitate
Naţională şi decide transferul către Arhivele Statului al tuturor ma-
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terialelor de arhivă ce conţin informaţii despre activitatea CAER
şi a Tratatului de la Varşovia.
15 decembrie. Parlamentul European adoptă (365 voturi pentru,
8 împotrivă, 13 abţineri) Raportul privind gradul de pregătire a
României pentru aderarea la UE, propus de raportorul pentru
România, Pierre Moscovici. Acesta recomandă implementarea
reformelor în sistemul juridic şi continuarea luptei împotriva co-
rupţiei, protejarea Deltei Dunării, aflată în Patrimoniul UNESCO,
şi respectarea drepturilor minorităţilor, pe criteriul „autonomiei
culturale”.
16 decembrie. La finalul lucrărilor Consiliului European de iarnă
de la Bruxelles, preşedintele Traian Băsescu arată că, în perioada
2007-2009, României îi va fi alocată de la UE suma de 10,8 md.
euro, iar pentru2010-2013, alocaţia va creşte la 18,3 md. euro.
Virarea sumelor este condiţionată însă de elaborarea de proiecte
care să întrunească standardele europene.
20 decembrie. Licitaţia pentru preluarea BCR este câştigată de
concernul austriac Erste Bank, care preia 61,88% din acţiuni contra
sumei de 3,7 md. euro. Din această sumă statului român îi revin
2,2 md., restul banilor fiind împărţiţi între BERD şi EFC, care
şi-au vândut de asemenea acţiunile la BCR. Statul român obţine
astfel cea mai mare sumă din privatizarea unei unităţi aflate în por-
tofoliul său. Conform declaraţiilor oficiale, banii vor fi destinaţi
îmbunătăţirii infrastructurii.
26 decembrie. 
- Preşedintele Traian Băsescu întreprinde o scurtă vizită în Afgha-
nistan, unde are o întrevedere cu preşedintele Hamid Karzai şi
donează armatei afghane 54 de tancuri T-54.
- Un Eurobarometru dat publicităţii arată că aderarea României la
UE este acceptată de 43% dintre europeni şi respinsă de 42%.
Ţările cele mai ostile aderării sunt Austria, Luxemburg şi Franţa,
iar cele mai favorabile sunt Grecia şi Slovenia.
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Patiserie, fotbal şi politică

George Copos ilustrează într-un mod original ‘visul american’ în
varianta sa românească post decembristă.

Pregătit să urmeze o carieră politică în cadrul structurilor de juniori
ale partidului comunist, el şi-a văzut, în 22 decembrie 1989, toate visurile fă-
cute ţăndări de o realitate pe care politica pe care o servea n-a mai putut să o
ţină în frâu. Ca orice om care se împiedică de adevăr, dar se ridică şi merge
mai departe, nici domnia sa n-a zăbovit prea mult la mormântul lui Ceauşescu
(Nicu), ci s-a orientat spre noua societate capitalistă, atunci încă unilateral dez-
voltată. Nu s-a jenat să-şi suflece mânecile şi să frământe cu spor coca din
care se făceau prăjiturile marca ‘Ana’, cucerind Capitala şi împrejurimile cu go-
goşi şi minciunele, vorba cântecului. De la patiserie a trecut firesc la electronică,
patentând telecomanda fără televizor (pentru că le importa separat) şi invadând
piaţa cu aparatele acelea cu ochi oblici de la Samsung. Amintindu-şi faptul că
e absolvent a trei facultăţi de profil (Educaţie,Fizică şi Sport), dl Copos a intuit
mai devreme decât alţii că în fotbal mulţi bagă bani, dar puţini se pricep să
scoată. Aşa a devenit el sponsor la Rapid, pe spinarea (şi terenul) Transportu-
rilor şi binefăcător al jucătorilor care vroiau să vadă lumea cu ochii lor.

Spre deosebire de alţi oameni de afaceri, dl Copos s-a ţinut mai
departe de politică, încercând să-şi aproprie politicienii în mod echidistant.

Toată povestea asta a ţinut până când bunul său prieten de la
Patronate, Dan Voiculescu, s-a băgat el însuşi până în gât în troaca interesului
naţional, trăgându-l după el pe listele de convenienţă ale unui partid compus
din ciocoi simpatici şi de caracter. Cu PSD-ul care a pierdut alegerile, Voicu-
lescu şi - binenţeles - Copos, au câştigat guvernarea! Vezi bine, nimeni nu ar
fi putut face un guvern onest fără fibră umanistă, pentru propăşirea afacerilor
mici şi mijlocii, decât dl Copos, care începând de sus, a continuat în jos, pentru
a se ridica şi a fi ce-a fost, şi ceva pe deasuprea. Adică ministru chiar dacă
fără portofoliu!

Patiserie, fotbal şi politică: egal umanism. Zici umanism, zici
Copos! La mai mare!   

3 ianuarie
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Purtătorul de cuvânt

Instituţia purtătorului de cuvânt a fost o noutate absolută în România
postdecembristă. În societatea din care veneam nu era nevoie de aşa ceva.
Ce era de spus, spunea cea mai autorizată voce a patriei.

Răspunzând rigorilor democraţiei, guvernul român a instituit această
demnitate imediat după Revoluţie. Primul purtător de cuvânt a fost un ziarist
de televiziune - Cristian Unteanu - care transmitea mesajele premierului
Roman, în special ziariştilor străini. Pentru scurt timp. Sarcina a fost apoi pre-
luată direct de premier şi dusă, până la îndepărtarea lui Adrian Sârbu de la
cârma Departamentului de Comunicare, după un scandal de presă destul de
obscur. Noul şef al departamentului a devenit, automat, şi purtător de cuvânt
şi a fost, probabil unul dintre cei mai potriviţi pentru rolul de ‘paratrăznet’ pe
care era obligat să şi-l asume: Bogdan Baltazar. Lui i-a urmat Caius Dragomir
- un personaj absolut inodor şi incolor, chiar dacă Roman a văzut în el un per-
sonaj potrivit pentru preşedinţie la alegerile din ‘92. După Dragomir a venit
Mihnea Constantinescu - este şi astăzi în structura Executivului, după ce-a tre-
cut o perioadă şi pe la Externe. Răsturnarea guvernului Roman de către mineri
a deschis calea spre această funcţie femeilor: Stolojan a avut două purtătoare
de cuvânt - pe Iolanda Stăniloiu şi pe Virginia Gheorghiu - două persoane care
aveau să aibă un cuvânt de spus în politica românească de după aceea. Spre
deosebire de antecesorii săi, Văcăroiu n-a prea pus preţ nici pe comunicarea
cu presa şi nici pe purtătorii săi de cuvânt, între care a figurat şi actualul director
al Rompres, Mihai Roşca. Schimbarea din ‘96 a adus cu sine un val de purtă-
tori de cuvânt, recoltaţi în general din presă: Ciorbea a avut-o pe Doina Jalea,
de la Radio; Vasile - pe Răsvan Popescu, cel care reuşea performanţa să-şi
critice şeful pe la briefinguri, Isărescu i-a avut pe Gabriela Vrânceanu Firea
(acum la Antena 1) şi pe Ionuţ Popescu (acum ministru de Finanţe). În fine,
Adrian Năstase şi-a împărţit mandatul între Claudiu Lucaci (venit de la televi-
ziune) şi Despina Neagoe (venită de la Cluj).

Tăriceanu a ales-o pe Oana Marinescu. Destul de puţin cunoscută mai
ales că în ultimii ani a lucrat pentru o ambasadă - aceasta nu are o sarcină
uşoară. Pentu că predecesoarea ei a făcut din instituţia respectivă - inclusiv
din serviciul de presă al premierului - o instituţie ‘partinică’, cu comunitatea ga-
zetărească împărţită în ‘prieteni’ şi ‘neprieteni’ şi cu (ne)comunicări pe măsură.
Purtătorul de cuvânt va trebui să se redefinească, mai ales prin prisma con-
ceptului băsescian de ‘eliberare’ a presei de sub jugul hachiţelor şi intereselor
antagonice ale celor care doresc să-şi medieze astfel dialogul cu naţiunea. 
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Tactica pârjolirii terenului

În vechime, atunci când apărea ameninţarea vreunei invazii străine,
locuitorii acestor meleaguri luau calea codrului, dând foc aşezărilor, otrăvind
fântânile şi avînd grijă ca inamicul să nu poată folosi nimic din ceea ce ai lăsau
în urmă. Era o tactică ancestrală prin care invadatorilor li se anula avantajul
militar printr-un atac direct la logistică.

Desigur, se poate vorbi mult pe această temă şi ar fi nevoie de vreo
duzină de talk-show-uri pentru a constata că, in bună parte, supravieţuirea
noastră ca entitate se datoreşte şi acestui procedeu, pe care nu te-i aştepta
să-l regăseşti în zilele noastre, în formule nici măcar sofisticate.

Odată cu alternanţele la putere, politicienii români par să fi deprins
şi obiceiul pârjolirii locurilor şi lucrurilor pe care le lasă în urmă. Nedumerirea
premierului Tăriceanu, care din somptuosul birou de lucru al predecesorului
său n-a mai reuşit să recupereze nici măcar un telefon în funcţiune, devine
inevitabil emblematică. Unii dintre foştii miniştri, prea pătrunşi, probabil, de uni-
citatea menirii lor pe acest pământ, au plecat spre noile destinaţii ca melcii,
cărând în spate tot ce s-a putu căra, pe motivul că ar fi fost dobândite cu su-
doarea frunţii proprii şi pe seama prestigiului lor personal.

Dincolo de lipsa de civilizaţie a procedeului, care îmi aminteşte de
modul cum se făceau schimburile de locuinţe în perioada comunistă, când cel
care pleca lua şi becurile, prizele sau suportul de hârtie de la WC, se impune
o observaţie: aceea a faptului că după 15 ani de exerciţiu democratic şi după
vreo trei schimbări, nu s-a pus încă la punct un sistem clar de predare-primire
a gestiunii publice. Încă nu se ştie ce şi cum trece din responsabilitatea unui
demnitar care pleacă, în cea a celui care vine. Principiul responsabilităţii mi-
nisteriale, aplicat şi el târziu, are printre alte lacune şi pe aceasta. Vă amintiţi
ca vreodată, un ministru să fi fost tras la răspundere măcar administrativ pentru
lipsurile din “gestiunea“ proprie? Să fi fost obligat să aducă de-acasă ce-a luat
cu japca? Să fi fost pus să plătească? Nici pomeneală. În România anului 2005
se reface sistemul ancestral al terenului pârjolit, chiar şi atunci când schimba-
rea se face între reprezentanţii aceleiaşi părţi. Este, în mod evident, o ches-
tiune de caracter şi civilizaţie şi nu una de orientare ideologică. Este viciul
fundamental al unui sistem care a pus în locul unui dictator atotputernic, o
sumă de mici dictatori care cred cu tărie că lumea începe şi se sfârşeşte cu ei
şi că vremelnica putere pe care le-o încredinţează, imprudent, poporul, trebuie
să fie a lor pe vecie, odată cu însemnele de fiecare zi ale dregătoriei.
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Serbările galante...
Formarea noului guvern şi intrarea în pâine a preşedintelui nou ales

au coincis, în linii mari, cu atmosfera sărbătorească a finelui şi debutului de
an. Aproape inevitabil, aspiraţia firească spre mai bine ce se manifestă ciclic
la acest moment s-a transferat asupra celor care au fost madataţi de către
electorat să încerce să facă mai bine decât predecesorii lor ceea ce este bine
pentru ţară. Sub semnul speranţei  mereu renăscute din cenuşa iluziilor, Traian
Băsescu şi-a format noua echipă, pentru ca după doar câteva zile să o des-
completeze din raţiuni mai degrabă de partid decât de stat, iar Călin Popescu
Tăriceanu a scos la rampă o echipă ce s-a vrut născută în zodia Competenţei,
dar s-a dovedit a fi mai degrabă supusă celei a Întâmplării. 

Dovadă că aspirantul la unul din cele mai dificile fotolii ministeriale -
cel al Integrării Europene - a trebuit să facă stânga-împrejur, datorită evidentei
sale incompatibilităţi cu o sarcină de o asemnea anvergură, incompatibilitate
care scăpase atât preşedintelui - suporter cât şi premierului - antrenor. Evident
însă că aceste sincope n-au întunecat bucuria pornirii la drum, chiar dacă noii
miniştri şi-au găsit cabinetele golite de zelul proprietar al predecesorilor, sau
au constatat unele nepotriviri în decoraţia interioară. Şi pentru ca nimeni să nu
se mai împiedice de asemenea amănunte, noul premier şi-a invitat Cabinetul,
cu căţel cu purcel, la Predeal, să petreacă împreună Revelionul şi să se mai
socializeze înainte de a se reuni în şedinţele de guvern. A venit cine a putut,
s-au pupat neveste şi copii (actualul guvern are vreo 22!)  s-a băut şampanie
şi s-a petrecut până în zori făcându-se planuri de viitor. . 

La rândul său, preşedintele, în nonconformistu-i stil caracteristic, a dat
o raită prin piaţa Universităţii taman când se apropia anul nou  şi şi-a ţinut pri-
mul discurs la cea mai de vârf oră posibilă. Ba, ca să se convingă naţia că e
de-al lor, şi nu un tip cu nasul pe sus, a tras şi o duşcă zdravănă din sticla de
şampanie, ceea ce dintr-o dată l-a făcut mai simpatic şi mai de încredere şi
unora dintre cei care nu l-au votat. Ca să se continue în aceeaşi notă, Băsescu
a plecat spre Predeal fără escortă şi girofaruri, acolo intrând definitiv în atmos-
feră şi dănţuind până spre dimineaţă, cum n-a mai făcut-o nici un preşedinte
de dinaintea lui. Ca să fie în ton, premierul s-a suit şi el în tren, după ce a cum-
părat locuri în picioare, şi a călătorit de la Predeal la Sinaia cu un vehicul ce
n-a mai fost utilizat de cel puţin patru ani, pe motiv că n-are girofar!

Şi, ca să se pună capac la toate, o maşină din garda preşedintelui a
şifonat-o niţel pe cea apraţinând unuia dintre ziariştii pe care Băsescu vrea
să-i elibereze cu orice preţ de servituţile tradiţionale ale meseriei. 

Serbările galante iau, însă, sfârşit. O dată cu ele şi săptămânile de
miere ale noii conduceri a ţării. Urmează menajul de fiecare zi. Cu toate ale
sale...
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De la ‘Cabinetul Năstase’ 
la ‘Guvernul României’

Insistând asupra ideii că trebuie vorbit despre ‘guvernul României’ şi
nu despre ‘cabinetul Tăriceanu’, preşedintele Băsescu punctează într-o zonă
pe care trecuta guvernare s-a străduit s-o inducă în mentalul colectiv pe toate
căile posibile.

Gândită în laboratoarele de strategii ale partidului, sintagma ‘Cabinetul
Năstase’ a fost impusă ca o referinţă obligatorie din partea membrilor guver-
nului în special.

Vreme îndelungată, oficialii trecutei guvernări au rostit cu evlavie o for-
mulă care trimite la un nou cult al personalităţii. Un soi de personalitate colec-
tivă, reprezentată la vârf de o personalitate pur individuală: şeful necontestat
al guvernului şi al partidului. Odată cu trecerea lui Ion Iliescu în zona apartinică
a preşedinţiei, deasupra partidului urma să strălucească soarele noului lider.
Vreme de patru ani ‘Cabinetul Năstase’ a fost sloganul dominant al comunică-
rilor publice efectuate de guvern. Ba, în culisele strategiilor de gen, se efectua
şi o monitorizare foarte atentă a modului în care era utilizat (sau nu) acesta.

Sintagma s-a dovedit, în ultima instanţă, o armă cu două tăişuri. Dacă
succesele s-au deversat, firesc, în bazinul de popularitate al premierului, cam
acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu eşecurile. Aproape cinic, membrii guvernului
s-au debarasat de o serie de responsabilităţi cu naturaleţe, în virtuta aceleiaşi
sintagme care le refuza locul la masa festinului mediatic.
Până la urmă, eşecul electoral al PSD s-a suprapus aproape natural, peste
cel al ‘cabinetului Năstase’.

Pornind de la o astfel de constatare, iniţiativa preşedintelui Băsescu
pare nu doar una de bun simţ ci şi una preventivă. ‘Cabinetul Tăriceanu’ s-a
format sub o zodie nu din cale-afară de favorabilă şi deasupra capului său
atârnă ‘sabia lui Damocles’ - adică o moţiune de cenzură ce l-ar putea răsturna
oricând. ‘Guvernul României’ poate face faţă mai bine oricărei situaţii, fără a
afecta, personal sau în grup, pe cei care-l compun.
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Băsescu joacă totul pe o carte:
anticipatele!

Traian Băsescu joacă tare, în continuare: recenta sa declaraţie cum
că e adeptul unor alegeri anticipate ACUM, este de natură să provoace fiori
reci pe şira spinării tuturor partidelor. Chiar şi a celor pe care le-a reprezentat
şi le mai reprezintă încă, cu aplomb.

Ce înseamnă alegerile anticipate? Că - exceptând instituţia preziden-
ţială - în toate celelalte segmente importante ale societăţii se vor produce din
nou schimbări. Că scurtul ‘establishment’ rezultat după scrutinul din noiembrie
ia sfârşit şi că alţi (deşi, poate cam aceiaşi) actori vor ieşi la rampă. Este un
gest riscant, însă Băsescu intuieşte că nu va găsi un moment mai potrivit pen-
tru a putea spera la consolidarea actualei puteri, în condiţiile în care soarta
acesteia depinde de umorile unui partid de buzunar.

De ce acum? Pentru că este momentul în care noul guvern şi, în ge-
neral, noua putere, nu îşi arată încă slăbiciunile şi inconsistenţa structurală.
Pentru că este momentul în care concurenţa dintre cele două partide principale
încă mai poate fi ţinută în frâu. Şi pentru că este momentul marilor revelaţii
despre corupţia şi abuzurile fostei puteri, înainte ca acestea să se transfere în
contul noilor baroni a căror categorie prinde viaţă încet şi sigur, după un algo-
ritm devenit regulă.

Ce ar putea rezulta din alegerile anticipate? În primul rând, dispariţia
‘inamicului public’ - PUR, în condiţiile în care, după trădările în serie, acesta
nu ar mai avea de cine să se agaţe pentru a reveni în Parlament. În al doilea
rând, pe fondul cuceririi puterii la vârf, alianţa ar putea spera la un spor de vo-
turi, suficient pentru a forma o majoritate mai puţin riscantă, doar cu sprijinul
aliatului de serviciu - UDMR, previzibil a rămâne în procentul său tradiţional.
Şi, nu în ultimul rând, smulgerea din mâinile PSD a preşedinţiei celor două Ca-
mere, obiectiv esenţial pentru succesul demersurilor guvernamentale.

Partea rea a lucrurilor este că alegerile anticipate ar putea duce la o
întârziere considerabilă a procedurilor de aderare şi la amânarea termenului
de integrare în Uniunea Europeană. Ceea ce ar constitui o lovitură grea pentru
însăşi puterea ce se va instala după anticipate, cu consecinţe directe asupra
supravieţuirii acesteia.
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Moralitaţie în politică

Că dl Băsescu este un politician redutabil nu mai este un secret şi lu-
crul se vede cu ochiul liber. Un politician care ştie să împingă lucrurile până la
limita extremă pentru a se replia apoi cu naturaleţe. Şi care nu pune prea mare
preţ pe precedente sau antecedente, considerând că politica este arta de a te
descurca optim la momentul potrivit. 

Într-o ieşire fără precedent pentru instituţia prezidenţială românească,
dl Băsescu a lăsat la o parte orice echidistanţă (Iliescu ar fi fost linşat public
dacă făcea aşa ceva) şi a crucificat partidul lui Dan Voiculescu, acuzându-l de
imoralitate şi exprimându-şi dorinţa de a-l scoate de pe scena politică. Ce-a
făcut PUR-ul ca să binemerite o asemenea atenţie? Nimic altceva decât ce-a
făcut Traian Băsescu, în legislatura 97-2000, când a forţat demisia premierului
Ciorbea. Cât de moral a fost procedeul său? Cât de moral a fost jocul pe care
l-a făcut PD-ul de-a lungul întregii guvernări? Greu (sau uşor) de spus.

Apoi, iată-l pe dl Băsescu devenit brusc un nostalgic al PSD-ului şi al
stilului de guvernare al acestuia. După ce i-a suduit pe toate căile că au aca-
parat toată puterea - şi guvern şi parlament şi preşedinţie - iată-l acum do-
rindu-şi să guverneze în aceeaşi formulă, gata să facă orice compromis - sau
să utilizeze orice formulă, fie ea şi neconstituţională - pentru a scăpa de Năs-
tase şi Văcăroiu, a căror prezenţă pare să-l încurce. Cu aplomb încearcă să
ne convingă că e doar spre binele ţării dacă Alianţa deţine toate pârghiile şi va
putea face ce va vrea, cum au făcut cei dinainte. Nu poţi, atunci, să nu-i dai
dreptate lui Dan Voiculescu care spune că aşa-zisa imoralitate a partidului său
constă doar în manevra de echilibrare a scenei politice.

‘Ce-i rău în asta?’ - zice umanistul, şi nu văd ce replică i s-ar putea
da. Acest echilibru politic n-ar face - dacă există bună credinţă la toate nivelurile
- decât să garanteze că vor fi luate doar cele mai bune măsuri şi că nu se va
manifesta tentaţia abuzului.

Sigur, se pot face alegeri anticipate. Este, însă, problematic, dacă ele
vor consolida un anumit echilibru. Este cert, însă, că vor da peste cap, în primul
rând, programul nostru de aderare europeană, ceea ce este suficient. 
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Creştinul Voiculescu 
întoarce şi celălalt obraz

După o matură chibzuinţă de vreo trei zile şi după consultarea
democratică a reprezentanţilor din teritoriu, preşedintele umanist Dan Voicu-
lescu a decis să nu iasă de la guvernare, în urma aprecierilor calomnioase fă-
cute de preşedintele Băsescu.

Într-o manieră de-a dreptul creştină, dl Voiculescu întoarce în
acest fel şi celălalt obraz pe care dl Băsescu va putea să aplice o nouă palmă
prezidenţială, deoarece precedenta n-a fost de natură să trezească suficientă
revoltă din partea fondatorului doctrinei umaniste româneşti.

Dacă s-ar fi organizat o bursă a pariurilor, cu siguranţă că cei care
ar fi mizat pe retragerea umaniştilor de la guvernare ar fi fost extrem de puţini.
Dorinţa - firească din punct de vedere politic - a PUR de a participa la guver-
nare era din capul locului, prea mare, şi pe acest lucru a contat şi preşedintele
democrat când şi-a lansat violentele atacuri la adresa aliatului care a făcut po-
sibilă formarea guvernului şi care, chiar dacă n-a fost ‘rugat’, i-a fost ‘cerut’
acest lucru, imperios, de către atacator.

Este o nouă provocare din care Băsescu iese învingător, după
aceea a formării guvernului de către Alianţă, chiar dacă PSD-ul obţinuse scorul
cel mai bun în alegeri. În urma acestuia, pretenţiile PUR vor fi mai puţin impe-
rative, iar exemplul său va fi, în acelaşi timp, şi un avertisment pentru celălalt
aliat - UDMR.

Ce consecinţe are acest gest umanist - creştin? În primul rând, o
întărire a autorităţii prezidenţiale care, practic, se erijează într-un fac-totum,
lăsând impresia că Tăriceanu nu este decât o marionetă în mâinile sale (do-
vada - reacţia neconvingătoare a acestuia la declaraţiile care erau cât pe ce
să arunce în aer fragila alcătuire guvernamentală). Pe de altă parte, justifică o
viitoare acţiune de retragere a PUR-ului, la momentul pe care îl va considera
potrivit Voiculescu (probabil, după semnarea acordului cu UE, din mai), con-
ferindu-i argumentele morale ale deciziei şi limitând urmările acestei retrageri
prin renunţarea la fotoliile de prefecţi. Atunci când va fi să fie, vor fi sacrificaţi
doi miniştri şi câţiva secretari de stat, ceea ce nu va constitui o tragedie.
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În offside politic?

Mihai Tănăsescu, Dan Ioan Popescu, Marian Oprişan, Mircea
Geoană...

Sunt numele în jurul cărora pare a se coaliza o opoziţie anti-ilies-
ciană, în perspectiva viitoarelor alegeri din PSD. Cel mai virulent s-a dovedit
a fi fostul ministru al Finanţelor, care în plin ‘scandal Cozma’ a declarat ritos
că-şi dă demisia din partid (se referea la PSD, nu la altul...) dacă Iliescu ră-
mâne acolo. În siajul său s-a plasat, aproape imediat, Dan Ioan Popescu, fostul
ministru al Economiei care, mai puţin violent, l-a condamnat şi el pe idolul său
de mai deunăzi, reproşându-i beleaua în care ar fi băgat partidul prin gestul
său de clemenţă.

Cel mai tare a sărit peste cal politicianul judeţean Marian Oprişan.
Din Focşaniul său de baştină el a declanşat o serie întreagă de atacuri  - unele
suburbane - la adresa celui pe care cu doar câteva luni în urmă îl considera
un fel de ayatollah al partidului din care face parte. Ultima sa declaraţie se re-
feră chiar la ‘impasul biologic’ în care s-ar afla dl Iliescu, a cărui vârstă înaintată
ar trebui să-l facă să se gândească la retragere.

Şi pentru că, oricum, nu mai avea nimic de pierdut, s-a trezit şi
Mircea Geoană să-şi dea cu părerea - în replică la îndoielile lui Iliescu legate
de viitoarea sa carieră de premier - cum că graţierea lui Cozma ar fi tras în jos
partidul în alegeri, uitând că alegerile avuseseră loc cu ceva timp înainte ca el
să nu mai poată deveni şef al guvernului.

Ce semnificaţie au aceste voci şi mesajele lor? 
Cea mai la îndemână concluzie ar fi aceea că în PSD se insta-

lează un climat democratic. Că nu mai există monştri sacri şi lideri pe viaţă şi
că acest lucru conduce spre ideea că partidul se poate reforma şi înnoi. Ce nu
se potriveşte cu această idee sunt chiar persoanele. Nici Tănăsescu, nici
Popescu şi cu atât mai puţin Oprişan sau Geoană, nu se numără printre per-
sonalităţile reformatoare ale partidului. Ei fac parte, mai degrabă, din categoria
pe care întoarcerea lui Iliescu la partid ar putea să-i afecteze în cea mai mare
măsură, făcându-i să-şi piardă poziţiile de care s-au ţinut cu dinţii. S-ar mai
putea ca ei să se fi lăsat păcăliţi de un anumit semnal dat într-un moment când
alţii au considerat că Iliescu ar putea fi înlăturat fără a se mai trece prin forma-
lităţile democratice ale alegerilor. După care aceşti ‘alţii’ au făcut pasul înapoi,
lăsându-i în offside... 
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Reforma vine de la Cluj?

Aruncat - cam cu prea multă uşurinţă - de către Năstase în groapa
cu lei a ‘localelor’, fostul ministru de Interne, Ioan Rus se înscrie în galeria ma-
rilor perdanţi al trecutului an electoral. Nu a pierdut doar primăria Clujului, ci şi
consiliul judeţean, rezultatul de la alegerile parlamentare fiind pe măsura per-
formanţelor anterioare: doi deputaţi şi un senator, nici unul dintre aceştia fiind
Ioan Rus.

Fostul ministru şi-a păstrat independenţa, nemairiscând să piardă
încă o dată. Eşecul este molipsitor şi greu de suportat. A preferat să rămână
o voce singulară în eşalonul de sus al partidului (eşalon serios bulversat de
mişcările haotice de cadre efectuate de preşedintele partidului în răgazul con-
fuz dintre locale şi generale) chiar dacă autoritatea sa a fost pusă serios la în-
doială de performanţa electorală.

La recenta reuniune a reprezentanţilor ardeleni şi bănăţeni ai par-
tidului (structurarea partidului pe zone fiind o mai veche idee a sa), Ioan Rus
s-a alăturat corului de critici ce se face auzit în ultima vreme la adresa fonda-
torului partidului, în special după neinspirata sa decizie de graţiere a lui Cozma.
Ar fi însă o eroare să îl pui pe Rus în aceaşi oală cu Tănăsescu, Dan Ioan
Popescu sau Oprişan. Aceştia fac parte din categoria celor care s-au conside-
rat în pericol prin revenirea lui Iliescu la partid, care ar fi trebuit să-şi concreti-
zeze într-un fel opiniile critice emise la adresa baronilor şi a capitalismului de
cu-metrie practicat de către unii dintre membrii de bază. Rus nu se numără
nici printre baroni (chiar dacă are o stare materială confortabilă) şi nici printre
capitaliştii de cumetrie. Face, însă, parte din ‘eşalonul doi’ al nomeclaturiştilor,
vizat în declaraţiile lui Guşă. Spre deosebire de ceilalţi, Rus nu s-a sfiit să-şi
critice şefii (inclusiv pe Năstase) şi atunci când perspectivele erau mai roze
decât    s-a dovedit, el manifestându-se, în cadrul ‘aripii Năstase’, ca unul dintre
cei mai acerbi adversari ai imixtiunilor prezidenţiale în politica şi practica Exe-
cutivului. Căpos şi greu de manipulat, Rus a fost şi va fi o piedică în calea jo-
curilor şi a scenariilor de tot felul care se pun acum la temelia viitorului PSD.
N-aş baga mâna în foc că viziunea sa în materie de reformă e cea de care are
nevoie partidul lui Iliescu - cu sau fără Iliescu -, dar în mod cert deschiderea
spre dezbatere este un lucru bun. În lipsă de altele. 
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‘Schimb minister zonă 
rezidenţială contra central!’

Dacă doamnei ministru Mona Muscă i se pare că sediul
Ministerului Culturii este nefuncţional şi că s-au băgat prea mulţi bani în el,
este firesc ca domnia sa să dorească să-l schimbe, chiar dacă pentru asta se
vor cheltui de două ori mai mulţi bani, pentru că un sediu nou costă, nu-i aşa,
şi mai şi trebuie amenajat pentru a deveni funcţional. Dar ce contează toate
astea când prin gestul tău pui în operă o promisiune electorală, şi anume, fap-
tul că pe când era membru în comisia de cultură a Parlamentului, doamna de-
putat Mona Muscă a protestat împotriva amenajării sediului ministerului Culturii
într-o clădire ce aparţinea Muzeului Satului! Nu poţi să stai, ca ministru, într-o
constucţie pe care ai criticat-o ca deputat. Chestie de principiu, şi unde e vorba
de principii, banii nu mai contează.

Dealtfel, sindromul acesta al miniştrilor care dispun cam cum
doresc ei de locaţiile ministerelor de resort nu este nou. Un alt (fost) ministru
n-a avut nici o emoţie să bage vreo 80 de milioane de dolari în reparaţiile şi
modernizările de la Ministerul Industriei. Nu conta că cu banii ăştia s-ar fi con-
struit nu unul, ci două sedii ultramoderne de ministere. Ambiţia de a moderniza
- cu orice preţ - a fost mai puternică şi iată că astăzi junele ministru Codruţ
Şereş se mută într-un minister de 80 de milioane, în care n-a prea găsit însă
mobilă. Asta era închiriată zice-se, de pe la o regie.

Reiese din aceste două  exemple imaginea unei democraţii
dusă dincolo de limitele democraţiei, în care titularul departamentului devine
mai ceva decât un proprietar având mână liberă să mute, să construiască, să
doteze şi să redoteze după cum are el chef la un moment din viaţă. În timp ce
unii dintre noii miniştri se mulţumesc să schimbe locul tablourilor de pe pereţii
birourilor, alţii schimbă ministerele cu totul. Nu pun la îndoială buna credinţă a
doamnei ministru Muscă. Pun însă la îndoială corectitudinea şi valabilitatea
unui sistem care face posibile asemenea operaţiuni costisitoare şi, până la
urmă inutile, atâta timp cât, de pildă, teatrul de Operetă abia a ars şi are nevoie
de banii care se vor duce, probabil, pe amenajarea unui nou minister pentru
confortul principial al doamnei ministru. Există, desigur, pe hârtie, nişte reguli
în acest sens. Dar cine să le mai respecte, dacă tocmai aceia care fac legile
le calcă în picioare? Păi nu făcea bine Ceauşescu, cu ministerele lui strânse
ciupercă pe lângă Casa Poporului, cu spaţii fixe şi birouri trase la indigo, cu
mobilier de la gospodăria de partid şi cu dotările standard ale vremii? Dar el
era un tiran, un autocrat. Astăzi trăim într-o democraţie în care totul e posibil.   

14 ianuarie

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 47



Băsescu: 
altul ‘sărac, dar cinstit’!

Sloganul ‘sărac dar cinstit’ prin care se caracteriza fostul pre-
şedinte face pui la Cotroceni. Fără să o declare deschis, noul preşedinte pare
că vrea să se înscrie în aceiaşi parametri. Şi, la fel ca predecesorul său, care-
şi plătea conştiincios consumaţia la bufetul Cotrocenilor, umblă şi el la coarda
populistă: continuă să circule cu modestie cu Skoda Fabia pe care o avea la
primărie; face cumpărături, după lista încredinţată de nevastă, la supermaga-
zinul CORA, însoţit doar de un bodyguard care-l ajută să care cumpărăturile
la maşină; petrece revelionul, printre oameni obişnuiţi, la Orizont, în Predeal,
dansând toate femeile prezente ca un adevărat cavaler; bea şampanie din sti-
clă, cot la cot cu poporul, în noaptea de Anul Nou. Şi aşa mai departe.

Sunt manifestări nu neapărat populiste, ci de o relativă nor-
malitate, care pe termen scurt îi pot oferi sporul de popularitate pe care orice
om politic şi-l doreşte. Ele nu sunt însă posibile pe termen lung. Încet-încet,
Băsescu se va ‘îmburghezi’ de nevoie dacă nu de voie, pentru că există, în
fiecare palier de putere, nişte reguli, scrise sau nescrise, cărora trebuie să li
te supui. Probabil că nu-şi va mai conduce multă vreme singur maşina, şi mai
mult ca sigur o va schimba pe una mai dichisită şi mai sigură, din punctul de
vedere al SPP. Oricât s-ar considera de iubit, ca preşedinte, nu are voie să
rişte şi nici să-i oblige pe cei a căror misiune este să-l protejeze, să-şi neglijeze
îndatoririle. La cumpărături probabil că nu va mai merge dacă nu din alt motiv,
măcar pentru acela că îndatoririle curente nu prea i-o vor mai permite. Se va
muta, probabil, şi într-o altă casă... Până atunci însă, va face ceea ce face
aproape orice nou venit într-un spaţiu guvernat de protocoale: va dori să le în-
calce, să nu le respecte, tocmai pentru că doreşte să participe la beneficiile
demnităţii fără a renunţa la acelea ale statutului de simplu cetăţean, normal. 

Funcţia de preşedinte este însă una de cursă lungă, pe care
competitorul o parcurge cel mai adesea singur, compusă din renunţări mai mult
sau mai puţin agreabile, până la instalarea definitivă în tiparul său clasic.
Acceptarea acestor servituţi nu-l vor putea face pe Traian Băsescu mai puţin
sărac şi nici mai puţin cinstit, dar îl vor aduce la numitorul comun al oricărei
demnităţi publice. 
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Criza de specialişti

Oridecâteori revine la putere, opoziţia are o problemă: oame-
nii. Altfel spus, specialiştii. Dincolo de sloganul electoral al CDR-ului din 1996,
ai fi putut să dai cu tunul pentru a da de urma măcar a câtorva dintre cei 14.000
de specialişti despre care se spunea că abia mai pot fi ţinuţi în frâu pentru a
începe să lucreze la succesul deplin al schimbării. Câţi au fost şi cum s-a lu-
crat, s-a văzut cu ochiul liber în 2000, când Alianţa la putere a fost drastic sanc-
ţionată de electorat.

Situaţia din 2004 este oarecum diferită. Până la alegerile lo-
cale, opoziţia ‘democratică’ nu era prea optimistă în legătură cu efectele con-
crete ale încercării sale de a crea un pol de rezistenţă în faţa tăvălugului
pesedist prin crearea Alianţei D.A. Speranţele modeste s-au regăsit şi în oferta
de cadre: cele două partide au aruncat în lupta pentru locale, cu disperare,
aproape cam tot ce aveau, cosiderând administraţia locală ca un important
cap de pod pentru ofensiva generală. Astfel, figurile principale ale Alianţei, în-
cepând cu Băsescu, s-au trezit în funcţii publice de rangul doi, lăsând drum
liber spre generale membrilor de mâna a doua.

Victoria - relativă - în alegerile generale, consolidată de neaş-
teptatul succes al lui Traian Băsescu, a acutizat problema resurselor umane
ale Alianţei. Prima dată aceasta s-a făcut simţită la alcătuirea noului guvern,
în care au fost vărsaţi, laolaltă, persoane cunoscute, cu experienţă, alături de
anonimi fără o pregătire de specialitate, în afara apartenenţei politice. Dintre
ei s-a detaşat o duduie nominalizată pentru extrem de importantul portofoliu
al Integrării Europene, recomandată chiar de către preşedinte, printre ai cărui
colaboratori municipali se numărase, care nu ştia nici măcar care este diferenţa
între Consiliul Europei şi Comisia Europeană (diferenţă pe care, dealtfel, nici
Băsescu n-o stăpânea prea bine). Noroc că tânăra pretendentă s-a retras sin-
gură, că altfel trimiteam la Bruxelles cea de-a opta minune a lumii.

Episodul cu prefectul Capitalei pune problema cu acuitate.
Atacată chiar de către preşedinte (al cărui colaborator apropiat Silvian Ionescu
fusese deasemenea), numirea sa n-a rezistat decât cinci zile, cea mai impor-
tantă funcţie de prefect devenind vacantă şi creând noi probleme în cadrul
Coaliţiei. Dacă mai punem la socoteală şi plimbarea lui Vasile Blaga de la partid
la Cotroceni şi, tot aşa, după trei zile, la Guvern avem un tablou nu foarte în-
curajator al resurselor umane ale noii Puteri.
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Unificare - dar s-o ştim şi noi!

În entuziasmul declanşat de neaşteptata victorie în alegerile pre-
zidenţiale şi de succesul asimilat al formării guvernului, peste Alianţă bate vân-
tul marilor proiecte. Unul dintre acestea este unificarea: unde-s doi, puterea
creşte!- iată dictonul pe care ultimul ciclu electoral pare să-l fi confirmat, chiar
dacă unii reprezentanţi din cele două tabere sunt sceptici.

Atât şefii democraţi, cât şi cei liberali, s-au pronunţat răspicat în
favoarea unificării, iar cele două congrese, ce vor avea loc în această primă-
vară vor înscrie la loc de cinste, pe ordinea de zi, această problemă. Alăturarea
de facto a resurselor umane şi politice a celor două formaţiuni ar putea crea,
finalmente, acel pol de dreapta de care scena politică românească duce lipsă
pentru a se putea echilibra în mod real faţă de aglomeraţia de opţiuni din zona
centrului-stânga. Acest lucru ar face posibilă şi o corespondenţă mai clară între
doctrină şi acţiunea politică, mixate frecvent în ultimii ani până la nivelul totalei
debusolări a electoratului. Este suficient să analizăm puţin practicile de stânga,
uzate frecvent de fostul guvern al Convenţiei, în anii 97-2000, sau pe cele de
dreapta emanate de fostul guvern al PSD în perioada următoare, pentru a rea-
liza confuzia ce a dominat scena politică.

Dar, dacă la nivelul intenţiilor de principiu domneşte o armonie
aproape perfectă, când vine vorba de modalităţile practice, lucrurile se
schimbă. Am asistat la o veritabilă demonstraţie a preşedintelui Băsescu, încă
puternic ancorat în problematica şi în administarea partidului pe care l-a con-
dus, a motivelor pentru care PD n-ar putea accepta să-şi aproprie o doctrină
populară, rămânând la identitatea sa social-democrată şi la scaunul pe care-l
ocupă în Internaţionala Socialistă.

Pe de altă parte, fruntaşii liberali - în special Dinu Patriciu, cel
care pare să-şi mărească audienţa în mod exponenţial în interiorul formaţiunii
- demonstrează că nu pot concepe o altă unificare decât cea prin ‘absorbţia’
democraţilor în interiorul unui partid care nu va renunţa nici mort la titulatura
sa. Problema devine cu atât mai insolubilă cu cât exigenţele liberalilor se lo-
vesc tot mai des de orgoliul democraţilor de a fi devenit, prin Traian Băsescu,
vioara întâia a concertului care a cucerit publicul electoral.

Pornind de la aceste poziţii rămâne întrebarea firească: ce anume
vor discuta şi analiza cele două formaţiuni la viitoarele congrese? Pentru că si-
tuaţia este de genul celei în care doi celibatari convinşi doresc să se căsăto-
rească, dar fară a renunţa nici unul la atributele formale şi reale ale celibatului.
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Arătarea muşchilor 
guvernamentali

Până în momentul de faţă, premierul Călin Popescu Tăriceanu,
ale cărui recomandări electorale nu erau doar sumare, dar păreau şi de cir-
cumstanţă, constituie pentru observatorii scenei politice o veritabilă surpriză.
Noul premier este un politician care a crescut, în mod evident, şi care nu mai
aduce cu nesigurul ministru al Economiei din urmă cu opt ani, copleşit atunci
de o responsabilitate ale cărei dimensiuni nu le pricepea prea bine.

Tăriceanu şi-a început bine mandatul, promovând o imagine de
echilibru şi siguranţă de sine, de măsură şi de bun simţ. Adică ceea ce în ge-
neral, se aşteaptă de la un (nou) premier. Intervenţiile sale au fost clare şi
punctuale şi - chiar dacă e niţel prea devreme să vorbim despre aşa ceva -
pare să stăpânească o echipă multicoloră şi nedesprinsă încă de strategiile
de club cu care a venit la ‘naţională’. Între timp a făcut şi prima sa vizită peste
hotare, exact unde trebuia - în zona în care continuă să se manifeste o situaţie
delicată, pe muchie de cuţit. În acelaşi timp, noul premier a avut şi primul său
puseu de autoritate, dând o replică seacă observaţiilor făcute de reprezentantul
FMI în legătură cu resursele din care se va putea face recolerarea pensiilor.
E  treaba noastră, nu a FMI-ului, a spus în esenţă Tăriceanu, abordând o nouă
atitudine faţă de o instituţie internaţională cu care relaţia noastră a fost, de-a
lungul timpului, complexă. S-a vorbit, la un moment dat, chiar despre un soi
de obedienţă lipsită de demnitate, în faţa indicaţiilor acesteia, bătându-se mo-
nedă, pe de altă parte, pe faptul că soluţiile forului financiar mondial nu şi-au
găsit confirmarea pe nicăieri. Dincolo de aceasta, reprezentanţii FMI -  de re-
gulă funcţionarii superiori, dar nu de prim rang - au devenit veritabile vedete,
asupra lor concentrându-se atenţia întregii naţii şi fiind consideraţi, implicit,
responsabili de liniştea noastră. 

Arătarea muşchilor faţă de FMI mi se pare, însă, o atitudine ris-
cantă şi nejustificată. FMI-ul n-a venit să ne controleze şi să ne impună o anu-
mită politică. FMI-ul este creditorul la care noi ne-am dus, cu mâna întinsă,
pentru că altundeva nu aveam unde. În schimbul banilor pe care ni-i dă, FMI
vrea să respectăm nişte reguli necesare pentru a căpăta capacitatea de a re-
turna datoria. Atâta şi nimic mai mult. Nu vrea posturi în guvern (deşi în unele
perioade, mascat, le-a avut), şi nici primiri cu onoruri la aeroport. Ţâfna naţio-
nală a fost, de regulă, contraproductivă. Între ţâfnă şi obedienţă, există însă o
cale de mijloc, pe care un guvern ca acesta, în disperata sa încercare de a
împăca capra cotei unice cu varza recorelărilor, trebuie să o găsească şi să o
urmeze.
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Republica Prezidenţială 
Română

Felul în care se mişcă domnul Băsescu de când a preluat funcţia
de preşedinte pare să fie pe placul mai multora decât a celor care ar avea ceva
să-i reproşeze. Preşedinte, premier, primar, ministru de toate felurile şi profesor
de Marea Neagră pe deasupra, domnului Băsescu pare că nimic din ceea ce
este omenesc nu-i este străin - vorba clasicului.

Disponibilitatea sa remarcabilă de a trasa indicaţii în toate direc-
ţiile, de a avertiza pe toată lumea şi de a arăta întregii naţii calea cea dreaptă
aduce aminte de un model încă proaspăt în mintea multor români. Şi nu doar
proaspăt: regretat, chiar, de către nu puţinii dintre ei. Poporul român, pornit cu
entuziasm pe drumul democraţiei, a constatat, asemenea lui Churchill, că nu
este cel mai bine pavat dintre toate drumurile posibile, dar că pare a fi cel mai
utilizabil dintre acesta. Libertatea personală s-a ciocnit, destul de rapid de
libertăţile celorlalţi, de multe ori contondent şi destul de neînţeles, faţă de o
ereditate ce nu avea nimic comun cu aceasta.

În faţa riscului şi temerilor de tot felul oamenii au început să re-
grete absenţa unui far călăuzitor şi au privit cu neîncredere principiul separaţiei
puterilor, ca o formă disimulată a fugii de răspundere. De aici şi opţiunea tot
mai pronunţată, la ultimele cicluri electorale, spre un mesaj mai radical şi mai
autoritar. Traian Băsescu a fost, atât la primărie cât şi la preşedinţie, benefi-
ciarul unei astfel de preferinţe. În el, cei care l-au votat au văzut omul capabil
să o rupă cu compromisurile de tot felul şi să abordeze, direct, fenomenele
care ne fac viaţa amară. Prin activitatea sa efervescentă preşedintele răspunde
acestei aspiraţii. Sau pare să răspundă, atâta timp cât nu se manifestă încă
feed-back-ul democratic. Cât timp nu sare în ochi faptul că legea îi apără şi pe
cinstiţi şi pe hoţi până la punctul în care se manifestă capacitatea de a eviden-
ţia cu claritate hoţia. Cât timp nu sare în ochi faptul că justiţia poate fi cu ade-
vărat independentă, refuzând să răspundă chiar şi la comenzile bine
intenţionate. Cât timp organele statului nu fac sluj nici la comanda politicienilor
abuzivi şi nici împotriva adversarilor acestora, întelegând că la abuzuri nu se
poate răspunde tot prin abuzuri. Elanul prezidenţial se va tempera, probabil,
odată cu primele restricţii constituţionale care vor face ca unele dintre acţiunile
sale să nu mai poată avea acoperirea şi efectele aşteptate.

Deocamdată, domnul Băsescu domneşte cu aplomb într-o Repu-
blică Prezidenţială Română, aflată în tranziţie spre Republica Constituţională.
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‘Încălecarea’ şi descălecarea
postului public TV

De 15 ani în coace clasa politică practică - fără succes - o probă
nesportivă: încălecarea postului public de televiziune.Considerat, la începutu-
rile libertăţii sale, drept cel mai eficient vehicul pentru interesele proprii, el a
făcut obiectul unei duble dispute: în exterior şi în interior. În exterior, puterea
care încă nu-şi rafinase mijloacele de acţiune, era asaltată de o opoziţie agre-
sivă care, înarmată cu sloganul ‘cu televizorul minţiţi poporul’, dorea să-şi ma-
nifeste influenţa şi demersurile prin intermediul acesteia. În interior, personalul
televiziunii, împărţit şi acesta după interesele membrilor săi marcanţi, lupta la
baionetă pentru a înlătura sau pentru a pune mâna pe segmentele importante,
luptă în care ‘sindicatele libere’ şi cele nelibere se manifestau inclusiv prin bru-
ierea sau piratarea emisiei. De fapt, toată această bătălie nu se va duce pentru
televiziune, în ansamblul său (unele dintre departamente fiind deja în mâna
‘opoziţiei’) ci pentru cucerirea redutei principale: actualităţile.  

Tentativele de ‘încălecare’ a televiziunii publice au venit, conco-
mitent, din ambele direcţii ale spectului politic dar mai ales din partea Puterii,
niciodată suficient de sigură că va avea în ea un aliat de nădejde în viitoarele
bătălii electorale, efectul acestor încercări fiind, de regulă, redus sau nul. Dar
în 1997 s-a manifestat şi fenomenul epurărilor, noua putere dând cu mătura
prin studiouri şi aducând oameni noi al căror devotament lipsit de discernământ
a devenit rapid contraproductiv. Fenomenul s-a continuat în 2001, când ‘noul
val’ civic s-a întors la uneltele sale şi când doar o parte dintre cei epuraţi s-au
mai întors. O veritabilă cotitură a avut loc - paradoxal - în momentul în care
PSD-ul a decis să pună la cârma instituţiei un ‘om de încredere’. Valentin
Nicolau, fost editor, consilier personal al lui Adrian Năstase - o carte de vizită
nu doar necesară dar şi asigurătoare. Menagerul care condusese cu succes
o afacere privată şi  -  a demonstrat abilităţile şi în acest sector: sub ‘domnia’
lui TVR a ieşit din lunga letargie în care o cufundaseră predecesorii, recâşti-
gând din autoritatea şi audienţa pierdute în faţa posturilor comerciale private.
TVR - cu toate cele patru canale ale sale - a reintrat în joc, câştigând puncte
şi în prestaţia profesională şi în cea de piaţă. Acestă schimbare i-a întărit şi di-
rectorului general poziţia, scoţândul de sub umbrela protector - dominatoare a
partidului . Echidistanţa sa tot mai pronunţată n-a fost pe placul Puterii, care
în preajma alegerilor i-a dat un avertisment, prin respingerea raportului de ac-
tivitate. Cu toate presiunile exercitate TVR, n-a mai fost un vehicul electoral
ba, din contră, sa plasat în prima linie ca echidistanţă, în faţa competitorilor
săi angajaţi în prestaţii partizane.E timpul descălecării.
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PSD se pregăteşte din nou 
să piardă  Capitala

Considerată ca un obiectiv strategic de prim rang, Capitala a scă-
pat sistematic din mâinile Partidului Social Democrat şi al predecesorilor săi.

Încă de la primele alegeri, organizate în 1992, binecunoscutul
lider FSN, Cazimir Ionescu a pierdut în faţa necunoscutului Crin Halaicu, ce
reprezenta atunci prima acţiune comună a Convenţiei Democrate. Patru ani
mai târziu, după un mandat considerat dezastruos, Victor Ciorbea câştiga ale-
gerile după o paradoxală campanie anti - Halaicu, fără ca Ilie Năstase, candi-
dat de lux al PDSR, să reuşească să-i pună probleme serioase. După opt ani
de guvernare cederistă, şi la Capitală şi la sectoare, PDSR (încă) reuşeşte să
facă o breşă, câştigând sectoarele, dar pierzând încă odată Capitala, în fa-
voarea unui Băsescu care a parcurs campania ca un accelerat, lăsându-l în
gară pe Sorin Oprescu, pe al cărui şarm popular se mizase excesiv. În 2004,
PSD a pirdut aproape tot ce câştigase în 2000 (cu excepţia unui sector - 2,
pentru că 5 - ul a fost câştigat de suspendatul Vanghelie) nereuşind să-i opună
lui Băsescu decât un Geoană inconsistent în postura de administrator local.

Plecarea lui Băsescu la Cotroceni, redeschide competiţia pentru
primăria Capitalei. În timp ce Coaliţia pare a se fi hotărât pe candidatura lui
Orban (deşi nu este exclus să apară contra - democraţi), în ograda PSD-ului
lucrurile sunt relativ clare. În sensul că nimeni nu pare a se gândi serios la câş-
tigarea acestei redute. Cu Darabont, Vanghelie sau Blănculescu, PSD nu
poate aspira în mod serios la victorie. Şi nici cu Dan Ioan Popescu la condu-
cerea   filialei, acesta concentrându-şi eforturile spre consolidarea poziţiei pro-
prii în viitoarele structuri, prin manipularea masei de manevră municipale. Cât
despre ‘’centru’’, după eşecul ‘’variantei Geoană’’ acesta nu mai pare capabil
să vină cu o propunere pe care să poată să o şi impună.

Aşadar, în ianuarie PSD se pregăteşte cu atenţie să piardă din
nou Capitala. O tradiţie care nu se lasă infirmată. 
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Guvern cu bulină roşie?

Demisia de vineri a ministrului umanist al controlului reprezintă
primul seism la care este supusă fragila încropire guvernamentală, sprijinită
pe patru picioare inegale şi asimetrice.

Înainte de asta, lucrurile stăteau să dea în clocot la Finanţe,
unde Ionuţ Popescu ameninţa deja să facă acest lucru, datorită presiunilor pe
care chiar colegii săi de partid le făceau pentru a-şi pune protejaţii ca secretari
de stat. Demisia lui Vicol pleacă din aceeaşi zonă, pentru că retragerea Vămii
şi a Gărzii Financiare lipseşte ANC de substanţă. Şi aşa, încropeala numită
‘minister al controlului’ a fost făcut, mai degrabă, din cauza criticilor europene
la adresa hoţiei şi corupţiei din sectoarele de stat, decât din grija faţă de sănă-
tatea societăţii. Fără cele două entităţi, la care urma să se adauge şi Garda
de Mediu, Sorin Vicol se trezea un fel de păstor peste câteva oi rătăcite şi ele
de pe la alte ministere şi pentru care nici măcar nu mai era nevoie de un por-
tofoliu ministerial. Fără Vamă şi fără Gardă, umaniştii se vedeau lipsiţi de
obiectul muncii, ştiut fiind că încă dinainte de împărţeală Voiculescu îşi expri-
mase opţiunea faţă de nişte ministere ‘care se ocupă cu corupţia’. Sau - mai
degrabă - cu anticorupţia. Aflaţi în pericol să dea în vileag doar corupţia de pe
la Inspecţia Muncii sau de pe la Protecţia Consumatorului, umaniştii şi-au re-
tras omul - cu tot ceea ce poate să însemne asta pe orizontală.

Această fisură în edificiul guvernamental este doar debutul
dezastrului pe care pot să-l producă, în orice moment, seismele cu epicentul
în zona algoritmului. Numirea secretarilor de stat se dovedeşte un exerciţiu
mai complex şi mai complicat chiar decât împărţeala prefecturilor şi nu puţini
dintre titularii de portofolii mai mult sau mai puţin apolitici se văd în situaţia de
a fi nevoiţi să lucreze cu echipe multicolore şi centrifuge, care vor fi subordo-
nate mai degrabă partidelor de care aparţin, decât ministrului. Spectrul ‘cabi-
netului Ciorbea’, cu cele trei ‘guverne în guvern’ este tot mai prezent în faţa
ochilor unui premier care a trecut el însuşi prin această experienţă zdruncină-
toare.  
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Unde ne sunt 
analizele postelectorale ?

Faptul că analizele şi dezbaterile post-electorale ale partidelor în-
târzie atât de mult - sunt anunţate doar pentru a doua parte a lui februarie -
este, în primul rând, consecinţa unor rezultate incerte din care fiecare îşi
asumă partea convenabilă. 

Alianţa a câştigat, la scor artimetic, nişte alegeri pe care avea
toate şansele să le piardă. Victoria sa a fost mai degrabă una de imagine, în
spatele acesteia făcându-se simţite tensiunile dintre cele două formaţiuni care
reuşesc cu greu să-şi împartă tortul guvernării. În plus, succesul lui Băsescu
la prezidenţiale răstoarnă raportul de pondere dintre ele, oferind democraţilor
un rol conducător care se manifestă prin controlul aproape total pe care pre-
şedintele îl exercită asupra Guvernului. Mai mult, importanta funcţie de primar
general lăsată vacantă, este prilejul unei noi şi ascuţite competiţii interne în
care se manifestă ambiţiile ambelor părţi. Sub semnul acestei ambiţii vor sta
şi viitoarele congrese, liberal şi democrat, unde bătălia pentru funcţia supremă
se va duce şi pe diapazonul rezultatului obţinut în alegeri. Iar dacă liberalul
Tăriceanu va ieşi învingător, vom avea din nou deaface cu tentaţia unui
partid-guvern, în competiţie directă cu un partid-preşedinţie.

Pentru UDMR şi PRM, partidele care au rolul să încline balanţa,
analiza este una formală. În timp ce UDMR rămâne constant în bazinul său
electoral, nefiind (încă) afectat de tendinţele separatiste ce se manifestă în ca-
drul politic al etniei, în tabăra lui Vadim nimeni nu va pune sub semnul întrebării
rolul şi modul de acţiune al liderului, cu tot reculul înregistrat la urne. PRM se
consideră unicul partid de Opoziţie şi, în consecinţă, îşi asumă avantajele şi
servituţiile unui astfel de rol.

Cu PSD-ul problema e mai complicată. În cadrul partidului nu
s-a stabilit încă, cu precizie, dacă alegerile au fost pierdute sau câştigate. Am-
biguitatea rezultată din distribuirea rolurilor principale - în care deţine controlul
parlamentar - se manifestă şi în poziţiile pe care le adoptă liderii partidului.
Viitorul congres va sta nu atât sub semnul analizei cauzelor care au dus la tre-
cerea sa în opoziţie, cât sub acela al modalităţii în care va fi reintegrat Ion
Iliescu şi ‘’refolosit’’ Adrian Năstase. Zarva prezentă se va stinge treptat sub
presiunea constituirii noilor structuri în care  toată lumea doreşte să-şi păstreze
locul sau să-şi câştige unul mai bun. Chiar dacă pentru conducerea efectivă
se bat doi perdanţi - unul de alegeri şi altul de imagine - fragilitatea adversarului
şi oportunitatea unei reveniri anticipate la putere îi va menţine laolaltă pe frun-
taşii pesedişti, odată epuizate acuzele şi disputele de conjunctură.
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Ce-a coordonat 
Biroul coordonator?

Revenirea la formula ‘delegaţiei permanente’ a PSD este con-
siderat acum un act statutar fără ca cineva să se mai întrebe cât de statutară
a fost suspendarea sa, în vara anului trecut şi, mai ales, ce-a mai coordonat
‘biroul coordonator’, înfiinţat la fel de nestatutar cu acel prilej.

Rememorând faptele vom avea, mai clară ideea degringoladei
care a cuprins partidul de guvernământ după eşecul de la locale şi suita de
improvizaţii care a urmat, soldându-se cu ieşirea din scenă, după doar patru
ani, a partidului care a dus România în NATO şi a condus-o, fără vize, până la
intrarea în Uniunea Europeană.

Înaintea alegerilor locale nimeni - nici de la putere şi nici de la
opoziţie - nu-şi imagina ce curs vor lua lucrurile. Sondajele comandate de Pu-
tere deveneau supărătoare prin optimism - victoria PSD-ului era sistematic
apreciată la peste 50 de procente. Duşul rece al alegerilor locale nu i-a dez-
meticit pe liderii săi. Sub influenţa acestui rezultat, disensiunile dintre Cotroceni
şi Victoria au devenit mai acute, ajungându-se până în pragul unei crize, atunci
când Adrian Năstase a anunţat că-şi dă demisia şi de la şefia partidului şi de
la cea a guvernului. Corul de implorări care s-a declanşat l-a făcut însă să
nu-şi pună în practică ameninţarea (situaţie în care se intra, clar, într-o criză
de proporţii) şi să revină în forţă. Profitând de deruta generală, el a operat un
veritabil puci, suspendând delegaţia permanentă şi înlocuind-o cu un ‘birou
coordonator’. Acesta - format din oameni fideli lui Năstase, în special din zona
executivă - urma să se îngrijească de activitatea partidului, în vederea alege-
rilor generale, până la următorul congres. ‘Greii’ din PSD n-au făcut prea multă
gălăgie, unii dintre ei simţind că operaţiunea se putea transforma într-un bu-
merang. Hrebenciuc a şi spus-o, subliniind ideea că biroul coordonator va tre-
bui să-şi asume şi răspunderea rezultatului alegerilor. Presat din toate direcţiile,
dar mai ales din aceea a prezidenţialelor, unde era nevoit să candideze, pentru
a-i face loc dlui Iliescu la şefia partidului, premierul-orchestră a clacat. A pierdut
şi preşedinţia, şi guvernul, salvând, in extremis, o poziţie proprie - aceea de
preşedinte al Camerei - prin darea la o parte a celui căruia-i fusese promisă -
Mitrea. 

Aflăm acum că biroul coordonator iese din scenă fără a da
seamă despre ce şi cum a coordonat şi lasă loc vicilor în ‘ghilimele’, pentru a
reforma nu se ştie exact ce. Cu Dumnezeu - şi Ion Iliescu - înainte! 

26 ianuarie

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 57



Şomajul de partid
Odată cu alternanţa la putere, şi-a făcut apariţia un fenomen cu

caracteristici aparte: şomajul de partid! Practic, o întreagă categorie de per-
soane care deţinuseră demnităţi publice sau funcţii la care au avut acces pe
bază de alegeri sau de numiri, este nevoită să-şi părăsescă poziţiile. Varianta
cea mai dramatică a ‘şomajului de partid’ se manifestă la nivelul parlamentar.
Aici, cei care nu mai încap pe liste în limita locurilor eligibile se transformă în
adevărate victime. ‘Noi ce facem?’ - strigă ei şi partidul trebuie să facă ceva.
Face comisii de ajutor şi încearcă să găsească niscai funcţii libere unde să-şi
plaseze semenii - prin diplomaţie sau prin administraţie. Variantă nesigură, că
dacă se schimbă puterea, valul schimbării îi ajunge rapid şi acolo. Ceea ce
este profund anormal la acest capitol este că în Parlament ajung oameni fără
un statut social clar, fără o profesie pe care să şi-o poată exercita şi când nu
mai sunt parlamentari. În mod normal, revenirea dintr-o astfel de condiţie ar
trebui să se facă firesc: omul se întoarce la uneltele sale după ce şi-a slujit
ţara ca legiuitor!   Că nu se întâmpă aşa - este de vină politica de cadre a par-
tidelor care se pricopsesc cu personaje de calitate îndoielnică. 

Oarecum diferit este şomajul de partid de la celelalte nivele. Orice
partid (sau coaliţie) care vine la putere îşi propune să găsească rapid debuşee
pentru clientela politică şi pentru sponsori. Ori unde pot fi găsite acestea decât
în instituţiile cu conducători numiţi, cel mai adesea pe criterii politice, deşi pro-
filul acestora nu are nimic de-aface cu politica? Salubritatea, sau transportul
public, sau colectarea taxelor n-au caracter ideologic. Tăvălugul schimbării
aruncă la o parte ce era şi pune în loc oameni care, de cele mai multe ori,
n-au nici în clin nici în mânecă cu noua lor funcţie. Aceştia, la rândul lor, vor
dori să-şi facă echipe proprii şi vor umbla şi ei la organograme activând ca un
soi de tsunami administrativ. Culmea este că înlocuirile, în marea lor majoritate,
se fac în detrimentul unor persoane care pentru a accede sau a rămâne în
funcţii, au fost obligate să îmbrace o anumită haină politică. Ei bine, pe aceştia
nu prea are cine să-i mai ajute. Şefii lor pe linie de partid nu mai au autoritatea
necesară pentru a le face loc în sectorul de stat, iar în cel privat sinecurile sau
funcţiile de complezenţă au tot mai puţină trecere.

O cale de evitare a acestor perturbări o constitue recursul la statutul
funcţionarului public. Dar aici lucrurile sunt încă tulburi şi există suficiente mo-
dalităţi de a nu trebui să dai un om afară, făcându-l să plece singur. 

În râvna cu care se procedează la acest val de schimbări guver-
nanţii ar trebui să se gândească mai bine că va veni şi rândul lor, iar perpetua-
rea unei asemenea stări de lucruri este păguboasă pentru toată lumea, dacă
nu se găseşte o soluţie clară şi viabilă.   
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Amiralul flotei-fantomă
Clauza de salvgardare evocată de oficialii europeni în cazul în

care în sectorul justiţiei nu se înregistrează progresele aşteptate, atârnă
deasupra capetelor guvernanţilor noştri ca o sabie a lui Damocles, mai mult
ca oricând. Pericolul este evocat de debutul procesului privind vânzarea flotei
care a avut loc miercuri, în absenţa unuia dintre principalii acuzaţi - preşedin-
tele Băsescu.

Se părea că precizarea făcută de consilierul prezidenţial Renate
Weber e de natură să clarifice lucrurile: dl Băsescu se bucură de imunitate
prezidenţială, şi ca atare, dânsul va putea fi chemat în faţa justiţie abia peste
5, dacă nu peste 10 ani. În plus, cu prilejul vizitei la PNA, preşedintele a anunţat
că şi-a retras plângerea făcută împotriva procurorilor care au instrumentat
cazul, ca un gest de bunăvoinţă menit să instaureze pacea între instituţii.

Însă analizele şi luările de poziţie generate de eveniment aduc la
iveală detalii care complică lucrurile. Unele dintre ele sunt în mod evident for-
ţate, altele însă rezistă judecăţii la rece.

Prima idee ar fi aceea că Traian Băsescu n-a fost trimis în jude-
cată pentru fapte comise în timpul exercitării mandatului şi, ca atare, n-ar avea
cum să se bucure de imunitate. A doua este că aşazisa ‘’împăcare cu PNA’’ ar
fi, de fapt, o manevră dubioasă, deoarece nu preşedintele era cel care-i dă-
duse în judecată pe procurori ci anchetatul Traina Băsescu, condiţie în care
preşedintele nu avea dreptul să implice instituţia într-un astfel de troc. În fine,
ultima idee este că dacă dorea să demonstreze că este de bună credinţă,
dl Băsescu n-ar fi trebuit să accepte disjungerea cauzei sale şi ar fi trebuit să
se prezinte miercuri la tribunal alături de ceilalţi prezumtivi făptuitori.

Toate aceste lucruri pot induce ideea, în rândul oficialilor euro-
peni, că justiţia română nu reuşeşte să se desprindă de sechelele trecutului şi
că ea continuă să aplice standarde duble în înfăptuirea misiunii sale. Şi, în
consecinţă, să genereze apelul la clauza de salvgradare şi să amâne cu cel
puţin un an intrarea României în UE.

Cred că dl Băsescu s-a aflat el însuşi în faţa unei decizii delicate.
Chiar dacă încă din 1995-1996 când a început scandalul flotei, a fost singurul
acuzat care a renunţat la imunitatea parlamentară pentru a se pune la dispo-
ziţia anchetatorilor, manevra de acum este de natură să inducă dubii legate
de răspunderea sa faţă de ceea ce s-a întâmplat cu flota. Ar fi fost, poate, cel
mai nimerit prilej de a-şi dovedi cu argumente nevinovăţia, spulberând încă
din 2005 suspiciunile care, vrând-nevrând, vor continua să bântuie publicul
până în 2010.
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Vânătorile lui Năstase

Dacă până în ‘89 vânătoarea n-ar fi fost percepută ca o distracţie
supremă, rezervaă exclusiv ‘’vârfului’’,pentru care se face totul ca trofeele să-i
vină în bătaia puştii, poate că ex-premierul Năstase n-ar fi tras atâtea belele de
pe urma ei. Vânătoarea este şi ea o pasiune ce vine din străfundurile omenirii,
iar a o trata ca pe o plăcere sadică este la fel de nepotrivit precum considerarea
boxului ca un sport inuman, ca să mă rezum doar la acest exemplu.

După 1989, vânătoarea s-a mai democratizat, nu într-atât încât
să devină un sport de masă. Şi asta pentru că este costisitoare şi sunt destul
de puţini cei care-şi pot permite să deţină inventarul necesar şi să plătească
taxele piperate ale asociaţiilor vânătoreşti. Mai mult decât atât, vânătoarea de-
vine un soi de organizaţie elitistă în cadrul căreia vânatul propriu-zis este mai
degrabă un pretext pentru întâlniri informale şi pentru tranzacţii discrete între
vârfuri ale politicii sau/şi afacerilor. Ceva de genul acesta s-a întâmplat în ulti-
mul week-end la Balc, iar Ţiriac este un veritabil maestru al acestor aranja-
mente, nici un altul neavând trecerea pe care o are el pe la vârfurile politicii şi
afacerilor mondiale. Prezenţa fostului premier este, în mare, justificată, trece-
rea sa în opoziţie nemaiînsemnând şi o tăiere a canalelor de comunicare cu
restul lumii şi lăsarea acestora doar în seama puterii prezente.

Cam acelaşi lucru s-a întâmplat în urmă cu un an la Bolovani, în
Dâmboviţa, numai că atunci cercul participanţilor a fost unul strict naţional. Vâ-
nătoarea a fost organizată pentru un plus de socializare între aripa executivă
şi cea prezidenţială, aflate într-o situaţie aproape de conflict, pe parcursul unui
an în care iniţiativele lui Năstase, nenegociate în prealabil, au fost respinse de
preşedinte. Organizatorul întâlnirii - ministrul Sârbu, cel care avea să plătească
scump această iniţiativă - reuşise să adune consilierii de la Cotroceni, şefii de
servicii secrete, miniştrii de încredere, într-un conclav care n-a mai avut loc
din cauza inexplicabilului accident. Şi, ca atare, acordul dintre părţi nu s-a mai
produs, lucrurile evoluând spre vârful de criză din vara lui 2004. 

Ce vreau să spun: că nu ce se petrece în spatele vânătorii a per-
turbat opinia publică, ci aspectele marginale, între care - îmi permit să cred -
şi numărul de trofee de la Balc ce ar ilustra ‘’setea de sânge’’ a participanţilor.
În realitate, îmi vine greu să cred că Ţiriac, care a băgat bani în amenajarea
acestui teren, îşi nimiceşte cu voie bună efectivele, fără a ţine cont de nişte
reglementări elementare, care să facă afacerea sa profitabilă. Cert este că din
cele două episoade, Adrian Năstase s-a ales cu o etichetă, poate nedreaptă,
dar care riscă să rămână şi să-i afecteze imaginea şi pe viitor.
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Atacul la persoană

România nu are o tradiţie a atentatelor, în general, cu atât mai
puţin ‘la vârf’. Ceea ce s-a întâmplat în preajma şi în timpul rebeliunii legionare
reprezintă o excepţie, de extracţie internaţionalistă. Dacă e să vorbim despre
o tradiţie de gen, atunci ea ţine de judecarea (trucată) a unor lideri pe care tot
noi i-am împuşcat după aceea, iar cazurile sunt de notorietate.

Piatra aruncată cu dexteritate în balta discuţiilor de tot felul de
către încă directorul SRI, Radu Timofte, a declanşat un veritabil concurs al în-
ţelepţilor care bâjbâie după ea prin fundul mâlos: Preşedintele Băsescu are a
se teme de un atentat la viaţa sa! Are şi ceva informaţii în acest sens, informaţii
ce au ajuns pe căi oculte şi la primul director al instituţiei, care confirmă ideea.
Desigur, nu e nevoie să studiezi cine ştie ce documentaţie ca să îţi dai seama
că un astfel de pericol există. Mai ales în cazul unui ‘obiectiv’ atât de imprevi-
zibil şi de voluntar, care se dovedeşte a fi noul preşedinte, al cărui comporta-
ment pare chiar să sfideze ideea de pericol, spre disperarea celor însărcinaţi
cu paza sa. Scoţând cazul din categoria iraţionalului (recte - acţiunea unui psi-
hopat) să vedem ce anume ar putea genera o astfel de acţiune.

În primul rând, cariera prezidenţială e mult prea scurtă pentru a
determina reacţii majore. Din partea cui? A lui Voiculescu, pe care l-a făcut
‘imoral’? A lui Patriciu, pe care pare să-l trateze la paritate cu Iacobov? Sau a
lui Silvian Ionescu, mazilit după trei zile? Să fim serioşi. Dar, nu cumva, de pe
vremea cât a fost primar, să fi lovit nişte interese majore? Ale cui? Ale chioş-
carilor? Ale iubitorilor de câini? Nu.

Nu cred că cineva din acţiunea publică a dlui Băsescu de până
în prezent ar fi putut duce la o astfel de abordare. Din fericire, România nu
este nici Irak, nici Ucraina şi nici Iugoslavia. Resentimentele româneşti nu de-
păşesc, în general, dimensiunea comicului şi se exprimă, preponderent, prin
bancuri sau prin tradiţionalul ‘Jos!’. Nu viaţa preşedintelui Băsescu poate fi în
pericol, ci prestigiul său care poate fi atacat pe cele mai diabolice căi. Una din-
tre aceastea este ‘şahul’ la anturaj, al diferitelor cercuri de interese, între care
unele cred că a sosit ora pentru răsplata jertfei electorale. Ca şi în alte cazuri,
binecunoscute, acestea sunt cele care pot eroda autoritatea preşedintelui şi
pune sub semnul întrebării determinarea sa de a lupta cu corupţia.

Or, aici, SPP-ul nu prea poate să-i fie de folos. Poate nici SRI...
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PSD: reformă sau renovare?

Acum cu o perspectivă mult mai limpede asupra consecinţelor votului
din noiembrie, marea majoritate a social-democraţilor sunt de acord cu ideea
că trebuie făcut ceva. Că e necesară o reformă a partidului - deşi nimeni nu
poate să definească prea exact noţiunea. Ce vrea să însemne ‘’reformă’’? Că
trebuie să se schimbe ceva. Amploarea acestei schimbări şi instrumentele cu
care ar trebui operată rămân, însă, deocamdată, chestiuni pur teoretice. Până
la reformă, cea mai previzibilă operaţiune rămâne aceea a unei renovări. În
primul rând a faţadei, destul de deteriorată de exerciţiul celor patru ani de gu-
vernare cu puteri aproape depline şi rămasă în stadiul unei expresii estetice
perimate.

Şi, cam acesta ar fi şi rolul viitorului congres: să redistribuie sarcini şi
responsabilităţi, să refacă şi să completeze o serie de structuri, să reamin-
tească activiştilor săi de frunte tezele social-democrate şi să le ceară să se
readapteze la acestea. Cu aceeaşi înfăţisare, cu aceiaşi oameni şi cu acelaşi
material electoral nici nu se poate spera mai mult. Reforma adevărată ar putea
să vină abia după ce partidul iese din buimăceala în care l-a aruncat un eşec
pe cât de neaşteptat, pe atât de drastic, când îşi va fi recâştigat capaciatatea
de a judeca lucrurile la rece. Din această perspectivă mi se par lipsite de sub-
stanţă teoriile unor comentatori - din afara, dar şi dinăuntrul partidului - care
cred că dl Iliescu nu ar fi omul potrivit pentru a repune partidul pe picioare şi
pentru a-l pregăti pentru confruntarea decisivă cu propria sa condiţie.

Desigur, fostul preşedinte nu pare a fi persoana cea mai potrivită pen-
tru a tăia în carne vie şi pentru a stabili o nouă ordine. Sunt lucruri care ies din
tiparul său intelectual. El este mai degrabă omul reaşezării lucrurilor la locul
lor. Dânsul poate fi un excelent diriginte de şantier, care ştie să vorbească pe
limba tuturor, să-i stimuleze şi să-i antreneze, evitând tensiunile şi conflictele.
El ştie că o maşinărie poate fi îmbunătăţită doar după ce e repusă în stare de
funcţionare. A găsit, la revenirea de la Cotroceni, un PSD în pană de benzină
şi de cauciucuri, cu un şofer istovit de cele trei norme pe care şi le-a propus şi
amendat de electorat pentru tentativa de conducere fără permis pentru cate-
goria respectivă. Iliescu este, deocamdată, singurul lider de partid care nu a
pierdut (cu excepţia nefericitului episod ‘’Cozma’’) în exerciţiul funcţiunii. Nici
nu este de mirare că balanţa opţiunilor înclină tot mai categoric spre el, în in-
teriorul unui partid care pare, din toate punctele de vedere, să aibă nevoie de
o renovare mai mult decât de o reformă.
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Scoaterea şi (re)introducerea
lui Iliescu în ecuaţie (I)

După ce a cochetat vreme îndelungată cu ideea ţinerii în suspans
a presei, legat de intenţiile sale de viitor, exprimând sibilinic modalitatea prac-
tică a revenirii sale la partid, iată că Ion Iliescu pune ‘punctul pe i’ într-o manieră
destul de neobişnuită pentru tactica sa gen ‘cunctator‘: nu concepe o întoarcere
într-o postură ‘onorifică’.

Declarând că se simte ca la 45 de ani, în profida celor 30 în plus
pe care-i numără pe buletin, Ion Iliescu pune capăt speculaţiilor şi tentativelor
de a fi fixat într-un portret, reclamând aproape ultimativ scaunul de preşedinte
de drept al partidului pe care l-a înfiinţat.

Este, tipic, pentru Iliescu, reacţia finală la o provocare pe care a
suportat-o cu răbdarea-i caracteristică, vreme de aproape doi ani.

Ideea scoaterii din ecuaţia puterii a lui Ion Iliescu a apărut, în an-
turajul lui Adrian Năstase încă de prin vara lui 2003. Atunci s-a vorbit mult des-
pre rolul viitor al lui Iliescu, ajungându-se la un soi de consens referitor la
necesitatea ca portretul părintelui fondator să fie expus în organizaţiile de partid
alături de acela al liderului de facto.

Printre cei mai aprigi susţinători ai emancipării de sub tutela pre-
zidenţială s-au numărat Ion Rus, Şerban Mihăilescu, Ilie Sârbu, Cozmin Guşă
şi alţi câţiva politicieni a căror ascensiune se datora premierului. Aceştia au
fost şi promotorii conflictelor mocnite dintre cele două instituţii, partida năsta-
siană părând că nu mai are răbdare şi disponibilitatea de a continua un sistem
bicefal care-i îngrădea iniţiativele şi aria de manifestare. Ideea locului ‘onorific’
pentru preşedinte a fost tot mai des vehiculată, contându-se pe o simplificare
a ecuaţiei viitoarei puteri.

Anul 2004 a schimbat însă, brutal, socotelile. Candidatura prezi-
denţială a lui Năstase a venit mai puţin ca o continuare  firească a evoluţiei
sale politice, şi mai mult ca un compromis temporar, care rezolva până la un
punct, criza structurală a partidului. În situaţia în care Năstase mergea la Co-
troceni, Iliescu se putea întoarce - onorific sau nu - la partid, scaunul devenind
vacant. Deja, ecuaţia se complica sub raportul împărţirii sferelor de influenţă
post-electorale, lucru care ar fi perpetuat o anumită stare de lucruri preexis-
tentă şi care obligă activul de partid să opteze deja pentru una dintre viitoarele
tabere. Cam aceasta era situaţia înaintea campaniei pentru parlamentare şi
prezidenţiale. 
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Scoaterea şi (re)introducerea
lui Ion Iliescu în ecuaţie (II)

Momentul alegerilor prezidenţiale pentru turul 2 a reprezentat
contextul în care întregul proces a fost basculat violent. A fost, mai întâi, nein-
spirata iniţiativă a dlui Iliescu de a-l graţia pe Cozma, restanţă din programul
său amplu de reconciliere cu istoria şi cu contemporanitatea. Nimeni nu şi-ar
fi imaginat că acest episod marginal avea să aibe consecinţe atât de brutale,
transformând ceea ce ar fi trebuit să constitue un triumf, la încheierea a zece
ani de mandat, într-un veritabil dezastru. Preşedintele a probat, în mod nein-
spirat, pe propria sa piele, distanţa infirmă dintre sublim şi ridicol. Pe acest
fond, eşecul premierului s-a diminuat aproape magic, reechilibrând balanţa şi
aplecând-o în favoarea celui care tocmai ratase Cotrocenii. Şi nu numai: se
redeschidea dosarul propriei sale succesiuni. Nemaiavând loc la preşedinţie,
Năstase devenea prima necunoscută a ecuaţiei. Printr-un artificiu de calcul,
el avea să se repoziţioneze într-un context de continuitate - era, doar, preşe-
dintele de facto al partidului! - în timp ce poziţia lui Ion Iliescu, liber de orice
angajamente, devenea nesigură şi neclară.

Situaţia a fost prompt speculată de Năstase care, într-un gest
aproape de condescendenţă, l-a asigurat pe Iliescu că invitaţia de a reveni în
fruntea partidului rămânea valabilă, chiar dacă - dădea să se înţeleagă - gestul
său adusese prejudicii formaţiunii. Ba, mai mult, tabăra celor pentru care re-
venirea lui Iliescu nu însemna una dintre cele mai plăcute perspective, a în-
cercat să se folosească de ocazie pentru a-l lovi. Primul a ieşit la rampă unul
dintre anonimii partidului, chiar dacă avea funcţia de vicepreşedinte, primit
cadou pentru a-i întări poziţia din Executiv. Cel care în 2000 era ‘unul cu mus-
taţă, teleportat în Guvern de la Banca Mondială’, Mihai Tănăsescu şi-a mani-
festat primul starea de incompatibilitate cu ‘personajul’ Iliescu, declarând sec
că el nu se poate afla în acelaşi partid cu acesta. Cu mai multă prudenţă, l-au
mai imitat şi D.I.Popescu, şi Mircea Geoană şi baronul de Vrancea, Oprişan,
încercând să creeze un curent de opinie care să-i vină de hac venerabilului
prezident. Treptat, lucrurile au revenit spre normal, sub presiunea taberei ilies-
ciene, care a sesizat pericolul continuităţii dictaturii năstăsiene şi a acaparării
puterii de către exponenţii acesteia.

În toată această hărmălaie, problema de fond - cine va fi viitorul
lider al partidului - a trecut pe un plan secund. Ecuaţia avea acum mai multe
necunoscute, manifestându-se noi aspiranţi la funcţia supremă... 
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Scoaterea şi (re)introducerea
lui Iliescu în ecuaţie (III)

Ultimele săptămâni au marcat o contraofensivă a unora dintre
membrii PSD care consideră că întreaga responsabilitate a eşecului revine
celui care a condus, aproape discreţionar, partidul. Odată larma de la Cluj
stinsă, au început să se audă vocile lui Alexandru Mironov, Triţă Făniţă, Sergiu
Nicolaescu care au acuzat punctual strategia liderului în exerciţiu, în timp ce
o parte a foştilor acuzatori ai lui Iliescu, de după episodul Cozma, au întors ar-
mele în dulcele stil românesc. Oprişan a redevenit un aprig susţinător al pre-
şedintelui fondator, ba până şi Rus a început să încline înspre ideea că acesta
n-ar fi chiar aşa de lipsit de calităţile necesare unui reformator. La această re-
venire a contribuit şi o gafă a lui Năstase, comparabilă ca efecte cu graţierea
lui Cozma: aceea de a nu se fi putut abţine să nu participe la o agapă vânăto-
rească, cea de la Balc, în urma căreia avea să se declanşeze o adevărată is-
terie provocată de bilanţul ‘sângeros’ al partidei. De data asta, Năstase a fost
blamat şi de către unii dintre susţinătorii săi cei mai fideli, gen Ponta, care i-au
reproşat valul de nepopularitate abătut asupra partidului. Această nouă deze-
chilibrare a balanţei l-a readus într-o poziţie favorabilă pe Ion Iliescu, care, în
sfârşit, a decis să anunţe, hotărât, că nu concepe să deţină vreun post onorific
în partid, cum lăsase să se înţeleagă partida Năstase. Cu alte cuvinte, reven-
dică clar conducerea partidului, care dealtfel îi şi fusese promisă. A fost o lovi-
tură dură pentru Adrian Năstase, care n-a mai simţit în spatale său zidul
‘piepturilor’ celor promovaţi cu iuţeală în structuri, recepţionând, în plus, tenta-
tiva creării unui al treilea pol de putere, care, deocamdată, merge pe mâna lui
Iliescu. Dealtfel, şi Mitrea şi D. I. Popescu, doi dintre ‘greii’ pe care Năstase a
încercat să-i dea la o parte prin puciul din august, îşi aliniază în spatele lor
efective fidele pe care sunt, deocamdată, dispuse să le pună în slujba părintelui
fondator. Criza unei confruntări directe a fost rezolvată - temporar - printr-o
înţelegere între patru ochi al cărei rezultat este o vagă formulă de tandem.

Un tandem, însă, care nu va mai putea semăna celui de până în
2000. Între timp, între cei doi lideri s-au acumulat prea multe semne de între-
bare şi neîncredere, greu de eliminat în timpul scurt rămas. Cert este că la
această oră, Ion Iliescu este din nou ‘stăpânul trandafirilor’, iar Adrian Năstase
are de luptat din greu pentru supravieţuirea sa la vârf.   
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Guºã - între grabã ºi vechime

Istoria se repetã: lui Cozmin Guºã i-a trebuit ceva mai puþin
de un an ca sã intre în conflict cu noul sãu mentor politic, Traian Bãsescu. Sau,
mai exact spus, sã re-intre în conflict, pentru cã prima fazã acutã de confruntãri
directe între cei doi s-a consumat pe parcursul mandatului de secretar general
al lui Guºã, în PSD, atunci când pãrea cã gãsise un adversar pe mãsura tipului
sãu de comunicare.

Cariera de om politic a lui Cozmin Guºã a debutat abrupt
atunci când Adrian Nãstase a intuit în managerul de succes al grupului editorial
INTACT, al magnatului umanist Voiculescu, un om cu potenþial politic. Potenþial
pe care Voiculescu, mult prea satisfãcut de eficienþa sa, nu ºi-a propus sã-l
exploreze, deºi se afla într-un moment în care avea nevoie ca de aer de cadre
pentru partidul sãu. La scurt timp, dupã transferul sãu într-o poziþie la care as-
piraserã mulþi dintre colaboratorii cu vechime ai liderului social-democrat, Guºã
ºi-a dovedit utilitatea ca instrument de luptã în avanposturi, fiind asmuþit asupra
principalului inamic: Bãsescu. Duelurile verbale ale celor doi au fãcut deliciul
presei o bunã perioadã, ambii dovedindu-se combatanþi redutabili. Afirmarea
rapidã a lui Guºã n-a fost pe placul liderilor clasici ai PSD. În scurt timp, el a
gãsit în Cozmâncã un adversar mai activ decât Bãsescu, iar la preºedintele
Iliescu, un pol de antipatie nici mãcar cenzuratã, determinatã de iniþiativele an-
ticotroceniste ale secretarului general. Aceste douã redute i-au atras, în cu-
rând, dizgraþia premierului care l-a abandonat în subordinea directã a celui cu
care nu reuºea sã comunice: preºedintele executiv! Guºã n-a stat prea mult
pe gânduri ºi ºi-a dat demisia ºi din funcþie, ºi din partid. A cochetat o vreme
cu societatea civilã, sfârºind în braþele fostului inamic, Bãsescu, care în focul
luptei a ºtiut sã-i aprecieze calitãþile. Simþind cã un asemenea om îi lipseºte,
l-a cooptat rapid în partid încredinþându-i campania electoralã din þarã, de care
s-a achitat cu brio.

Victoria la prezidenþiale a lui Bãsescu pãrea sã-i hãrãzeascã
lui Guºã un viitor luminos. S-a vorbit despre ºefia SRI-ului, a administraþiei pre-
zidenþiale, a unei funcþii importante în parlament. Nici una nu s-a împlinit. Ba,
din contrã, a început sã primeascã contre pe faþã, de la proaspeþii sãi colegi,
indispuºi vizibil de graba ºi setea lui de putere. Aceºtia au gãsit cu uºurinþã
arma prin care sã-i taie elanurile: vechimea în partid! Dat jos de la conducerea
grupului parlamentar, dezavuat de Bãsescu pentru iniþierea de ‘gaºcã politicã’,
înconjurat de ostilitatea ‘bãtrânilor’ democraþi, Guºã este pe cale sã redevinã
un paria într-un partid în care, din nou, pare sã nu se potriveascã cu peisajul.   
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Dreptul prezidenţial la replică 

Privită din toate unghiurile, conferinţa de presă susţinută de
preşedintele Băsescu la Cotroceni, săptămâna trecută, este una memorabilă.
Chiar dacă din puncte de vedere diametral opuse.

Primul dintre acestea se referă la satisfacţia pe care noul pre-
şedinte continuă să o dea acelei părţi din populaţie care vede în separaţia pu-
terilor o slăbiciune endemică a sistemului şi reclamă un stil de conducere
autoritar. Unul care măcar să dea sentimentul că faţă de toate lucrurile rele şi
necurate ce se întâmplă în jur, cuiva îi pasă. Şi măcar încearcă să le pună în
ordine.

Din celălalt punct de vedere, intervenţia preşedintelui ilus-
trează perfect ignorarea sau chiar sfidarea unor prevederi constituţionale care
îngrădesc tentaţia abuzului de putere. Traian Băsescu a acţionat ca un prim
secretar - sau chiar ca un secretar general - de pe vremuri care consideră de
datoria sa să pună la punct orice din ceea ce consideră că nu merge aşa cum
crede că ar fi de cuviinţă.

Dincolo de aceste două opinii, conferinţa de presă a fost, pur
şi simplu, o sesiune de drepturi la replică. În premieră absolută pentru instituţia
pe care o reprezintă, Traian Băsescu s-a răfuit cu zvonurile care circulă prin
oraş, cu un director de ziar obraznic, pe care nu l-a numit, dar i-a făcut identi-
tatea suficient de transparentă şi care a îndrăznit să-i solicite o dezminţire; l-a
pus la punct exemplar - mergând până la plasarea sa într-un borcan cu formol
- pe preşedintele - ales şi el - al televiziunii naţionale, dezminţind fără argu-
mente alegaţiile pe care le reclamase acesta, şi, ca într-un joc pentru copii,
l-a pedepsit pe loc tăindu-i legăturile prin telefonul operativ şi interzicându-i
(parcă am mai auzit de chestia asta?!) să mai calce pe la Cotroceni; şi, nu în
ultimul rând, s-a simţit dator să facă ordine în partidul din care nu mai face
parte, acuzându-şi doi dintre cei mai fervenţi susţinători, de tentaţia ‘centurii’
şi de ‘spirit de gaşcă’! Ca să fie mai bine înţeles, a afirmat răspicat că n-a lăsat
partidul moştenire nimănui, dar precizând în acelaşi timp că dacă a făcut-o,
totuşi, ‘moştenitorul’ a fost numit clar în persoana lui Boc.

Una peste alta, la Cotroceni şi-a făcut debutul cu vigoare spi-
ritul primăriei, bătăiosul nostru preşedinte demonstrând cu aplomb că n-are
de gând să se lase călcat pe bătături, chiar dacă pentru asta va trebui să uti-
lizeze mijloace pe care Constituţia le ignoră.  
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Eliberarea presei 
de către Băsescu
Unul dintre obiectivele pe care şi le-a propus candidatul Traian

Băsescu, şi anume ‘eliberarea presei’ de orice servituţi faţă de putere, pentru
a se putea manifesta fără piedici, prinde viaţă văzând cu ochii.

Mai întâi, preşedintele în exerciţiu a făcut ceea ce şi Ion Iliescu
făcea pe la începuturile carierei sale prezidenţiale: a interzis accesul la Cotro-
ceni al unui ziarist - şeful celei mai importante instituţii din mass media - Tele-
viziunea Naţională. Şi nu doar atât: i-a mai făcut şi o urare sinistră (aceea de
a-şi continua activitatea într-un borcan cu formol), dispunând şi tăierea sa de
la reţeaua de telefonie operativă.

Aceste măsuri au părut să vizeze nu atât erori prezente, cât
comportamentul instituţiei din timpul în care actualul preşedinte era primar de
opoziţie. Plecând de la această premisă, odată ajuns la putere dl Băsescu a
demarat o operaţiune pe care se considera îndreptăţit să o facă: schimbarea
preşedintelui Televiziunii! Adică înlocuirea ‘omului lui Năstase’, cu un om de
a-l său. Că doar parlamentul avea competenţa să facă aşa ceva, nu mai conta
prea tare într-o ţară în care democraţia funcţionează după legi aparte.

A doua măsură hotărâtă de eliberare a presei este decizia
luată de preşedinte de a goni ziariştii din alaiul prezidenţial în cursul vizitelor
peste hotare. Până acum, foştii preşedinţi cărau presa după ei peste tot pe
unde se duceau. Nu contează că doar călătoria cu avionul n-o plăteau redac-
ţiile, pârleala fiind scoasă de administraţia prezidenţială şi de ambasade de la
hotelurile unde nu găseau locuri decât la preţuri exorbitante sau de la celebrul
‘transport intern’ cu autobuze, care ajungea să coste de zeci de ori mai mult
decât taxiul. De-acum înainte, a decis preşedintele, cine vrea să ştie ce face
el şi cum se întâlneşte cu diverşi şefi de stat, n-are decât să-şi cumpere bilet
de avion şi să-şi organizeze singur deplasările. În felul acesta, crede pe bună
dreptate preşedintele, ziariştii vor fi liberi să scrie ce vor, fără să se mai simtă
stresaţi de faptul că ar avea vreo obligaţie.

La un singur lucru pare a nu se fi gândit dl Băsescu, angrenat
plenar în această campanie de eliberare: că, până la urmă, presa asta ar putea
să intre şi ea în grevă şi să nu mai scrie nimic despre dl preşedinte. Nici de
bine, nici de rău. Cam ce s-ar întâmpla atunci? Va mai exista bătăiosul preşe-
dinte? Ce rezonanţă vor mai avea măsurile şi acţiunile lui? Cum va mai im-
presiona domnia sa electoratul? Sau, chiar o întrebare definitorie: ar mai fi
devenit, oare preşedinte, dacă presa, aşa aservită cum o vedea domnia sa,
l-ar fi ignorat? 
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Încremenirea în proiect

Nicolae Manolescu, pe vremea când făcea politică civică, a lansat
conceptul ‘încremenirii în proiect’, subliniind necesitatea înnoirii în interiorul
formaţiunilor ce se reclamau din partidele istorice.

Un astfel de fenomen tinde să se manifeste în interiorul noii coaliţii
de guvernământ. ‘Regimul Băsescu’ şi vârful său de lance, guvernul Tăriceanu,
joacă totul pe o carte: aceea a cotei unice de impozitare! Acestei promisiuni
electorale, noua putere îi sacrifică însăşi esenţa doctrinei sale liberale. În ve-
derea unei revigorări economice problematice, prin stimularea ieşirii la supra-
faţă a zonelor economice gri (în absenţa instrumentelor legale care să susţină
procesul de corectare), guvernul se îngroapă într-o avalanşă de majorări de
taxe şi scumpiri care afectează, în primul rând, propriul său electorat - acela
al micilor şi mai marilor întreprinzători, al categoriei care activează în domeniul
financiar şi al afacerilor în general.

Practic, se poate spune acum, după durele confruntări cu oficialii
FMI, că ceea ce a dat - teoretic - guvernul cu o mână, va lua înapoi cu zece!

Este greu de evaluat în acest moment cât de mare va fi impactul
majorărilor şi scumpirilor care vor intra în viguare începând cu luna aprilie.
Deja populaţia este pusă la grea încercare de valul de frig care s-a abătut asu-
pra ţării şi care majorează exponenţial costul încălzirii şi al întreţinerii. Accizele
care vin vor adăuga şi ele procente însemnate, nu doar asupra ţigărilor şi al-
colului, cât mai ales asupra combustibilului, preţul acestora migrând vicios în
toate celelalte care au, cât de cât, de-aface cu benzina.

Una peste alta, toate aceste măriri nu vor face altceva decât să
întârzie din nou relansarea economică, punând sub semnul întrebării valoarea
cotei de impozitare unică care, în noile condiţii, va cântări şi ea mai mult decât
face.

Această nouă ‘încremenire în proiect’ nu face altceva decât să
reînvie un sindrom devenit tradiţional: acela al politicilor de stânga făcute de
guverne de dreapta şi viceversa. Nu din program, ci din buimăceală şi din lipsa
de gândire.
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Caracterul în politică

După ce l-a înjurat bine, când era secretar general la PSD, şi
după ce l-a luat în braţe, atunci când era pe drumuri (din punct de vedere po-
litic), Cozmin Guşă constată cu regret că Traian Băsescu n-are caracter. Este
o concluzie dureroasă, mai ales că experienţa se repetă: după ce şi-a investit
toate sentimentele şi puterea creatoare în Adrian Năstase, cel care l-a luat de
la Intact şi l-a aşezat pe confortabilul fotoliu executiv din Kiseleff, acelaşi Coz-
min Guşă a constatat că protectorul său îl lasă brusc din braţe, fără nici un fel
de avertisment, aruncându-l în gura ‘călăului de partid’ Octav Cozmâncă. Deşi
n-a spus-o la fel de direct, se poate înţelege cu uşurinţă că nici Năstase nu
prea are caracter. Ce să mai vorbim despre Ion Iliescu, care măcar a fost con-
secvent: nu l-a simpatizat niciodată, iar când a simţit că este momentul l-a
somat pe Năstase să-i dea brânci. Este şi asta o lipsă de caracter, iar Guşă
nu i-a iertat-o, mai abitir decât lui Năstase şi Băsescu la un loc, acuzându-l de
toate relele. Până şi de dizgraţia sa în faţa lui Băsescu care, în opinia sa, ar fi
fost generată de nişte presiuni oculte pe care fostul preşedinte le-ar exercita
asupra celui prezent.

Lipsiţi de caracter sunt şi unii dintre noii colegi al dlui Guşă,
care la bine, la munte, s-au declarat trup şi suflet alături de el, pentru că atunci
când şefii din partid i-au  luat la întrebări, să-l abandoneze şi ei fără nici un re-
gret. Roberta Anastase este doar unul dintre exemple.

Cert este că cea mai mare problemă cu care se confruntă im-
petuosul politician este caracterul. Caracterul în politică. Construcţia pe care
o are în cap nu se poate face fără caracter. Or, oamenii politici pe care-i ştie,
de sus până jos, nu au caracter. Cu o singură excepţie care, deocamdată, nu
prea-i ţine de cald: Lavinia Şandru. Ea are caracter, dar nu mai are viitor.
Politic, pentru că cel casnic îi este asigurat, via Guşă.

În situaţia dată, cel mai inspirat lucru pe care ar putea să-l
facă şi prin care ar putea să-şi reafirme opţiunea pentru ideea de caracter, ar
fi să demisioneze şi din calitatea de parlamentar. În felul acesta, ar putea da
o lecţie tuturor politicienilor, demonstrându-le că nu interesul de a se afla într-
un fotoliu călduţ şi confortabil îl călăuzeşte, ci caracterul.
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Ionuţ Popescu se joacă 
de-a SIF-ul! 

Dl Ionuţ Popescu este una dintre figurile proeminente ale
Alianţei care a câştigat prin alegeri dreptul de a face guvernul. În cadrul acestui
guvern, dl Popescu ocupă unul dintre cele mai importante - şi mai fierbinţi -
scaune. Acela de ministru al Finanţelor Publice. Dânsul este, cum s-ar spune,
stăpânul bugetelor. Stă în capul mesei şi taie cu cuţitul câte o felie pentru fie-
care minister. Este, altfel spus, un ministru mai egal decât ceilalţi. Cine şi-a în-
chipuit că pentru o astfel de funcţie se potriveşte doar o persoană impunătoare,
cu voce tunătoare şi cu ochi de vultur s-a înşelat. Dl Ionuţ Popescu nu are nici
una dintre aceste calităţi. Are altele, pe care le ţine încă ascunse, dar pe care
le ştie mai bine preşedintele Băsescu - cel care l-a impus pentru acest post, în
detrimentul lui Ruşanu sau Vosganian, şi - probabil - premierul Tăriceanu, su-
periorul său pe linie de partid.

Dl Ionuţ Popescu provine, ca şi un alt ministru, al Reformei,
din guvernarea Ciorbea, din tagma gazetărească. Este ceea ce se numeşte,
în general, un analist economic. Un om care a studiat peisajul, l-a analizat şi
l-a descris apoi în pagina de ziar cum a crezut dânsul de cuviinţă. Devenind
ministru, a trecut de cealaltă parte a baricadei, încercând să vadă lucrurile din
interior. Atât cât se poate, dacă n-ai frecventat zona de mic. Dl Popescu (nici
un grad de rudenie cu celălalt Popescu, premierul) nu poate, să uite de unde
a plecat. De la ziar. Aşa că se trezeşte, când ţi-e lumea mai dragă, scriind ar-
ticole pe care le semnează cu parafa ministerială. Negândindu-se că opinia
sa de exponent al Executivului nu mai poate fi egală cu cea de jurnalist. Aşa
a făcut cu SIF-urile, pe care nu le prea agrează din motive de experienţe per-
sonale. A dat interviul la ‘Răsboiu’ şi pac! Criza. Acţiunile acestora au fost oprite
de la tranzacţionare şi o grămadă de ‘jucători’ au pierdut o grămadă de bani!
Ce să facă ei acum? Să-l ia de gât pe dl ministru? Ar fi ultragiu. Să-l dea în ju-
decată? Ştiţi cum îi merge buhul justiţiei noastre, apud Băsescu. Să-i ceară de-
misia? Nici nu mai e nevoie, după cum par să meargă lucrurile pe la minister.

Indiferent de deznodământul acestei gafe, să notăm doar fap-
tul că de la Vlădica de la Cotroceni şi până la opinca nu ştiu cărui secretar de
stat, noua generaţie de guvernanţi uită sistematic să delimiteze între calitatea
lor personală şi funcţia publică, bulversând, adesea cu inconştienţă, peisajul. 
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PSD: rămâne cum am stabilit!

Apele par să se fi liniştit în PSD, după tsunami-ul alegerilor
care a provocat pagube şi pierderi de carieră şi de poziţii, pentru fruntaşii par-
tidului, greu de estimat.

Lungiţi la soare pe plaja electorală umbrită de palmierii dlui
Agathon, nici n-au luat în seamă ciudata retragere a apei, spre larg, de la
locale, considerând-o un simplu fenomen al naturii. Abia când în zare s-a făcut
văzut valul portocaliu care venea hotărât să măture totul în cale, s-a dat alarma
şi fiecare s-a adăpostit pe unde a putut. Ce-a lăsat în urmă unda de şoc se
ştie: unii şi-au pierdut slujbele, alţii minţile şi nu puţini au fost cei care şi-au zis
că decât o viaţă politică supusă primejdiilor de tot felul, mai bine una de simplu
cetăţean, administrator cinstit al agoniselii de mandat.

Împrăştiaţi care-ncotro, unii pe buştenii în derivă ai exploată-
rilor forestiere, alţii pe acoperişurile vilelor rămase în picioare, membrii de vază
ai partidului au început să strângă rândurile, unii răspunzând semnalului de
goarnă al lui Năstase, iar alţii răpăitului tobelor lui Iliescu. S-au strâns în cerc
şi şi-au aruncat vorbe, bune şi rele, până când le-a trecut năduful şi au reîn-
ceput să privească cu interes viitorul. Pe fondul acestui val de linişte s-a des-
făşurat şi recentul Birou Executiv, în care Adrian Năstase şi-a pus, cu măsură,
cenuşă în creştetul ameninţat de o calviţie precoce, în timp ce Ion Iliescu, tot
mai sigur pe el şi pe echipa sa, a mai aruncat câteva săgeţi înspre fruntaşii
care nu reprezintă pe nimeni. După aceasta s-a căzut la pace asupra chestiunii
esenţiale: cum se va împărţi puterea prezentă şi viitoare, atâta câtă mai e. Iar
puterea se va împărţi după cum a mai fost împărţită: Iliescu în frunte, dar nu
onorific ci efectiv, ca la 45 de ani. Cu zece ani mai proaspăt, marele perdant
se va aşeza cuminte pe cea de-a doua poziţie, cea de şmotru. Mai este se-
cretariatul general pentru care se vor bate, probabil, Cozmâncă, Mitrea şi, cu
voia dumneavoastră, tânărul Ponta.

Între cei 5-7 vicepreşedinţi (aşa de puţini?) nu se vor regăsi,
cu siguranţă, componenţii odiosului ‘birou coordonator’, care - vorba preşedin-
telui fondator - nu reprezintă pe nimeni. Cu alte cuvinte: rămâne cum am sta-
bilit! Iar la vară va fi cald.   
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Băsescu - casa înapoi!

Decizia lui Traian Băsescu de a renunţa la casa din str. Mihăi-
leanu este una fără precedent în analele democraţiei post-revoluţionare.

Atacat dintr-o direcţie la care se aştepta cel mai puţin, preşe-
dintele a fost prins cu garda deschisă şi presa, care oricât l-ar fi simpatizat în
campania electorală, ca exponent al forţelor anti-guvernamentale de la acea
oră, n-a ezitat să-i speculeze eroarea. Or, eroarea lui Băsescu este una foarte
omenească, dacă este să ne raportăm la precedentele de acelaşi gen. Până
şi Ion Iliescu, un campion al dezinteresului material şi un adversar declarat al
căpătuirii pe bază de funcţie, a cedat în faţa tentaţiei de a-şi asigura liniştea
pensiei, cumpărându-şi, pe ultimii metri ai mandatului din 1990, casa în care
locuia cu chirie. Poate că n-ar fi făcut-o, dacă binevoitorii nu i-ar fi şoptit că
noua putere nu va ezita să-l scoată afară din casă, lucru care pe fondul ten-
siunilor politice ale momentului părea credibil.

Băsescu a considerat şi el, pe când era primar al Capitalei,
că are dreptul să-şi reglementeze situaţia locativă în maniera în care o făcu-
seră marea majoritate a demnitarilor, adică pe seama statului. Dacă maniera
sa a fost sau nu legală - chestiunea comportă discuţii ample. Cert este că n-a
fost sută la sută morală, în condiţiile în care el, ca primar, se confrunta cu o
acută lipsă de spaţii locative pentru cetăţenii aflaţi în situaţii-limită. Sigur că
apartamentul din Mihăileanu, dacă nu l-ar fi luat el, n-ar fi ajuns pe mâna nu
ştiu cărui şomer. Dar nu asta e problema.

Problema e că politica e un lucru al dracului de delicat, dacă
vrei să o faci cu seriozitate. Şi că, pentru a vorbi de cinste, echitate, corectitu-
dine, trebuie ca tu însuţi să fii la adăpost de orice acuză de acest gen. Băsescu
ar fi putut să treacă - au făcut-o, doar, atâţia alţii - cu nonşalanţă peste acest
aspect, bazându-se pe relativa legalitate a operaţiunii. Casa din Mihăileanu
i-ar fi atârnat însă, ca o ghiulea de picior, şi orice demers al său ar fi fost sus-
ceptibil de a fi amendat prin acest episod. De aceea, cea mai inteligentă soluţie
este chiar cea pe care a luat-o. O soluţie ‘dureroasă’ din punct de vedere material
(diferenţa dintre preţul plătit - circa 20.000 USD, şi cel de piaţă - de vreo
douăzeci de ori pe atâta, fiind destul de greu de suportat cu inima uşoară), dar
inevitabilă pentru credibilitatea sa viitoare.
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Onoarea reperată 
a Preşedintelui

Nici în visele sale cele mai negre ale preşedintelui Băsescu
nu i-a apărut, probabil, o situaţie ca cea pe care trebuie să o înfrunte acum:
cea legată de situaţia sa locativă.

Casa înseamnă mult pentru românii care vin dintr-un sistem
în care locuinţa era aproape unica formă de proprietate pe care o permitea
dictatura. De aceea, şi azi, după 15 ani, românii continuă să fie obsedaţi de
case: cei care n-au, îşi doresc cu ardoare una, cei care au îşi mai doresc una
sau chiar mai multe, tezaurizându-şi agoniselile în ziduri şi acoperişuri.

Unele dintre cele mai sensibile scandaluri din aceşti ultimi ani
au fost legate de modul în care nu puţini dintre potentaţii cu pâinea şi cuţitul în
mână au obţinut cu japca locuinţe de la stat pe care ori n-au dat nimic, ori le-au
plătit simbolic. Dacă cineva s-ar apuca să facă o anchetă serioasă, la sânge,
va constata că poate 1% dintre cei care au primit case erau îndreptăţiţi, înde-
plineau condiţiile legale. Sportul cel mai răspândit a fost acela al vânzării sau
donării caselor în care locuiau şi - cu declaraţie pe proprie răspundere că
n-au casă - au obţinut altele. Că Băsescu a intrat la vremea respectivă în acest
joc nu este de mirare. Este de mirare că nu s-a gândit că această ‘operaţiune
legală’ - cum o numeşte cu un tupeu demn de cei pe care nu încetează să-i
vestejească de-o vreme încoace - s-ar putea să-i creeze asemenea probleme.

Iniţial, după anunţul prin care vestea naţiunea că dă casa
înapoi, am crezut că a găsit soluţia cea mai potrivită de a se ‘scoate’ din scan-
dal. Şi poate că ar fi fost cam aşa ceva, dacă în locul unui anunţ trimis discret
de administraţia prezidenţială pe la redacţii, duminică după-amiază, ar fi pro-
cedat ca în urmă cu vreo săptămână, apărând el însuşi în faţa presei şi dând
explicaţiile de rigoare. Că i-a fost mai uşor să-i tăvălească în direct pe Guşă şi
pe Nicolau, decât să-şi susţină nevinovăţia ‘legală’ e altă treabă. Numai că,
iată, după gestul nobil al renunţării au venit fentele vulgare ale dării pe după
gard: că îşi asumă ‘legalitatea’, că oricum casa nu era bună pentru rangul lui
şi - iar aici se pune punctul pe i - că dacă tot o să primească gratis una de la
stat, de ce s-o mai ţină şi pe aia.

Episodul casei nu l-a servit pe preşedinte. Ba, chiar, pe lângă
paguba din buzunar, i-a creat şi una de imagine. Noroc cu Ciuvică de la care
are de luat 500 de milioane. Plus onoarea reperată... 
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Camera (de Comerţ),
ca o pradă!

Hotărât lucru, toată lumea are ceva cu Camera de Comerţ! A avut şi
guvernarea PSD, care a găsit modalitatea de a tăia o felie importantă din ac-
tivităţile Camerei prin scoaterea de sub administrarea acesteia a Registrului
Comerţului, şi nu în mod dezinteresat, sau interesată de perfecţionarea activi-
tăţii ei, ci pur şi simplu pentru a putea manevra în voie o pârghie importantă,
economică şi de influenţă. O face, acum, şi noua putere aliată care, printr-o
operaţiune care ţine chiar de prestidigitaţie, desparte Bucureştiul de Camera
Naţională, lipsind-o, practic, de substanţă.

După 15 ani în care Camera de Comerţ a scris, practic, o istorie de
succes, reuşind să menţină nu doar aparenţele unei activităţi economice per-
formante, pe fondul nenumăratelor lipsuri şi erori în care s-au bălăcit industria
şi comerţul, iată că rolul său tinde să fie anulat de decizii administrative discu-
tabile. A fost un reper pe piaţa unor relaţii internaţionale, unde ‘antenele’ gu-
vernamentale deveniseră inexistente, reuşind să aducă o oarecare coeziune
şi să grupeze interesele companiilor naţionale în criză de organizare. După
puciul încercat nu cu mult timp în urmă de grupuri de interese care au inten-
ţionat să desprindă structurile judeţene de cea centrală, a venit rândul Bucu-
reştiului. Obiectivul central al măsurii pare să fie, însă, altul decât interesul
general. Acelaşi interes de grup care se împiedică sistematic de persoana celui
care a reuşit să menţină în funcţiune - şi chiar să o facă să performeze -
această instituţie în care statul a avut - fie că guvernanţii au dorit-o sau nu -
un partener de joc serios şi avizat: preşedintele George Cojocaru. Ultima gă-
selniţă în atacarea postamentului său este eterna gogoriţă securistă. Cum se
întâmplă deobicei, piatra este aruncată şi nimeni nu se gândeşte să o scoată
din balta bârfelor şi suspiciunilor şi să o studieze cu atenţie pentru a-i descifra
doza de adevăr sau de neadevăr.

În faţa unor astfel de presiuni, oricine poate să cedeze. O va face, pro-
babil, (la ora când scriu aceste rânduri circulă doar zvonul) şi George Cojocaru.
Şi, spre satisfacţia artizanilor din umbră, ai manevrei, Camera va deveni prada
pe care o doresc cu atâta ardore şi pe care nu vor evita să o devoreze. Ce va
rămâne în urmă - Dumnezeu cu mila. 
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Singurătatea susţinătorului
anticipatelor

După alegerile anticipate s-a vorbit, practic, imediat după ce re-
zultatul legislativelor s-a arătat cum s-a arătat, punând în balanţă preţ de câ-
teva zile bune şansele de a face noul guvern al fiecăreia dintre taberele care
se considera câştigătoare.

Odată cu forţarea formării guvernului de către Alianţă, cu Călin
Popescu Tăriceanu ca premier, au apărut cu dureroasă evidenţă dificultăţile
pe care acesta avea să le întâmpine, datorită fragilităţii şi inconstanţei coaliţiei
formate în acest scop. Însăşi formarea coaliţiei a constituit o sursă aproape
nesecată de frustrări, atât pentru Alianţă, cât şi pentru preşedintele Băsescu,
cel care avea nevoie ca de aer să nu intre într-o fază de concubinaj politic ce
i-ar fi blocat sau limitat orice iniţiativă. Aproape logic, preşedintele a avut o ră-
bufnire, tipică pentru stilul său de acţiune, acuzând de ‘imoralitate’ sprijinul
acordat de către una dintre formaţiunile aliate într-un mod destul de inconsec-
vent, şi exprimându-şi speranţa că situaţia se va rezolva cât mai curând, prin
alegeri anticipate ce ar fi urmat să consolideze poziţia celor două partide aliate
în aşa fel încât să nu mai aibă nevoie de un PUR.

Că această declaraţie putea să arunce în aer înţelegerea greu
realizată e altă problemă. Pentru Traian Băsescu, însă, anticipatele au conti-
nuat să constituie o prioritate, în timp ce atitudinea premierului s-a nuanţat pe
zi ce trecea. Săptămâna trecută chiar, a doua zi după ce Tăriceanu declara că
actualul guvern are resurse să meargă până în 2007, după aderare, Traian
Băsescu afirma răspicat că alegerile anticipate este musai să aibă loc în acest
an - fie în vară, fie în toamnă. 

Ce să înţelegem din această diferenţă de vederi? Că există un
climat democratic, în care fiecare spune ce crede? Sau că este un prim semn
al disensiunilor dintre un preşedinte rămas democrat şi un premier tot mai
liberal? La urma-urmelor, chestiunea anticipatelor priveşte mai întâi guvernul,
şi abia apoi preşedinţia. Iniţiativa trebuie să-i aparţină premierului, preşedintele
neavând altceva de făcut decât ca după două demisii ale Executivului, să de-
clanşeze procesul dizolvării Parlamentului şi al organizării anticipatelor.

Este posibil ca Băsescu să vadă lucrurile mai clar decât Tări-
ceanu, pe care exerciţiul zilnic de guvernare se poată să-l păcălească în legă-
tură cu angajamentul real al membrilor coaliţiei. Cert este doar că la această
oră, nimeni în afara preşedintelui nu prea are chef să meargă din nou la urne.
Nici chiar Opoziţia. Sau mai ales...  
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Politică şi menajamente

O atmosferă de-a dreptul stranie, având în vedere modul în care se
face politică în România de 15 ani în coace, s-a instalat peste actorii Puterii şi
ai Opoziţiei. Un ritm de vals lent mişcă figurile pe o tablă de şah de pe care
lipseşte miza câştigului, competitorii părând a fi căzut de acord cu o remiză,
fie ea şi temporară. De aici senzaţia că nici câştigătorii nu reuşesc să se bucure
de recenta victorie electorală şi nici perdanţii să se întristeze de înfrângere. Şi
unii şi alţii par mulţumiţi că li se oferă un respiro pentru a-şi pune în ordine lu-
crurile răvăşite de alegeri. 

Guvernul Tăriceanu, băgat până peste cap în procesul de schimbare
a şefilor puşi de PSD cu ai săi, nu are timp decât să constate, în trecere că
dacă nu sunt bani pentru politicile vizate de noua putere, asta este din cauza
celei vechi, care a cheltuit aiurea banii ţării pe proiecte şi contracte pe care in-
tenţionează să le revizuească atunci când va avea timp. Ex-premierul Năstase
înţeapă în stilu-i tradiţional noua echipa, cu bănuiala că aceasta ştia din capul
locului că n-are resurse pentru a aplica impozitul unic şi corelarea pensiilor şi
că aruncă pofticioase ocheade celor două proiecte majore care ar face din
România o ţară europeană - EADS şi Bechtel. Dar, dincolo de aceste ciorovă-
ieli de îndrăgostiţi, şi Tăriceanu se arată preocupat de înnoirea şi consolidarea
PSD-ului, şi Năstase de liniştea Alianţei. Care nu trebuie zgândărită cu fel de
fel de mofturi atâta timp cât are în faţă termenul european al lui aprilie 2005.
Ba, mai mult, cu un cavalerism ieşit din comun, Năstase se desolidarizează
de gestul lui Iorgovan, de a-l încolţi penal pe preşedinte pe tema casei, ceea
ce n-ar face parte dintr-un cod politic al manierelor elegante. Îndârjit şi necru-
ţător în campanie, preşedintele Băsescu pare a se fi îmblânzit şi el, preferând
să se războiască mai degrabă cu copiii neascultători din fostul său partid, decât
cu ‘rămăşiţele’ fostei guvernări, lăsate să-şi continue misia în posturi -cheie,
unele dintre acestea aflându-se în imediata sa apropriere. Până şi Vanghelie,
aspirant la funcţia deţinută de actualul preşedinte, îşi concentrează campania
timpurie nu asupra a ceea ce a lăsat în urmă predecesorul său, ci asupra ‘in-
telectualilor’ din propriul său partid, incapabili să obţină voturi, dar foarte culanţi
cu sfaturi şi idei.

Ciudată atmosferă, ciudaţi oameni, ciudată politică!
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Þiriac: vânãtorul vânat!

Ion Þiriac face parte din categoria românilor emblematici. Zici Þiriac,
zici România. Unora le place acest lucru, altora nu.

Povestea vieþii sale este o istorie de succes bazatã pe talent ºi tena-
citate. Sau, mai bine zis, pe tenacitate ºi talent. O copilãrie chinuitã, plinã de
lipsuri - precum a majoritãþii copiilor din acea vreme - l-a învãþat sã preþuiascã
tot ceea ce nu avea. ªi a învãþat cã poate avea ceea ce-i lipseºte doar muncind
din greu. Viaþa a fost severã cu el: nu a primit nimic pe degeaba, de la nimeni.
A deprins arta de a lua singur, de acolo de unde putea. Sportul s-a dovedit a
fi soluþia magicã. Prin sport a dobândit, practic, tot ceea ce are astãzi, ºi ceea
nu este puþin. Adversarii din sport nu l-au iubit, marcaþi fiind de voinþa lui de
fier ºi de tenacitatea ieºitã din comun. Dar l-au respectat. A câºtigat ºi respectul
celor ce iubeau sportul, iar faptul cã unii dintre aceºtia au fost potentaþi ai vremii
de ieri ºi de azi, nu reprezintã o culpã. La rândul sãu, Þiriac a ºtiut sã-i trateze
cu respect ºi sã nu le întoarcã spatele atunci când steaua afacerilor sau a po-
liticii le-a mai apus. Comportamentul sãu faþã de Maurer ilustreazã aceastã
trãsãturã de caracter ºi, în general, datoritã ei, astãzi se bucurã de încrederea
ºi respectul mai multor capete încoronate cu averi sau faimã decât oricare alt
român.

Þiriac nu are nimic din structura unui Mecena, a unui binefãcãtor. Pen-
tru cã ºtie, de pe propria sa piele, cã binefacerea este, în general, prost tratatã.
Sau greºit tratatã. Nu este stimulativã. De aceea, mulþi au fost dezamãgiþi cã
dupã ‘89, Þiriac nu a venit, ca alþii, cu camioane de ‘ajutoare’ de doi lei, pe care
sã le împartã festiv, sub lumina reflectoarelor. A preferat sã vinã cu afaceri, sã
investeascã în þara lui. Cã uneori a beneficiat de tratamente mai favorabile nu
e vina lui. Cã alte ori a fost ajutat, cum nu au fost alþii, se datoreazã ºi statutului
sãu. De român celebru. Cert este cã Þiriac a pus pe picioare, în þarã, cu ‘rumâni’
de-ai lui, afaceri de succes. ªi asta i-a supãrat pe unii dintre cei obiºnuiþi - sau
crezând cã au dreptul - sã se împãrtãºeascã pe nemerit din acest succes.

Mai nou, Þiriac a devenit þinta acuzelor ºi a reproºurilor datoritã unui
eveniment nefericit: fiul sãu, Ion Ion a cãlcat strâmb. ªi într-o zonã care repre-
zintã, practic, rana deschisã a vieþii lui Þiriac: drogurile. Experienþele sale fa-
miliale i-au arãtat faþa cumplitã a acestei patimi. Iar faptul cã propriul sãu fiu a
cãzut în ea constituie deja o pedeapsã mai mare decât oricare alta datã de
justiþie. Iar Þiriac este tratat de parcã el însuºi ar fi vinovatul. Cei care doresc
crucificarea cu orice preþ a lui Ion Ion îl vãd, de fapt, pe el pe cruce. Este vâ-
nãtorul vânat, cel care trebuie sã plãteascã inclusiv vina de a-ºi putea permite
ce nu pot alþii.

În ceea ce este, pânã la urmã, treaba justiþiei, indiferent dacã rezultatul
ne satisface sau nu sentimentele publice, se amestecã nedrept ºi nepermis
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persoana omului pe care ar trebui sã învãþãm sã-l preþuim. Ca ºi pe alþii, care
în loc de ceea ce ar merita, sunt tãvãliþi în mocirla resentimentelor dubioase,
de dragul scandalului cu orice preþ. Chiar dacã nu e un mare gânditor, Hagi
avea dreptate sã spunã, deunãzi: ‘Românii nu ºtiu sã-ºi preþuiascã valorile’.
ªtiu, în schimb, sã le hãrþuiascã.   

23 februarie

Înăsprirea concurenţei în PSD
Iată un lucru la care cu mai puţin de un an în urmă nimeni (nu doar

din PSD) nu ar fi îndraznit să viseze: ca preşedintele să fie înfruntat la scenă
deschisă! Şi - suprem afront -  să fie concurat pe postul pe care îl ocupă sau
doreşte să îl ocupe!

Hotărât lucru, Golgota pe care ar trebui să urce Adrian Năstase pentru
a-şi păstra o poziţie semnificativă în partid este nu doar abruptă, dar şi presă-
rată cu nenumărate obstacole. Două dintre acestea s-au arătat în ultimile două
zile: Sorin Oprescu şi Antonie Iorgovan au decis să se înscrie pentru candida-
tură la funcţia de preşedinte executiv. Nu este importantă şansa pe care o au
cei doi. Important e gestul în sine, care nu doar că democratizează, brutal, sis-
temul de ascensiune la vârf (rezervat, până acum, unicului căţărător avizat),
dar pune şi sub semnul întrebării legitimitatea lui Adrian Năstase în fruntea
unui partid pe care Ion Iliescu îl recuperează cu tenacitate şi după o metodă
care a dat întodeauna rezultate: aceea a temporizării! Pentru cine a urmărit
cu atenţie cursul revenirii fondatorului în partid acest lucru este evident: deşi
marcat de scandalul ‘Cozma’, care a pus la un moment dat sub semnul între-
bării deciziile anterioare, Iliescu şi-a urmat, pas cu pas drumul, trecând prin di-
ferite faze intermediare care au sucombat de la sine. Nimeni nu mai vorbeşte
acum de ‘tandemul’ care fusese considerat soluţia ieşirii din criza de autoritate.
În timp ce Iliescu rămâne singur, la vârf, într-o poziţie pe care, cu toate tentaţiile
momentului,  nimeni nu este hotărât să o revendice, nivelurile inferioare se
populează exponenţial cu pretendenţii dintre care o parte tot mai mică o re-
prezintă nucleul dur al ‘aripii Năstase’. Până şi încercarea destul de timidă a
acestuia, de a-l promova la nivelul secretariatului general pe favoritul său Ioan
Rus, s-a izbit de o contestare violentă a celor care văd în acesta mai degrabă
perdantul decât reformatorul. Este momentul în care tot mai mulţi dintre cei
care au suportat ‘dictatura’ fostului premier - preşedinte simt nevoia să răz-
bune, în variate moduri, obedienţa pe care climatul a generat-o, cu largul lor
concurs.

24 februarie
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Obsesia ‘liderului zonal’

Prea mare pentru o ţară atât de mică, învingătorul din alegerile prezi-
denţiale din 1996 a imaginat o întreagă poveste în care mai marii lumii îi cereau
să acţioneze în aşa fel încât să devină un fel de reprezentant al ţărilor din Est,
care să dialogheze şi să reprezinte interesele acestora în faţa organismelor
europene şi mondiale. Nu conta că la acea oră România nu intrase nici în
NATO (ba chiar avea să fie ‘sărită’ la Madrid, în ciuda tuturor asigurărilor cu
care plouase în campania electorală) şi nici perspectiva pentru UE nu era prea
roză. Conta doar faptul că în România apăruse un lider politic nou, în care
zona geografică putea investi speranţele sale de progres. Nimeni nu ştie cu
certitudine dacă, într-adevăr, Clinton, Schroder, Chirac sau Blair i-ar fi propus
în mod serios acest lucru, cert este că dl Constantinescu a lansat cu zel ter-
menul de ‘lider zonal’ şi a încercat să şi-l asume până la punctul în care de-
mersul său începea să devină comic.

Iată că obsesia aceasta rezistă în timp şi loveşte din  nou, puternic.
Traian Băsescu, noul preşedinte şi fostul coleg de tabără politică al ex-preşe-
dintelui Constantinescu, nu spune pe nicăieri că i-ar fi cerut cineva să devină
lider zonal, dar acţionează ca şi cum ar fi. El preia cu entuziasm stindardul
Mării Negre ca buric geopolitic al lumii şi mărşăluieşte, la Bruxelles, în fruntea
unui cortegiu din care fac parte Moldova, Ucraina şi alte câteva ţărişoare din
Caucaz, pe care domnia sa le consiră indispensabile pentru noua configuraţie
europeană. Ba, încă neintrat cu ambele picioare în Uniune, ci doar cu bocancul
de la stângul introdus în deschizătura uşii, îşi somează viitorii colegi să se uite
cu atenţie la Voronin şi la Iuşcenko şi să nu mai stea cu mâinile în sân. În avân-
tul său zonal, dl Băsescu uită total de Turcia, de care ne leagă mai multe lucruri
şi interese şi care, cât de cât, are un viitor în Uniune, spre deosebire de
Moldova şi Ucraina. Dar preşedintelui nostru i s-a pus pata pe acestea, şi
le-a pledat cauza la Bruxelles cu o hotărâre care trebuie să le fi părut domnilor
de acolo dacă nu hazardată, măcar amuzantă.

Cine ştie, însă, dacă nu în acest fel trebuie procedat pentru ca visul
lui Constantinescu să prindă viaţă. Cine ştie...

25 februarie
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Iertarea prezidenţială

Ca un cetăţean de rând, preşedintele Traian Băsescu s-a prezentat,
săptămâna trecută, în faţa instanţei, anunţând că renunţă la acţiunea intentată,
pe când era primar general, celor doi procurori de la PNA care anchetau do-
sarul ‘Flota’ şi pe care-i acuzase de abuz. Dl Băsescu a declarat în faţa jude-
cătorilor că-şi retrage plângerea penală formulată împotriva lui Vasile Drăghici
şi Ioan Oţel, ambii din Constanţa, ‘din motive de moralitate’. Acum, când sunt
preşedinte - a zis dl Băsescu - mi se pare incorect să mă judec cu oameni care
au sarcina să aplice legea’.

Foarte frumos! - vor spune toţi cei care văd, în continuare, în dl pre-
şedinte, un garant al luptei împotriva corupţiei, gestul său subsumându-se
acestei dimensiuni esenţiale a mandatului său. Şi aproape că vor avea drep-
tate, dacă nu vor ţine cont de un aspect esenţial: ‘iertarea’ prezidenţială ce re-
prezintă? Absolvirea procurorilor de acuzaţiile aduse - abuz? Sau recu-
noaşterea faptului că această acuzaţie nu era justificată, reală? Pentru că dacă
dl Băsescu nutrea convingerea fermă că cei doi procurori au procedat în mod
abuziv, n-ar fi trebuit cu nici un chip să-i ierte. Pentru că nici ei nu l-ar fi iertat
în dosarul pe care l-au alcătuit. Or, în felul acesta, românul mai suspicios poate
vedea invitaţia la un troc: eu vă iert pe voi, dar şi voi mă iertaţi pe mine, că
n-ar fi prea moral să acuzaţi un preşedinte!

Această ‘iertare’, menită să ia faţa asistenţei, seamănă ca două pică-
turi de apă cu un alt gest prezidenţial: acela prin care, după scandalul izbucnit
în legătură cu modul în care obţinuse, tot pe când era primar general, casa
din str. Mihăileanu, preşedintele a declarat ritos că înapoiază casa (e drept,
că după câteva zile s-a răzgândit). Şi aici a funcţionat un mecanism derutant.
Tot aşa, românul naiv a putut spune: ăsta da om corect! Nu ţine cu dinţii de
casă! O dă înapoi, chiar dacă pierde nişte bani! Numai că preşedintele, prin
reacţia sa nu lămurea deloc chestiunea esenţială: dacă dobândise casa în
mod corect sau nu! Pentru că dacă era convins că o dobândise corect, ce rost
avea să o dea înapoi?

Cert este că, deşi a impresionat, probabil, prin gesturile sale, Traian
Băsescu n-a clarificat. Şi n-a convins.

1 martie
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Aripile de carton ale 
ministrului Flutur

Poposit în zboru-i fragmentat în cupa de muşcată a ministerului
Agriculturii, din glastra Executivului, domnul Gheorghe Flutur pare că aduce
cu sine un suflu nou într-un sector care ne-a dat destule emoţii (şi probabil că
ne va mai da) în legătură cu integrarea europeană. Păstorit până acum de un
ministru mai ocupat cu organizarea vânătorilor pentru şeful său (motiv pentru
care a şi fost trecută silvicultura, din ograda Apelor, în cea a Agriculturii, pe
motiv de modele avansate europene) domeniul a cam tras targa pe uscat, fiind
zgâlţâit din timp în timp de scandaluri care vădeau lipsa de autoritate a şefului
său, preocupat de imaginea publică a sa şi a fiicei sale, mai mult decât de pro-
blemele reale ale unui sector care intră în comunitatea europeană cam în ge-
nunchi, prin marile concesii făcute în timpul negocierilor de preaderare. Recu-
noscând, parcă, acest deficit, premierul Năstase l-a şi retras din Guvern, în pro-
pria sa echipă de campanie, cu doar şase luni înainte de expirarea mandatului,
luându-i şi platonica satisfacţie de a-şi asuma recolta-record de anul trecut.

Alături de dosarele critice - justiţie, afaceri interne, concurenţă -
pentru care România riscă să întârzie aderarea, agricultura este un domeniu
în care trebuie întreprinse de urgenţă măsuri de compatibilizare. Alegerea dlui
Gheorghe Flutur pentru a ocupa acest portofoliu s-a făcut, probabil, mai mult
datorită experienţei sale parlamentare, decât a celei agricole (dânsul fiind sil-
vicultor) şi nu sunt încă motive de a considera această alegere ca fiind greşită.
Numai că, de două luni, dl ministru se luptă tot cu vechii şefi, pe care doreşte
să-i schimbe şi nu reuşeşte în ritmul propus. Acţiunea sa administrativă este
întârziată adesea de racordarea la scandaluri de presă (gen fondul de vână-
toare al lui Ţiriac sau contractul de concesionare a Insulei Mari) pentru care
nu dispunea încă, nici de date, nici de soluţii. Ca vechi silvicultor, dl Flutur n-a
putut să nu-şi bage nasul şi prin activităţile RNP-ului, făcând o serie de des-
coperiri şocante din activitatea fostului director general (cantitatea record de
muniţie achiziţionată pe ultimii metri ai mandatului), în legătură cu care vor tre-
bui produse clarificările legale necesare.

Credibilitatea justiţiară şi reformatoare a dlui Flutur se izbeşte însă
de un ‘amănunt’: într-o replică la acuzele sale, dl Ion Dumitru i-a reamintit faptul
că are patru dosare penale, de pe când era silvicultor, nominalizându-le ca
atare. Surpinzător, dl Flutur a păstrat tăcerea, nefurnizând nici o explicaţie.   

2 martie
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Geoană, atac sinucigaş?

Reacţia dură a lui Mircea Geoană la categorisirea pe care i-a
făcut-o deunăzi Ion Iliescu (nu că ar fi un prostănac, ci că s-ar fi comportat ca
atare, zice ex-preşedintele) are, în primul rând, o conotaţie emoţională. Mircea
Geoană nu s-a bucurat niciodată de prea multă încredere din partea lui Iliescu,
care a văzut în el mai degrabă un arivist, dornic de a căţăra pe treptele puterii,
indiferent de mijloace decât un diplomat de succes. Foarte probabil, această per-
cepţie a fost alimentată şi de erorile de apreciere ale fostului ministru de Ex-
terne, între care şi aceea, devenită o veritabilă legendă, a faxului trimis de
acesta, pe când era ambasador la Washington, noului preşedinte Constanti-
nescu, prin care saluta cu entuziasm înfrângerea ‘’dinozaurilor’’ comunişti.

Deşi nu l-a contrat vizibil în perioada în care a fost în funcţie,
Iliescu s-a îndoit în mod constant de capacităţile sale diplomatice motiv pentru
care l-a şi dublat sistematic prin prerogativele sale ce ţin de politica externă.
N-a încetat însă să-i reproşeze, indirect, neglijarea unor spaţii importante, în
special cele din Est - în favoarea concentrării excesive pe dimensiunea nord-
atlantică a relaţiilor internaţionale ale României.

Iliescu n-a fost de acord nici cu candiadatura lui Geoană la pri-
măria Capitalei, presimţind probabil inevitabilul eşec, şi cu atât mai puţin cu
nominalizarea lui pentru calitatea de viitor şef al guvernului, pe care a şi ca-
racterizat-o într-un mod care, susţin unele vârfuri ale partidului, a contribuit la
eşecul prezidenţialelor. Structuri diferite, formaţii diferite, percepţii diferite -
nimic nu pare să contribuie la crearea unei punţi între cei doi lideri. Dar, ches-
tiunea care a umplut paharul resentimentelor reciproce a fost promovarea prea
rapidă a ministrului de Externe în conducerea partidului şi menţinerea lui pe o
astfel de poziţie, în condiţiile în care Iliescu consideră că n-avea nici expe-
rienţa, nici calităţile necesare.

Simplificând lucrurile, s-ar putea spune că Geoană este ‘’omul lui
Năstase’’, asupra căruia Iliescu îşi varsă resentimentele la adresa eşecurilor
în serie ale delfinului său. Iritarea lui Geoană este perfect explicabilă, dar mo-
mentul ieşirii sale la atac este cum nu se poate mai prost ales. Ca să spui că
viitorul preşedinte este ramolit (‘’etapa vieţii sale biologice’’), că deşi are merite
de-a lungul timpului, ‘’nu mai este un om pentru momentul actual‘’, că are ‘’un
apetit foarte bine pus la punct’’ pentru conducerea partidului şi să lansezi un
apel cam prea hotărât la schimbarea sa (‘’cred că trebuie să tranşăm de pe
acum lucrurile în PSD!’’), ar trebui să ai un spate puternic, sau ca ieşirea ta să
coincidă cu o stare de spirit generală. Aşa să stea, oare, lucrurile?

3 martie
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Cutremurul ‘Traian’!

Nu ştiu de ce cutremurelor nu li se dau nume, cum se întâmplă în cazul
uraganelor, dar cu siguranţă că dacă acest lucru s-ar întâmpla, el ar putea fi
extrapolat din zona fenomenelor naturale în aceea a proceselor politice.
Într-un astfel de caz, seismul care a zguduit cel mai des şi mai temeinic scena
politică românească, de vreo două luni încoace, este preşedintele Băsescu.
Se poate vorbi - cel puţin astăzi, când ne ducem cu amintirea spre ceea ce
s-a întâmplat cu 28 de ani în urmă - despre un cutremur în serial, cu replici de
diverse magnitudini şi cu vârfuri apropiate de probabilitatea catastrofelor.
‘Cutremurul Traian’ s-a manifestat cu violenţă la începutul săptămânii, în timpul
şedinţei CSAT. Seismul a vut două momente în care acele instalaţiilor de înre-
gistrare au oscilat amplu: odată la proclamarea noii ‘doctrine preventive’, care
ar trebui să dea dreptul României să atace şi să anihileze cuiburile teroriste
care ne-ar putea afecta, oriunde se află acestea în lume; şi a doua oară, când
preşedintele a propus ca printre motivele care ar putea conduce la decizia unor
alegeri anticipate să se numere şi ‘proasta guvernare’.

Cele două teorii băsesciene merită măcar o scurtă analiză. Mai întâi,
după modelul american (şi rusesc sau israelian), România ar trebui să dispună
de forţe de intervenţie mobile pe care să le poată trimite oriunde s-ar putea
coace ceva împotriva siguranţei naţionale. Din Patagonia până în Islanda sau
în insulele Fiji. E de datoria noastră, crede preşedintele, să nu aşteptăm ca
fijienii să ne atace cu avioane deturnate Casa Poporului sau palatul Cotroceni,
ci să-i buimăcim preventiv la ei acasă.

Cea de-a doua teorie este, dacă nu revoluţionară, atunci vizio-
nară. Dl Băsescu propune nici mai mult, nici mai puţin decât ca CSAT-ul, din
care face parte jumătate din guvern, să constate că Executivul guvernează
prost şi să-l dea jos! Ar fi un caz unic în istorie în care un organism votează
pentru autodistrugerea sa! Sau, cum spuneam, dacă nu este vorba despre o
strategie prin care Traian Băsescu are în vedere situaţia revenirii la putere,
după anticipatele pe care le tot sorcoveşte, a PSD-ului, şi posibilitatea să-l dea
jos printr-o decizie a forului pe care-l conduce.

Sunt, recunosc, interpretări simplificatoare şi sunt sigur că, după obi-
ceiul său, preşedintele va veni cu lămuririle necesare îndreptării modului în
care gândesc unii care se încăpăţânează să nu-l înţeleagă, sau să-l interpre-
teze cu bună sau rea-voinţă şi credinţă. 

4 martie
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Forţarea anticipatelor
Aşa cum a forţat formarea guvernului de către Alianţa DA, în ciuda

faptului că, cel puţin scriptic, PSD era partidul care obţinuse cel mai bun scor
electoral, la fel preşedintele Băsescu intenţionează să procedeze şi în cazul
alegerilor anticipate.

Consecvenţa cu care afirmă această intenţie poate să deruteze. Mai
ales că nici unul dintre actorii piesei nu pare dispus să renunţe la rolul actual
în favoarea unuia potenţial: alianţa PNL-PD abia a reuşit să-şi pună oamenii
în posturile din care i-a alungat pe cei puşi de Năstase; UDMR şi PUR abia
s-au obişnuit să stea la masa învingătorilor şi să culeagă roade la care nu spe-
raseră; PSD traversează o etapă de convulsii şi conflicte care nu va lua sfârşit
înainte de Congres, nefiind disponibilă, decât prin ricoşeu, să transmită mesaje
electoratului propriu şi să câştige noi simpatizanţi; iar PRM stă în expectativă,
în propriul său bazin, pentru care nu prea are de unde să recruteze aderenţi.
Pe fond, preşedintele are dreptate. La constituirea sa, anevoioasă, actualul
Executiv apărea a fi deosebit de fragil. Exista temerea că la orice încordare
pesedisto-peremişti, premierul Tăriceanu putea începe să se clatine, căzând
în cele din urmă de la tribună. Iar dacă instabilul PUR mai făcea şi el unul dintre
virajele obişnuite... Afirmată ca atare, ideea anticipatelor urma să scoată din
joc PUR-ul şi să adauge Alianţei procentele necesare unei guvernari  în linişte.

Deşi situaţia actuală se arată calmă, cu o Opoziţie ‘constructivă’ din
lipsă de opţiuni, şi cu o Putere în curs de aşezare, Băsescu nu renunţă la idee.
Ba, pur şi simplu îi forţează pe aliaţi, care deja îşi declaraseră disponibilitatea
pentru un asemenea pas abia prin 2007, să revină şi, de milă, de silă, să fie
de acord cu el că anul acesta este musai să se producă evenimentul.
Cum se va produce el? Cine ştie cât de cât procedurile, va constata că antici-
patele sunt posibile cu preţul a 2-3 luni de stagnare instituţională, cu vreo lună
de campanie şi cu cine ştie ce perioadă necesară noii aşezări pe funcţii. Asta,
într-un moment în care România ar trebui să funcţioneze cu toate motoarele,
în plin, pentru aderare. Băsescu zice că e necesar pentru că de la anul va în-
cepe ‘nenorocirea’ cu măsurile dure care vor trebui luate pentru efectivizarea
integrării. Este foarte adevărat. Ceea ce pare să nu  ia în considerare preşe-
dintele, este ceea ce se poate întâmpla până în toamnă. Deja sondajele indică
o pierdere serioasă de viteză a Alianţei. Este puţin probabil ca procesul să fie
întrerupt, nepreaexistând pârghiile necesare. E drept că şi PUR-ul cam dispare
din sondaje, dar ăsta nu este deloc o garanţie că la aceste alegeri Alianţa va
putea obţine un scor superior, care să o scutească de servituţile unor alianţe
‘imorale’. Iar atunci, forţarea anticipatelor ar putea să însemne un fel de prohod
pentru actuala guvernare, ceea ce nimeni nu pare să dorească prea tare.   
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Mai este corupţia o problemă?
Supărarea preşedintelui Băsescu pe unii oficiali europeni

care-i dau înainte cu corupţia din România este justificată. Este, într-adevăr,
neplăcut şi injust să se arunce anatema împotriva unei întregi ţări pentru câţiva
indivizi - mai mici sau mai mari - care fac din corupţie un mod de existenţă.

Revolta dlui Băsescu ar fi însă şi mai de înţeles dacă domnia
sa n-ar reduce lucrurile la nivelul propriului său interes sau percepţii. Preşe-
dintele este, de fapt, nemulţumit că se mai vorbeşte încă de corupţie din mo-
mentul în care domnia sa a venit la putere şi şi-a lansat programul-cruciadă
împotriva acestui flagel. Dacă dl Băsescu ar fi afirmat acest lucru - mă refer la
nedreptatea catalogării în bloc - şi înainte ca dânsul să vină la Cotroceni, îl
credeam cu atât mai mult. Pentru că este nedrept ca poporului român să i se
aplice o astfel de etichetă, indiferent cine ocupă fotoliul de preşedinte.

Unde n-are dreptate preşedintele este acolo unde îşi închipuie
că odată cu venirea sa s-a terminat cu corupţia din România. Că de spaima
pe care a trezit-o în rândul corupţilor, aceştia se lasă de afaceri necurate şi se
îndreaptă smeriţi şi de bună voie spre PNA, pentru a-şi face penitenţa.

Un astfel de lucru este greu de crezut şi pur şi simplu imposi-
bil. Posibilă este doar o atitudine reală, hotărâtă şi consecventă în această di-
recţie. Simplul apel nu rezolvă nimic. Canalele şi procedurile corupţiei s-au
rafinat în 15 ani de exerciţiu şi, în general, cei care practică  acte de corupţie,
au învăţat foarte bine cum să eludeze legea. Lupta eficientă împotriva corupţiei
nu se poate duce decât cu oameni cel puţin la fel de bine pregătiţi în acest do-
meniu. Cu oameni animaţi dacă nu de convingerea, măcar de obligaţia formală
că nu se mai poate continua în acest fel. Ce mai ignoră preşedintele Băsescu
este că după corupţii legaţi de vechea putere, vine rândul celor cu relaţii şi in-
terese în cea nouă. Practica puterii e ca mierea: rămâne pe degete! Preşedin-
tele nu poate garanta că toţi cei puşi de el în funcţii vor fi modele de cinste şi
devotament. Oamenii se schimbă, mai ales sub influenţa drogului puterii. Ba,
dacă i-ar fi privit mai cu atenţie înainte de a-i numi, preşedintele ar fi putut ob-
serva că unii dintre ei au tinichele de coadă - gen dosare penale ‘rezolvate’ cu
câte un NUP la mica înţelegere, dar a căror redeschidere e oricând posibilă -
al căror zăngănit nu se aude, deocamdată, datorită declaraţiilor şi angajamen-
telor sforăitoare de pe la feluritele posturi de radio şi televiziune între care aceş-
tia zboară ca din floare-n floare.

Aşa că, să nu fie supărat dl Băsescu pe Europa, deoarece co-
rupţia mai este şi va mai fi o problemă. Cel puţin pe durata mandatului său. 
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Performanţele guvernării
În două luni şi ceva de guvernare, performanţele actualei echipe gu-

vernamentale se pot măsura cu un singur instrument. Sau, hai, cu două. Primul
rămâne numărul de oameni înlocuiţi la diferitele nivele ale echipelor ministe-
riale. Unii au fost mai harnici - ca miniştrii Blaga şi Flutur - iar alţii mai leneşi
(nu dau exemple ca să nu-i bag în gura lumii). Numai că la ‘’fruntaşi’’ există un
criteriu de departajare  sensibil: în timp ce ministrul Blaga face o operaţie chi-
rurgicală radicală, necesară, singura care mai poate salva organismul Inter-
nelor de cancerul corupţiei şi al complicităţii cu lumea infracţională şi cu cu cea
interlopă, ministrul Flutur se răfuieşte, personal, cu cei care nu l-au băgat în
seamă, sau au îndrăznit să-l şicaneze cu niscai dosare penale, pe când era
opoziţionist. În timp ce Blaga rămâne, cu discreţie şi cu bun simţ, în spatele
scenei, preferând să facă, ministrul Flutur vorbeşte de câte ori şi unde are pri-
lejul, anticipând marile schimbări care vor pogorî asupra sectorului, fără a avea
însă o idee prea clară asupra resurselor. 

Al doilea instrument de măsurare a performanţelor îl constituie decla-
raţiile publice. Diverşi miniştri se întrec în a face declaraţii, care de care mai
pompoase dând cu bâta-n baltă oridecâte ori au ocazia. Şi contrazicându-se
unii pe alţii de câte ori pot. Zice ceva primul ministru? Sare imediat un ministru
şi zice altceva, total de-andoaselea. Sunt deja celebre contrazicerile dintre
şeful guvernului şi ministrul Finanţelor, dintre vicepremieri şi alţi titulari. După
cum încep să devină faimoase şi balivernele pe care le servesc cu seninătate
miniştrii care demonstrează că n-au habar de sectorul pe care-l reprezintă.
Sunt de-a dreptul jenante confuziile şi aproximaţiile cu care se lucrează la Ex-
terne, la Apărare sau pe la Integrarea Europeană, date în vileag cu aplomb de
un comentator de politică externă avizat, şi care în campania electorală n-a
fost unul dintre adversarii actualei puteri. Ba din contră. Şi mai jenant este însă
zelul cu care aceşti miniştri încearcă să fundamenteze o serie de aberaţii de
strategie politică externă, pe care preşedintele a apucat să le lanseze fără a
se mai obosi să consulte şi vreo persoană avizată - dintre cele care vor mai fi
rămas prin structurile supuse unui drastic proces de înnoire cu orice preţ.

O singură victorie de răsunet poate să menţioneze la activul său noua
guvernare: efectele benefice ale cotei unice asupra salariilor preşedintelui, pri-
mului ministru, miniştrilor şi parlamentarilor, care duc acum acasă mai mulţi
bani decâţi duceau până deunăzi. Efecte se manifestă şi asupra Opoziţiei, care
şi ea, săraca, pe când era la Putere, a încercat aşa ceva dar nu i-a ieşit.

Rămâne o întrebare: de unde vin banii încasaţi în plus de la Finanţe,
cu care se laudă dl Ionuţ Popescu? De la ce categorii de salariaţi?
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Lungul drum spre Biroul Oval

Relaþiile româno-americane au cunoscut, în ultimii 15 ani, un parcus
sinuos. Aºteptaþi de aproape o jumãtate de secol, americanii au venit în Ro-
mânia târziu ºi cu reticenþe. Primul american care a poposit la Bucureºti a fost
secretarul de stat James Baker, care în ianuarie 1990 încerca sã înþeleagã ce
se întâmplase în decembrie cu Ceauºescu, cel pe care Departamentul de Stat
îl considera poate cel mai greu de înlãturat pe frontul de Est. Au urmat bâlbâ-
ielile ºi eºecurile guvernului provizoriu, primele mineriade ºi Piaþa Universitãþii
- consideratã în maniera naivã a aceluiaºi Departament drept o alternativã la
excesivul bloc fesenist ºi evenimentele din 13-15 iunie care au aruncat o ve-
ritabilã anatemã asupra Bucureºtiului ºi a reprezentanþilor sãi. Relaþiile bilate-
rale s-au rãcit brusc, iar în septembrie 1990, cu prilejul vizitei sale la ONU,
preºedintele Iliescu a avut o unicã ºansã de a-l întâlni pe Bush-tatãl: sã se
ciocneascã cu el, abil condus de fostul ambasador Dragoº Munteanu, pe ho-
lurile ONU ºi sã se salute în trecere. Atenþia americanilor pentru România s-a
îndreptat tot mai mult spre sindicate - sponsorizate de NED, ºi spre partidele
istorice - sponsorizate de USIA, într-o încercare de a echilibra scena politicã,
datã peste cap de noua rãbufnire minereascã din septembrie 1991. Efectele
sprijinului american s-au vãzut abia în 1996, când logistica de peste ocean
s-a combinat cu nemulþumirile declanºate de o guvernare în care se puneau
bazele corupþiei organizate, generând ceea ce s-a numit schimbarea. Cât de
inconsistentã s-a dovedit aceasta s-a vãzut curând, iar relaþiile la vârf s-au
consumat protocolar, America negirând România în ceea ce constituia marea
speranþã a ‘’regimului Constantinescu’’: accederea în NATO, cu valul de la Ma-
drid. Sarabanda de promisiuni ºi ifosele de lider zonal ale preºedintelui au scã-
zut total apetitul ‘’marelui frate‘’ pentru o rubedenie atât de inconstantã ºi de
veleitarã. Abia ‘’schimbarea-schimbãrii’’ din 2000, combinatã cu atacul terorist
din 11 septembrie ºi cu expediþia de pedepsire a Irakului au fãcut ca
Bucureºtiul sã fie reconsiderat prin prisma aliatului de care e nevoie. Acestei
conjuncturi, dar ºi noii politici, în general mai coerentã, i-a datorat România ºi
accesul în NATO, la Praga, vizitele în Biroul Oval, atât a preºedintelui Iliescu
cât ºi a premierului Nãstase, precum ºi, în general, angajamentele tot mai clare
în favoarea României ºi ale prietenului din ‘’noua Europă’’.

Traian Bãsescu a reuºit în doar câteva luni ceea ce lui Iliescu i-a luat
aproape un deceniu: sã ajungã în Biroul Oval ºi sã discute faþã în faþã cu cel
mai puternic om din lume. Este o ºansã aproape nesperatã pe care impetuosul
nostru preºedinte o datoreazã tuturor acestor tribulaþii ºi va trebui sã-ºi cântã-
reascã bine fiecare cuvinþel ºi fiecare gest pe care le va face acolo. Pentru cã
de ele vor depinde mult mai multe lucruri decât îºi închipuie dl. Bãsescu.
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Axa ‘‘3 B’’

În materie de politică externă, Traian Băsescu a exprimat două idei
mari şi late: interesul României pentru zona Mării Negre ca zonă de stabili-
tate şi necesitatea unei axe care să unească Bucureştii cu capitalele Marii
Britanii şi Statele Unite. Dacă povestea cu Marea Neagră nu e nici nouă şi nici
surprinzătoare, dacă avem în vedere formaţiunea preşedintelui şi anteceden-
tele istorice ale spaţiului carpato-danubian, care a avut de-a lungul vremii un
singur vecin-prieten (e vorba, bineînţeles despre Marea Neagră), chestia cu
axa a stârnit uimire şi nedumeriri. Cum a ajuns Traian Băsescu la o asemenea
soluţie rămâne un mister, mai ales că e greu de crezut că ea putea veni din
partea consilierului său de politică externă, apărut pe firmamentul Cotrocenilor
la o bună bucată de timp după lansarea conceptului, în campania electorală,
şi nici nu sunt nici semne preşedintele că ar dori să aducă desluşiri legate de
evoluţia conceptului. Cert este că dacă o asemenea variantă de alianţe privi-
legiate ar fi apărut înainte ca România să se angajeze în cursa pentru Uniunea
Europeană, era altceva. Atunci s-ar fi putut cântări mai exact şansele unei ne-
utralităţi în spaţiul european - unde ne-am fi putut lua de mână cu Elveţia - în
condiţiile unui angajament total faţă de americani şi, prin ricoşeu, faţă de en-
glezi. Atâta timp, însă, cât preşedintele nu explică conţinutul şi semnificaţiile
unei asemenea alianţe care, deocamdată, pare să reprezinte un simplu dezi-
derat românesc, atâta timp cât nici americani şi nici englezii nu au vreun motiv
palpabil să ne scoată din formaţie, este destul de greu să ne imaginăm cum
ar  lucra ea şi cu ce foloase. Este, însă, mai uşor, să intuim iritarea pe care
le-ar putea-o provoca europenilor, dacă ar lua-o în serios şi ar considera-o un
soi de trădare sau de joc dublu faţă de angajamentul nostru comunitar.

Aflat la Washington, faţă-n faţă cu Bush, în Biroul Oval, Traian Bă-
sescu are prilejul să ia pulsul omologului său şi să-i afle, eventual, disponibili-
tatea de a asimila şi pune în practică ideile altcuiva. Până atunci, axa Bucureşti
- Londra - Washington rămâne un soi de calambur, dacă în locul capitalelor
punem iniţialele celor trei lideri: Bush - Blair, şi cu voia dumneavoastră, ultimul
pe listă, Băsescu....
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‘’Taxa Băsescu’’ pe Capitală: 
30 miliarde!

Nu ştiu ce fel de baftă au bucureştenii, să n-aibe parte de primari aleşi
cu entuziasm şi cu o grămadă de speranţă: după ce le-a stat Halaicu pe cap
patru ani, în care şi-a văzut de business-urile lui (singura realizare notabilă
fiind  nunta cu fast, de la final de mandat) şi-au pus nădejdea în Ciorbea, că
va veni şi va face tot ce nu făcuse acela. Ciorbea a venit, a stat şase luni -
timp în care n-a semnat nici o hârtie - şi s-a dus la Guvern, că nu mai găsea
Constantinescu un alt premier, lăsând Capitala pe mâna interimarului Lis care,
culmea, a devenit, după două runde de alegeri, primar cu votul a mai puţin de
un sector. Probabil că nu mai ştie nimeni cât au costat cele două scrutinuri su-
plimentare. Ştiu însă cât costă acum, când aceiaşi bucureşteni creduli au fost
lăsaţi cu buza umflată de un Băsescu ales din primul tur: 30 de miliarde! Mai
mult de un milion de dolari iese din buzunarele găurite ale statului, pentru a
face rost de un suplinitor de Băsescu! Nu mă gândesc la altceva decât la câte
străzi s-ar fi putut repara până acum cu banii pentru Ciorbea şi Lis, aruncaţi
pe apa Sâmbetei şi mă întreb dacă n-ar trebui să adoptăm o lege care să pună
capăt exerciţiilor de acest fel, prin care oamenii politici îşi iau astfel de garanţii
în nădejdea unui pot mai mare. Nu mă refer acum, explicit, la domnul Băsescu:
să-i fie de bine că a reuşit să devină preşedinte şi să mute liniştit în Cotroceni,
toate femeile simpatice de la primărie. Mă refer la faptul că există o grămadă
de inşi pe care poporul naiv i-a ales în câte o funcţie - mai mică - şi care şi-au
luat tălpăşiţa pe măsură ce le-a surâs conjunctura pentru una mai mare. Păi
domnule, dacă tot vrei să fii primar, şi oamenii au încredere în tine şi te aleg,
atunci rămâi frate acolo şi fă treabă, ca să le răsplăteşti încrederea, nu ca să
profiţi de naivitatea lor! Cu atât mai mult cu cât fuga asta spre funcţii mai grase
(şi mai bine plătite, şi cu privilegii mai multe) îl costă tot pe amărâtul care a
votat. El nu numai că mai vine o dată să bage în urnă biletul câştigător, dar
mai plăteşte acest efort din buzunarul propriu, că de-aia e contribuabil.
‘’Taxa Băsescu’’ pe valoarea asta de piaţă, adăugată sau ba, este un bir supli-
mentar pe care românul îl plăteşte pentru fiţele politicienilor. Şi zău că nu e în
regulă, mai ales când aceiaşi politicieni se bat cu pumnul în piept că vor binele
(şi bunurile) poporului !

P.S. Paragraful de lege ar putea suna în felul următor: o persoană
aleasă într-o funcţie nu poate candida pentru altă funcţie pe perioada manda-
tului. Sau, o poate face dacă plăteşte din buzunarul propriu cheltuielile nece-
sare pentru organizarea noilor alegeri!
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Arătarea pisicii

Nimic mai neobişnuit pentru uzanţele politice dâmboviţene decât ceea
ce a făcut Traian Băsescu luni când, exprimându-şi unele nemulţumiri la
adresa guvernului proaspăt intrat în pâine, a adus în discuţie varianta unui pre-
mier de rezervă pentru situaţii speciale: Theodor Stolojan. Într-un limbaj mai
plastic, lui Călin Popescu Tăriceanu i s-a arătat pisica: dacă nu vei face ce tre-
buie, ceea ce se aşteaptă de la acest guvern, o să-l pun în locul tău pe Teo!
Procedeul face parte nemijlocit dintr-un anumit stil de lucru al preşedintelui,
mai direct şi mai brutal poate, decât al celor care l-au precedat, dar mai eficace.
Dornic să transforme cât mai repede promisiunile electorale în certitudini,
Băsescu pare să nu mai aibe răbdare. Nici faţă de şantajele aliaţilor, nici faţă
de ameninţările tăcute ale opoziţiei, nici faţă de orgoliile personale ale liderilor
celor două partide principale. Băsescu ştie că timpul trece în defavoarea sa şi
a spectrului pe care-l reprezintă încă, fără a se mai încurca în iţele echidistan-
ţei. Fiecare zi fără semnele unei revigorări sau ale unei împliniri micşorează
şansele unui scor asigurator în alegerile anticipate în care-şi pune mai multe
speranţe decât îşi poate permite. Băsescu ştie că guvernul e slab, de strân-
sură, lipsit de personalităţi autentice, capabile să mişte lucrurile înainte. A fost,
la urma-urmelor, ce şi-a putut permite în scurtul răgaz avut şi în condiţiile unei
victorii pentru care lipseau resursele. Mai ştie că Tăriceanu este altă structură
decât el şi că aparentul consens dintre ei se datorează doar dorinţei de a nu
face publice semnele nenumăratelor fisuri apărute deja în tencuiala unei
alianţe grăbite şi lipsite de omogenitate. Or, în aceste condiţii soluţia o repre-
zintă forţarea demisiei guvernului şi alegerile anticipate, cu o altă echipă şi cu
un alt premier. Pentru Băsescu, Stolojan şi-a păstrat aura de personaj încrân-
cenat pe obiectivele sale, nedispus să facă concesii, gata să ‘’cadă lat sub
masă’’, dar să nu cedeze la presiuni. În plus, relaţia personală dintre cei doi
are cu totul alte coordonate decât cea care-l leagă (dacă-l leagă) de un Tări-
ceanu apărut ca cea mai convenabilă soluţie în situaţia de criză generată de
defecţiunea lui Stolojan, cel care ar fi trebuit, poate, să se afle în locul său la
Cotroceni.

Aşa încât, privite din această perspectivă, lucrurile nu sunt aşa cum
par: nici ambiţia singulară a lui Băsescu de a forţa anticipatele nu e o toană şi
nici pisica arătată lui Tăriceanu un simplu capriciu. Şi probabil că nu va ezita
să facă ‘’totul‘’ pentru a-şi atinge obiectivul. Chiar împotriva dorinţelor propriilor
săi suporteri.
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Revoltă în genunchi

Iarăşi fără precedent în politica românească este revolta coaliţiei aflată
la guvernare, împotriva deciziei preşedintelui de a recurge la alegeri anticipate
încă din acest an. După ce a făcut declaraţia cu pricina, împănată şi cu numele
eventualului premier de rezervă, în curtea alianţei mici (PNL-PD) s-a lăsat li-
niştea. Abia după ce Băsescu s-a urcat în avionul care urma să-l poarte spre
capătul vestic al axei, cei vizaţi s-au dezmeticit şi au început să se agite. Fiorul
anticipatelor i-a pătruns şi pe cei din ‘alianţa mare’ (UDMR şi PUR) care şi-au
văzut şi ei speranţele de rămânere la putere ameninţate. S-au strâns cu toţii
şi, animaţi de aceleaşi simţăminte, au hotărât să-i transmită preşedintelui, la
revenirea sa în ţară, protestul lor: nu vrem anticipate cel puţin până în 2007!
Era o şoaptă de disperare, nu doar de revoltă şi la ora când scriu aceste rân-
duri nu ştiu nici cum i-au transmis-o lui Băsescu şi nici cum a primit-o acesta.
Cert este că noul preşedinte întâmpină pentru prima dată în cele două luni de
regim prezidenţial autoritar, un astfel de afront: ca guvernul pe care l-a făcut
cu mânuţa lui să dea semne de orgoliu şi să încerce să-l contreze! Sentimentul
meu este că Băsescu va fi cu atât mai puţin dispus să înghită acest afront cu
cât are senzaţia că s-a întors din America pe cai mari, cu binecuvântarea lui
Bush pe creştetul său pleşuv şi cu subita prietenie a acestuia în buzunar. Sen-
timentul trebuie să fie asemănător cu acela cu care se întorceau domnii români
de la Înalta Poartă, unde în loc de gâdele care să le ia capul pentru reclamaţiile
transmise de opoziţia boierească, îl prindeau pe padisah în toane bune şi
acesta le făcea cadou un turban din recuzita sa personală. Împodobit cu tur-
banul încrederii amicale a lui Bush, preşedintele Băsescu are toate motivele
să dorească să strivească acest focar de rezistenţă care, în opinia lui, nu face
altceva decât să asigure comoditatea prezentului Executiv, în detrimentul
atuurilor sale electorale, când încă mai poate prinde ceva din creasta valului
care l-a adus la putere. O astfel de operaţiune se va face, însă, cu preţul unei
rupturi drastice între PD şi PNL, acesta din urmă confruntat tot mai des cu di-
minuarea sensibilă a autorităţii sale de lider al Alianţei. 
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Vadim: adio, dar rămân cu tine!
Fără nici un avertisment, într-o discreţie aproape totală, Corneliu

Vadim Tudor a reuşit să bulverseze viaţa politică a ultimului week-end, punând
în umbră până şi ‘vizita istorică’ a preşedintelui Băsescu la Casa Albă. Vestea
a căzut ca un trăznet peste mass-media, reverberând apoi în zona politică:
Vadim şi-a anunţat retragerea din fruntea partidului!

Faptul cu este atât mai neaşteptat cu cât, pentru foarte mulţi, PRM-ul
înseamnă Vadim şi este, practic, de neconceput, fără el. O mişcare politică
coagulată în jurul unei personalităţi, care târziu a reuşit să-şi definească, fără
prea multă acurateţe, doctrina. Dacă în celelalte partide lupta pentru putere
s-a manifestat inclusiv prin răsturnarea liderilor ‘istorici’ (vezi Roman, dat jos
de Băsescu) sau printr-o punere în discuţie a autorităţii fondatorilor (cazul
Iliescu), PRM-ul părea cel mai puţin expus unor astfel de fenomene. Asta şi
pentru că la umbra lui Vadim n-au crescut lideri autentici, linia a doua fiind com-
pusă din personaje a căror principală calitate este ataşamentul faţă de condu-
cător şi urmarea neabătută a doctrinelor şi toanelor acestuia. 

Iată, însă, că ceea ce era de neconceput, s-a întâmplat: Vadim s-a
retras! Unii s-au grăbit să-l dea de exemplu lui Ion Iliescu, care n-a agreat să
devină preşedinte onorific, omiţând amănuntul că termenii nu sunt comparabili:
Ion Iliescu nu poate, totuşi, să facă în PSD ceea ce poate face Vadim în PRM!
PSD-ul reprezintă o altfel de identitate politică, în care acceptarea unei funcţii
onorifice ar fi însemnat, automat, scoaterea din circulaţie a deţinătorului.
Mişcarea - extrem de abilă - făcută de Vadim are două conotaţii, dintre care
nu sunt sigur care este prima: oferă o altă imagine a partidului, care are nevoie
ca de aer de recunoaştere şi de acceptare, inclusiv internaţională. Cu Vadim
executiv, acest lucru rămânea dificil, cu toată schimbarea sa la faţă, suspectată
de nesinceritate. Asta, pe o parte. Pe de alta, Vadim a obosit să controleze
totul, ‘să discute cu toţi nebunii din filiale’. Doreşte deci să predea aceste pre-
rogative unor persoane cărora, însă, trebuie să le transfere şi autoritatea ne-
cesară. Or, retragerea sa era unica soluţie.Retragere, însă, formală. Vadim
şi-a creat un rol de Den Xiao Ping, de autoritate înafara schemei, punându-se
într-o poziţie în care controlul pe care îl exercită este la fel de total, dobândind
în plus şi imunitatea  pe care i-o conferă lipsa atribuţiilor executive. El va culege
astfel toate roadele care vor fi, dar nu va plăti nimic. De plătit vor plăti alţii.

Este evident, deci că ‘retragerea’ lui Vadim este, de fapt, o mişcare
menită să-i asigure o poziţie şi mai puternică, într-un partid care s-ar putea să
aibe de câştigat din absenţa sa formală la vârf. Dar care poate să şi piardă o
însemnată parte a unui electorat radical, pentru care Vadim însemna cu totul
altceva decât ceea ce pare că vrea el să devină acum. 
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Tradiţia tirajelor mici
cu bani mulţi

Probabil că premierul Tăriceanu s-a simţit şi el, pe undeva, cu musca
pe căciulă, de s-a dus glonţ la Parlament, ca simplu deputat, să declare că de
aici înainte nimeni nu va mai primi publicitate de la stat pe ochi frumoşi sau al-
baştri, cum s-a întâmplat până acum. Studiind cu atenţie cum s-au publicitat
vreo şase milioane de euro în perioada în care în cabinetul pe care-l ocupă el
acum se afla colegul său de Cameră, Adrian Năstase, a observat un lucru ciu-
dat: că anumite posturi de televiziune sau ziare cu rating sau tiraje mici, au
primit mai mulţi bani, în timp ce altele, cu rating şi tiraje mari, au primit mai pu-
ţini. Nereuşind să descifreze mecanismul prin care s-a produs acest fenomen,
premierul propune ca chestiunea să fie aprofundată de societatea civilă şi de
organizaţiile profesionale - unde se află, în devălmăşie, şi cei cu tiraje mari şi
bani puţini şi cei cu tiraje mici şi bani mulţi. ‘Încaieră-i drace!’ - îşi va fi spus în
sinea sa primul dintre miniştri, care în acest fel câştigă un răgaz consistent ca
să se dumirească de unde va lua banii lipsă de la cota unică. Păi publicitatea
de stat ar fi o sursă!

Lăsând gluma la o parte, este limpede că publicitatea asta a constituit
un instrument prin care guvernul Năstase a încercat să obţină bunăvoinţa pre-
sei. Realitatea arată că, cu câteva excepţii, n-a reuşit şi că, oricum, sumele
aruncate în joc n-au avut acoperire în câştigul de imagine. Pentru că, dacă
PSD şi Năstase au cam pierdut alegerile, acest lucru se datorează şi presei,
care le-a sancţionat cu destulă promptitudine deraierile. Că Năstase a încercat
să controleze presa e real. N-a reuşit, însă, în măsura în care şi-ar fi dorit, toc-
mai pentru că acţiunea a fost luată, de regulă, pe cont propriu, de către unii
dintre miniştrii săi, mai egali decât alţii, care şi-au reglat prin intermediul con-
tractelor de presă şi anumite dispute din interior. Încercarea lui Năstase de a
controla bugetele (faimoasa adresă a lui Bejinariu) era mai degrabă menită să
controleze propriii miniştri, lucru deasemenea eşuat.

Problema rămâne şi va trebui rezolvată - deşi mă îndoiesc că dl Tări-
ceanu va reuşi acest lucru - pornind de la câteva chestiuni fundamentale, între
care utilitatea demersului publicitar, suportul cel mai potrivit pentru fiecare ac-
ţiune şi, mai ales, modul şi criteriile de atribuire. Dar, până când se vor lămuri
aceste lucruri, să nu vă miraţi dacă actualul guvern şi actualele ministere vor
merge pe căi deja bătute. Aşa, pentru tradiţie, dacă nu de alta.   
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Un ministru ‘relaxat’!

Dl Gheorghe Flutur, încă proaspătul ministru al Agriculturii, a vrut să
se facă simpatic presei mărturisind că prin anii ‘90, când se ducea la neamuri
în Germania, obişnuia să muncească la negru, pentru a face rost de un ban în
plus. Domnul ministru voia, de fapt, să spună că nu e nici o ruşine să munceşti
şi că, oricum, este preferabil să calci nişte legi lucrând şi nu furând sau făcând
alte rele, cu care compatrioţii noştri ne-au obişnuit din plin. Numai că, venită
din partea unui ministru al unui guvern care peste vreo lună vrea să semneze
acordul de integrare într-o Uniune Europeană care se luptă din greu tocmai
cu fenomenul muncii ilegale, chestia asta ‘sună ca dracu’ - vorba unui ilustru
precursor guvernamental al dlui Flutur. Este, dacă vreţi, o confirmare a con-
vingerii că românii nu ţin cont de nici o regulă când e vorba să pună mâna pe
un ban. Nu numai că dl Flutur încălca o lege a Germaniei, inclusiv a Uniunii,
dar nu ţinea cont nici de reglementările interne din vremea respectivă, când
solicitarea unei vize de turist nu putea fi sinonimă cu una de şedere pentru a
munci.

Desigur că această concluzie poate fi catalogată drept o exagerare.
La urma-urmelor, dl Flutur n-a făcut altceva decât ceea ce făceau zeci de mii
- dacă nu sute - de români, într-o vreme când acasă situaţia era grea şi ne-
clară. Se descurca fiecare cum putea, şi asta - vizita la neamuri, îmbinată ar-
monios cu un stagiu de lucru pentru vreun neamţ dispus să înşele statul - era
una dintre reţetele preferate. Ceea ce nu constituie o exagerare este temerea
că o persoană cu principii atât de relaxate, odată ajunsă ministru, va fi oricând
dispusă să închidă ochii sau să nu se formalizeze de lucruri sau situaţii pe care
le poate considera mai degrabă slăbiciuni omeneşti decât încălcări ale legii.
Or, în Uniunea Europeană, o astfel de gândire, mai ales la vârf, nu este posi-
bilă. Sau, dacă este posibilă, nu e acceptată şi acceptabilă. Aşa încât mica
confidenţă a dlui Flutur se poate transforma oricând, dacă nu într-un scandal,
cel puţin într-un element de suspiciune faţă de sinceritatea angajamentului
românesc.    
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Ursul carpatin intră în politică

După atâtea flori în siglele partidelor, a venit şi rândul animalelor: un
simpatic urs carpatin care-i va reprezenta de acum înainte pe cei trei disidenţi
democraţi care s-au transformat în partid. Partidul Iniţiativei Naţionale. De la
ruptura cu PD-ul şi, mai ales, cu preşedintele Băsescu, trioul Guşă-Şandru-
Pavelescu a reuşit să adune în jurul său vreo 28.000 de aderenţi, suficient ca
să se poată înscrie la tribunal îmbogăţind patrimoniul partinic al naţiei cu încă
o formaţiune.

Înscris săptămâna trecută, partidul lui Guşă a creat o anume nervozi-
tate în rândul competitorilor la scaunul de primar general, debutul său fiind
văzut ca o acţiune de comando, prin care ar fi urmat să răstoarne calculele
competitorilor principali. Surprinzător, Guşă nu şi-a manifestat de fel intenţia
de a încerca să ocupe scaunul lui Băsescu, cu toată oportunitatea pe care
i-ar fi oferit-o o campanie electorală, şi nici nu şi-a desemnat un reprezentant
în concurs. S-a mulţumit să facă o conferinţă de presă, în care să-şi prezinte
noul sediu, să-şi expună opţiunile politice şi să avertizeze lumea politică cu
faptul că PIN-ul său va reprezenta o ameninţare reală pentru tot ceea ce în-
seamnă imobilism, lipsă de orizont şi de adecvare la ceea ce se întâmplă în
mod real în societatea românească.

A fost mai greu de desluşit poziţionarea noului partid pe harta politică.
Datorită antecedentelor preşedintelui, devine un partid de opoziţie şi faţă de
actuala putere, şi faţă de cea trecută, din care Guşă a făcut parte pe rând şi la
nivelul la care se luau deciziile. Asta ar putea ilustra, într-un fel, sigla, printr-o
rupere programatică de ceea ce ar putea să însemne spiritul de turmă. Sau
de haită, dacă vreţi. Ursul, în general, şi nu mai puţin cel carpatin, este un pră-
dător singuratic, carnivor când are cu ce şi vegetarian când nu are, dar întot-
deauna puternic şi de temut. Dacă ursul nu prea are duşmani naturali - cu
excepţia vânătorilor - PIN-ul lui Guşă va avea, cu siguranţă, de înfruntat o opo-
ziţie puternică din partea tuturor partidelor la a căror conducere se află gene-
raţia care priveşte cu teamă, sau cu reticenţă, demersul legat de o anumită
vârstă, nu doar biologică.

În lumea politicii s-a văzut că dificultatea cea mai mare nu constă în a
forma partide şi în a le înscrie la tribunal. Marea încercare o reprezintă capa-
citatea de a supravieţui în afara cadrului parlamentar şi de a confirma la scru-
tinurile electorale. PIN-ul pare a fi programat tocmai pe un astfel de calendar,
alegerile anticipate fiind considerate testul care va confirma, sau va infirma
validitatea acestui nou principiu introdus în politica românească: acela al unei
generaţii noi, aptă să facă o nouă politică.   
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Alegerile Capitale

Bucureştiul deţine, între oraşele ţării, recordul la alegerile de pri-
mar general: pe 3 aprilie va avea loc cea de-a 6-a rundă care va aduce în frun-
tea primăriei Capitalei un gospodar care se presupune că va rămâne în post
până în 2008. Asta cu o condiţie: ca nu cumva anticipatele să-l ia pe (teoreticul)
viitor primar din nou, din braţele bucureştenilor, pentru a-l promova, cine ştie,
la cârma unui nou guvern.

Până în 2000 mă întrebam cum de Bucureştiul nu atrage politi-
cieni de primă mână, având în vedere posibilităţile sale incontestabile de a fi
o excelentă rampă de lansare? Evident, îl excludeam dintr-un astfel de calcul
pe dl Ciorbea, care nu s-a dovedit de fel a fi ceea ce se spera de la el: un ade-
vărat om politic. A fost, mai degrabă, o iluzie a unor politicieni la fel de incon-
sistenţi ca şi el şi a unei facţiuni a societăţii civile convinse de menirea sa
istorică de salvatoare a naţiei. Dl Ciorbea a fost incolor ca primar şi inodor şi
insipid ca premier, motiv pentru care l-au şi pus ţărăniştii de serviciu la sediu,
la audienţe, după ce au reuşit să-l dea jos de unde-l cocoţaseră.

Un răspuns mai convingător a venit odată cu candidatura de pe
ultimii metri ai alegerilor din 2000 a lui Traian Băsescu. Acesta a demonstrat
în două rânduri, că este un veritabil om de campanie, că ştie să se mobilizeze
şi să găsească resurse pentru finişuri spectaculoase. Din păcate, şi el rămâne,
până acum, doar un câştigător de alegeri, nu şi un învingător capabil să şi con-
firme. În cei patru ani de primariat general a avut motive: contrele sistematice
ale unui consiliu local dominat de pesedişti. Are şi acum motive, pe care le in-
vocă sistematic – preşedinţia ‘imorală’ a celor două Camere, deţinută de ad-
versarii istorici, care-l împiedică să-şi împlinească programele.

Ce va face viitorul primar general? Dacă va fi Videanu, cum este
de aşteptat, atunci Băsescu va avea încă o pârghie la îndemână să-şi impună
deciziile – şi încă un motiv de nemulţumire dacă acestea nu vor da roade.
Dacă va fi Vanghelie (nu râdeţi!), şansa primului oraş al ţării de a ieşi din criză
se mai amână cu trei ani, pentru că se va repeta, pe invers, situaţia din 2000.
Asta dacă nu cumva anticipatele nu vor reuşi să anticipeze ceea ce acum pare
de neanticipat…  
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Publicitatea de la stat 
Dacă şi-a jertfit premierul Tăriceanu o duminică pentru a discuta

problema publicităţii de stat cu asociaţiile şi organizaţiile jurnalistice, înseamnă
că subiectul merită un asemenea efort. Că nici momentul şi nici conjunctura
nu sunt cele mai potrivite - e altceva. Dar, la urma-urmelor, când ar fi momentul
potrivit?

Ce se întâmplă acum în presa românească este similar cu o re-
voluţie de hârtie. Încet-încet, mitul presei de personalităţi se prăbuşeşte sub
asaltul presei de business. Nu fără zvârcoliri, însă. Nici cel mai tenace trust
internaţional, care şi-a început acţiunea de acaparare a unei bune bucăţi din
presa românească încă din urmă cu zece ani, nu e scutit de emoţii. Chiar dacă
prima preluare - cea a ‘’Libertăţii’’ - nu a fost însoţită de tulburări şi de demisii
violente, cum s-a întâmplat cu ProSport şi cu Evenimentul Zilei, ea dădea un
semnal pe care lumea mass media autohtonă nu l-a înţeles prea bine: elveţienii
vedeau în presă în primul rând un business şi abia în al doilea - şi atunci, dacă
- un factor de presiune, cum era abordat sistemul de investiorii autohtoni. Ori
ca business-ul să funcţioneze, ei trebuiau să înlăture, cu sau fără menaja-
mente, de la conducerea redacţiilor gazetarii-vdete, cei care se confundau
până atunci practic cu ziarele.Şi au făcut-o cu tenacitatea şi cu determinarea
de a nu mai genera în nici un fel condiţiile unor afirmări personale. Aşa se face
că la ora aceasta gazetele lor sunt conduse şi compuse din gazetari anonimi
ori fără C.V.-uri. Ce le-a reuşit elveţienilor de la Rinigier, nu le-a ţinut însă nem-
ţilor de la WAZ. Veniţi şi ei pe piaţă, cu vreao 5-6 ani în urmă, sunt pe cale de
a pleca cu coada între picioare: meciul cu România liberă l-au pierdut, în condi-
ţiile tulburi ale ultimei campanii electorale, în favoarea unui investitor autohton
care ştie că, pentru a avea influenţă, nu poate renunţa la echipa consacrată.
Pentru că bani poate să facă şi pe alte căi. Cea mai spectaculoasă mişcare a
făcut-o echipa Naţionalului, care i-a lăsat, până la urmă, în posesia unui simplu
titlu, tot mai lipsit de valoare pe zi ce trece, dar care i-a costat milioane bune
de euro. Dacă n-ar fi blindajul juridic, s-ar putea spune că a fost vorba despre
o ţeapă clasică.

Ăsta e cadrul. Momentul de care vorbeam ţine de aproape totala
disoluţie a autorităţii organizaţiilor gazetăreşti, şi în special al Clubului Român
de Presă. Organizaţie capro-varzistă, prin amestecul ciudat de ziarişti fără
ziare şi de patroni fără ziarişti, acesta se vede implicat direct, prin oamenii din
conducerea sa, în scandalul publicităţii de la stat. Ori, dl Tăriceanu ar vrea ca
tocmai cei care au încasat cele vreo 5 milioane de euro, pe criterii altele decât
de piaţă, să vină şi să reglementeze problema. Ca cei care au co-generat
fenomenul coruperii presei, prin marea lor disponibilitate de a pune mâna pe
bani fără a ţine cont de reguli şi de principii, să denunţe acum practica guver-
nului trecut - o practică, între noi fie spus, destul de păguboasă, după cum
s-a văzut.

Problema publicităţii de stat nu trebuie reglementată de ziarişti.
Ci de stat şi de patroni, de un stat responsabil, înarmat cu principii solide şi re-
guli clare. Şi de un patronat dispus să nu meargă alături de lege. 
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Presa şi rufele ei murdare
Nemaiajungându-i, probabil, rufele murdare ale altora, presa

românească a ultimilor ani a găsit un debuşeu de public în a-şi exhiba propriile
aşternuturi maculate de tăvăleala indecentă cu feluriţi parteneri de ocazie.
Niciodată parcă, mai mult ca în ultimul an nu s-au văzut mai bine diferenţele
între vorbele publicate şi faptele comise în spatele acestora de o zonă a so-
cietăţii civile care avea orgoliul pionieratului în promovarea unor principii care
să familiarizeze societatea românească cu modelele spre care tinde: demo-
craţia şi economia liberă de piaţă.

Din nefericire, nici la principiile democratice şi nici la practica fe-
nomenelor pieţei, presa nu a luat note de trecere, după 15 ani de exerciţii şi
experimente. În organizaţiile profesionale - câte sunt şi cum sunt - se aplică
constant principiul democraţiei cu două viteze - una pentru dulăi şi alta pentru
căţei. În aceleaşi organizaţii, decizii importante pentru întreaga presă sunt luate
de alianţe de circumstanţă formate din  patroni de presă - unii dintre ei fără
nici o legătură cu aceasta - şi foşti ziarişti, care au şi uitat de când n-au mai
pus mâna pe condei. Feluritele consilii de onoare şi demnitate includ în rândul
lor persoane fără scrupule, care se dedau la şantaje şi la cele mai indecente
artificii pentru a pune mâna pe o bucată consistentă din halca publicităţii sau
privilegiilor oferite cu suspectă bunăvoinţă de autorităţi. Mari campioni ai de-
mocraţiei în vorbe la nivel reprezentativ, acasă la ei, în redacţii, pun în practică
regimuri autoritare, nu de puţine ori abuzive. Se dezmeticesc şi încep să ţipe
la rândul lor atunci când statu-quo-ul favorabil le este ameninţat de un patronat
care decide să-şi exercite prerogativele. În momentul acela se uită totul: şi ple-
doariile pentru principiile presei libere, şi pentru concurenţă, şi pentru trans-
parenţă! Atunci când interesele le sunt afectate, totul se răstoarnă cu susul în
jos şi ceea ce ieri era negru devine alb şi viceversa. Totul, cu cea mai mare
naturaleţe posibilă, şi cu o vehemenţă pe măsură. Cu o excepţie: dacă, bineîn-
ţeles în culise, nu au semnat vreo înţelegere personală profitabilă. Atunci tac
mâlc şi-i lasă pe fraierii pe care i-au incitat să-şi rupă gâtul singuri.

Deşi se părea că mass media va fi primul segment care va trage
după el societatea spre un nou format, lucrurile nu stau deloc aşa. Ne trezim,
astăzi, că presa este un balast, care viciază şi influenţează negativ întreg sis-
temul prin modele vecine cu corupţia şi cu infracţionalitatea pe care le promo-
vează la adăpostul principiului libertăţii presei.

Rufele murdare, fluturate ca un stindard sunt expresia cea mai
deplorabilă a unei stări generale tot mai îngrijorătoare pentru cei care mai cred
încă în rolul social şi intelectual al unui segment gata să iasă din orice tipar, cu
preţul compromiterii sale definitive.
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Similitudini?
Istoria se repetă - spune un dicton, la fel de vechi precum istoria,

Şi nimeni nu învaţă din lecţiile istoriei - este adăugirea pesimistă care atrage
atenţia asupra modului natural în care se iroseşte experienţa.

Ce se întâmplă acum, la ‘Adevărul’, dincolo de încărcătura şi co-
notaţiile emoţionale ale evenimentului, îmi readuce în memorie întâmplări de
acum vreo opt ani. Ca şi acum, atunci alegerile generale şi cele prezidenţiale
aduseseră cu ele o schimbare îndelung aşteptată şi marcată de supralicitare.
Presa a fost atunci, aproape ca şi acum, detonatorul acelei schimbări. Ostenit
după patru ani de guvernare FDSN-PDSR lăsa loc unui nou val de politicieni
aflaţi la botezul abordării frontale a unei realităţi pentru care fuseseră propuse
sumedenie de formule neverificate. Care, la contactul cu solul dur al practicii,
s-au dovedit fragile şi neadecvate. Fosta Opoziţie devenită Putere a mai valsat
cu presa vreo două-trei luni, după care tonalitatea abordărilor a început să se
schimbe treptat. Noii guvernanţi au început să fie supuşi tirului critic, iar eşe-
curile lor au început să fie transmise tot mai des ‘’în direct şi la ore de vârf’’. În
faţa unei asemenea schimbări de registru, răsfăţaţii de ieri s-au trezit într-o
stare de frustrare vecină cu neînţelegerea: cum adică, ăştia sunt cei care
ne-au purtat în triumf spre victorie? Ăştia care trag acum în noi cu toată muniţia
şi din toate poziţiile? După frustrare, a venit gustul revanşei: Suntem Puterea,
ce naiba, nu suntem în stare să facem nimic? Şi Puterea a pus ochii pe tunarul
numărul unu al momentului. Un ziarist mic de stat, dar cu verb exploziv, care
trăsese de zor în fosta Putere până s-a dumirit că cea nouă nu este cu nimic
mai brează. Şi a luat-o în colimator! Ei bine, baieţii isteţi ai regimului cel nou
au căutat şi au descoperit că unul dintre patronii ziarului făcuse niscai afaceri
riscante pe seama acestuia şi se încărcase cu credite nu doar neperformante,
ci chiar dubioase, la o bancă şi ea cu multe bube. Omul a fost chemat undeva
sus şi i s-a spus: dă-l afară pe ăla micu, sau te luăm cu duba! Evident că omul
n-a avut de ales şi ‘’ala micu’’ s-a trezit pe drumuri.

Mare diferenţă faţă de ce se întâmplă acum nu e. Doar gazetarul
e altul. Nu e mic, dar e chel. Şi rău. Are ce are cu fruntaşii noului regim pe
care-i seceră sistematic în ziarul care are, printre investitorii din umbră, şi un
băiat cu ceva bube economice. După modelul amintit, a fost şi acesta chemat,
undeva sus, şi i s-a spus: scapă de chel sau... N-a mai fost nevoie de alte pre-
cizări. Chelul a fost dat la o parte, profund legal (asta-i economia de piaţă, ce
să-i faci) şi până-şi va găsi o altă voce va tăcea. Şi va fi ceva linişte pentru cei
de sus,  până reuşesc să-şi pună oamenii peste tot pe unde n-au reuşit încă.

Nu vi se pare că istoria se repeta? Sau e vorba despre o simplă
similitudine?

24 martie
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Frăţia şi brânza Puterii

Vine premierul Popescu (Tăriceanu, cum e mai cunoscut) de la
Bruxelles şi ne linişteşte: nu e nici o problemă! Vom semna la 25 aprilie! Toată
lumea e de acord, la UE că mergem cu paşi siguri pe cărarea trasată! Răsu-
flăm uşuraţi, dar nu pentru prea multă vreme. Pentru că de la Roma, preşe-
dintele Băsescu ne trimite o salvă care ne face pielea de găină: nu este exclusă
o întârziere! Este posibil să semnăm acordul prin toamnă.

Pe cine să crezi? Pe şeful Guvernului, pus acolo de Preşedinte?
Sau pe preşedinte, cel care girează ingineria instituţională actuală? O nedu-
merire de bun simţ s-ar exprima prin întrebarea: de ce nu se pun băieţii aştia
de acord când fac declaraţii publice de o asemenea importanţă? De ce nu pun
mâna pe telefon (au toţi mobile, acum, cu care vorbesc până şi cu Putin) să
întrebe: măi Căline, măi Traiane, sau cum şi-or zice ei în intimitate, ce facem,
ce le zicem la ăştia (adică nouă) despre integrare? O semnăm în aprilie sau o
lăsăm mai la toamnă, după culesul viilor?

Întrebarea poate merge mai departe: de ce aproape niciodată
când e vorba de chestiuni sensibile, Executivul şi Preşedinţia nu se pun de
acord? Uite, povestea cu anticipatele: Călin zice în 2007, şi vine imediat Traian
şi spune, nici vorbă, anul ăsta, cel târziu la toamnă! Sau altele asemenea.
Nesincronizările ar fi explicabile dacă cei doi ar funcţiona într-o coabitare, într-
un concubinaj politic. Dar nici asta nu se mai potriveşte, pentru că pe zi ce
trece, Băsescu este tot mai şef de partid al liberalilor, care au ajuns să nu mai
crâcnească la dispoziţiile democratului Traian. Toate această poveste amin-
teşte izbitor de avatarurile unei alte guvernări, din care cei doi au făcut parte
în calitate de miniştri aflaţi nu odată pe poziţii diametral opuse. În ‘97-200, de-
mocraţii erau la cuţite cu liberalii luptând pentru întâietate în faţa neputincioşilor
lideri ţărănişti. Astăzi au ajuns la putere avându-se ca fraţii.

Atunci? Singura explicaţie ar rămâne cea extrasă din înţelepciu-
nea populară: frate-frate, dar brânza puterii e pe bani!

25 martie
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15 ani cu SRI
Când, în urmă cu 15 ani, la o conferinţă de presă ţinută la Palatul

Victoria, l-am întrebat pe preşedintele Iliescu dacă între evenimentele de la Tg
Mureş şi decretul de înfiinţare a Serviciului Român de Informaţii este vreo le-
gătură, domnia sa a ezitat, răspunzând diplomatic că apariţia unei astfel de
instituţii răspunde unor necesităţi complexe şi aşa mai departe.

Realitatea este că timp de aproape 3 luni România nu dispusese
de o structură specializată şi autorizată de protecţie. Asta a făcut ca ţara să
devină locul predilect al tuturor diversiunilor posibile şi planurile de destabili-
zare zonală - în vederea forţării schimbărilor care urmau să se producă în sud-
estul european - să vizeze în primul rând România, pornind de la o realitate
tensionată - cea dintre etnicii români şi maghiari - şi de la incapacitatea de ac-
ţiune, evidentă, a statului. Din fericire pentru noi, lucrurile nu s-au dovedit la
fel de simple cum aveau să fie în etapa următoare, în Iugoslavia. Deşi în criză
profundă, sistemul a rezistat şi confruntările dramatice de la Tg Mureş nu au
produs reacţia în lanţ ce ar fi trebuit să ducă la dezmembrarea unor structuri
statale ‘’comuniste’’. Cu atât mai mult a apărut necesară o instituţie care să
poată monitoriza şi preveni situaţiile de acest gen. Evenimentele de la Tg
Mureş au luat pe nepregătite autorităţile. Nici Guvernul şi nici Preşedintele nu
s-au lămurit, zile în şir, ce se întâmplă acolo. Singurele informaţii au fost cele
primite de la o televiziune irlandeză, aflată la Tg Mureş din ‘’întâmplare” şi care
a transmis în lume un mesaj distorsionat şi fals. A fost momentul pe care Virgil
Măgureanu , ‘’eminenţa cenuşie’’ a noului regim, îl aştepta. ‘’Comisia de
mediu’’ de la Ministerul Turismului, unde se constituise primul nucleu de infor-
maţii după Revoluţie, şi-a intrat în drepturi sub o formă care, inevitabil, moşte-
nea o bună parte din structurile de profil ale fostei Securităţi alături de elemente
‘’sănătoase’’ transferate de la armată. Aproape jumătate din existenţa servi-
ciului s-a derulat sub comanda primului său director, Virgil Măgureanu, cel care
avea să înfrunte toate resentimentele generate în societate de instituţia pe
care SRI-ul o moştenea, pe drept uneori şi pe nedrept alteori. Contrar menirii
sale, SRI s-a aflat sub reflectoarele şi tirul presei pe aproape tot parcursul di-
rectoratului iniţial. Lucrurile s-au mai estompat sub Costin Georgescu, a cărui
vocaţie de discreţie constrasta cu cea de vedetă a predecesorului său. Pentru
ca sub Radu Timofte să intre într-un soi de normalitate pe care doar excesele
declanşate de isteria războiului din Irak şi a terorismului au mai tulburat-o din
când în când. Cei 15 ani de activitate au fost sărbătoriţi în condiţiile unei tradiţii
ad-hoc care a făcut până acum ca directorii să supravieţuiască câteva luni
bune schimbărilor politice. Cuplul Băsescu-Timofte nu promite, însă, să fie mai
longeviv decât altele.

26 martie
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Meşa prezidenţială,
temă de referendum!

Ceea ce părea aproape de neevitat, s-a întâmplat: meşa preşe-
dintelui nostru s-a zbârlit, ameninţător şi la primirea sa oficială de către cance-
larul german Schroeder. După ce acelaşi lucru s-a întâmplat la Washington şi
la Londra, exact pe axa atât de des invocată - şi atât de familiară cancelarului
german - începi să te întrebi care ar fi soluţia acestei probleme care tinde să
aducă atingere siguranţei naţionale? Căci nimeni nu poate şti cum interpretează
oficialii şi cabinetele străine o astfel de manifestare: ca o provocare? Ca o lipsă
de respect faţă de interlocutor? Ca o stare psihică, generată de sentimentul de
inferioritate? E greu de definit, dar e clar că lucrurile nu pot continua aşa.

După cum se ştie, chestiunea a mai fost discutată şi analizată, alături
de alte aspecte de mare importanţă pentru ţară, în interviuri şi talk-show-uri
TV. În ciuda semnalelor trase şi a sfaturilor primite, preşedintele Băsescu re-
fuză cu obstinaţie să modifice ceva din această componentă a personalităţii
sale. Chiar cu riscul ca din ea să se tragă concluzii neproductive: ori că are
vocaţie histrionică, distrându-se de pe urma efectelor ei, ori că exprimă nesin-
ceritate, fiind evident că cele câteva fire de păr atent răsfirate nu pot să as-
cundă realitatea unei chelii autentice. S-au făcut şi diferite evaluări ale
înfăţişării prezidenţiale în situaţia în care ar fi dotat cu peruci sau în care ar re-
nunţa definitiv la resturile de podoabă capilară. Analiştii au fost de acord că ul-
tima soluţie ar fi cea mai indicată, pentru că, în general, persoanele total chele
sunt mai simpatice. Amintiţi-vă de Kojak, sau chiar de fostul ministru al Culturii,
Răzvan Theodorescu. Mai mult, faptul că nu ar avea concurenţă din acest
punct de vedere - neînregistrându-se la ora actuală nici un şef de stat cu o
asemenea înfăţişare - l-ar putea ajuta în dobândirea unui rol tot mai important
pe scena internaţională. Tot după cum se ştie, încăpăţânarea este una dintre
trăsăturile de bază ale caracterului băsescian, aşa încât este greu de presupus
că va ceda de bună voie vreunei insistenţe. În această situaţie nu rămâne
decât soluţia iniţierii unui referendum, în care populaţia să-şi spună punctul de
vedere: trebuie sau nu trebuie ca preşedintele să-şi schimbe înfăţişarea?
Corespunde interesului naţional renunţarea la această şuviţă rebelă, care
poate transmite mesaje false sau distorsionate, punând în pericol siguranţa
naţională? Românii nu mai pot continua să fie indiferenţi faţă de această pro-
blemă! Şi e clar că ceva trebuie făcut.

28 martie
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Tentaţia totalitară

Ministrul Flutur nu pierde nici un prilej de a se afirma în alte domenii
decât cele care privesc direct zona de care ar trebui să se ocupe. Ultima sa
grijă este banul public de la Suceava, încăput pe mâinile unui preşedinte de
Consiliu Judeţean care nu îi este coleg de partid. Ba dimpotrivă.

Luându-l ca model pe preşedintele Băsescu, deşi nici acesta nu i-a
fost coleg de partid, dl Flutur îşi dă cu părerea cum că dl Mârza ar trebui schim-
bat, pentru că ‘acolo sunt banii, şi banii trebuie să fie la noi’. Potrivit acestui
raţionament, banii publici sunt ‘ai lor’ sau ‘ai noştri’ şi nicidecum ai poporului.
Deci, aceşti bani n-ar trebui să stea la mâna pesedistului Mârza, ci la mâinile
prietenilor dlui Flutur. Nu binele public pare a fi aici farul călăuzitor, ci modali-
tatea prin care banii publici pot fi manipulaţi în interesul ‘nostru’ şi al ‘alor noştri’.
Nu vreau să spun că dl Mârza şi colegii săi de partid ar fi nişte sfinţi călăuziţi,
de cele mai curate gânduri şi intenţii. Vreau să spun doar că eternul joc politic
priveşte posibilitatea împărţirii ‘potului’ care intră în folosinţa vremelnicilor de-
ţinători ai mandatului public ca pe un beneficiu propriu. Iar un astfel de obiectiv
poate justifica orice, inclusiv anularea unui proces democratic, la urma-urmelor,
cum se presupune că a fost alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean. Ca şi
dl preşedinte Băsescu, dl ministru Flutur şi activistul judeţean de interese sil-
vice cu acelaşi nume, consideră, în ultimă instanţă, că procesul reprezentati-
vităţii trebuie să fie unul fluid, care să corespundă în orice moment echilibrului
de forţe. Este o noutate absolută, în întreaga lume funcţionând încă mandatele
la termen, din raţiuni practice, dacă nu din alte motive. Pe principiul prin care
dl Băsescu doreşte şi cere schimbarea preşedinţilor Camerelor, şi mandatul
domniei sale ar putea fi pus sub semnul întrebării atunci când raportul general
de forţe s-ar modifica la un moment dat. Nu mai vorbesc de faptul că toată po-
vestea priveşte schimbarea regulamentului în timpul jocului. Dar, dincolo de
toate aceste amănunte, artificiile lansate în scopul susţinerii ideii de schimbare
în folosul unor avantaje care ţin de îndeplinirea unor proiecte sau decizii miros
al dracului a totalitarism. A tendinţă totalitară, măcar, reamintind suspect de o
etapă revolută prin care a trecut societatea românească.

Nu este vorba, aici, de Alianţă sau de PSD. Şi una şi alta pot fi la fel
de nocive în tendinţele de control absolut pe care le manifestă la un moment
dat. E vorba de principii şi de democraţie. Lucru despre care unii dintre activiştii
de astăzi ai partidelor, precum dl Flutur, par să nu fi auzit. 

30 martie
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Suta de zile a preşedintelui

Noul preşedinte al României şi-a sărbătorit cele o sută de zile de
când se află la cârma ţării exact în Irak, la capătul ‘axei’ pe care a imaginat-o
pentru relaţiile internaţionale privilegiate ale României, în concepţia sa. Aflat
în mijlocul ostaşilor români din forţa multinaţională de menţinere a ordinii (nu
de ocupaţie, cum eronat aprecia la un moment dat, preşedintele), dl Băsescu
i-a încurajat pe aceştia să lupte cu demnitate pentru ţară, oferindu-le în acest
scop şi câte un briceag. Cadoul aniversar i-a venit preşedintelui de acolo de
unde se aştepta cel mai puţin: din partea unor reprezentanţi ai poporului
irakian, dintre cei care nu privesc cu ochi buni ajutorul american. Aceştia au
sechestrat trei jurnalişti români, adăugând ţara noastră pe lista ţărilor ai căror
cetăţeni au fost răpiţi, probabil, în scopul efectuării de presiuni asupra coaliţiei
pentru a-şi retrage trupele. Răpirea intervine la doar câteva ore după ce, în
Bagdad, Traian Băsescu declara că celor 400 de ostaşi români din Afganistan
li se vor adăuga alţi 400, întărind astfel ataşamentul României la cauza ame-
ricană în agitatul Orient islamist.

Este o situaţie aproape lipsită de precedent, dacă exceptăm inci-
dentul terorist din 1992, când un diplomat de la ambasada română la New
Delhi a fost luat ostatic de către o grupare a separatiştilor sikh, care solicitau
eliberarea unor terorişti arestaţi în urma atentatului comis în 1991 împotriva
ambasadorului indian la Bucureşti.

De data aceasta miza este considerabil mai mare, iar implicaţiile
sale depăşesc nivelurile obişnuite. Practic, preşedintele Băsescu are de făcut
faţă celui mai punctual examen la său de până acum. După ce a eliberat presa
de sub jugul publicităţii de stat pesediste, trebuie să arate acum în ce mod
poate elibera - la propriu - nişte jurnalişti ajunşi într-o situaţie limită prin asimi-
larea naţiunii căreia-i aparţin forţelor indezirabile ‘de ocupaţie’. Iar acest lucru
se produce în condiţiile în care preşedintele apasă constant pe pedala acce-
leraţiei implicării româneşti alături de americani, oriunde şi oricând şi - mai ales
- cu orice riscuri şi cu orice preţ. 

Acum, în Irak, despre preţ este vorba, mai mult decât orice alt-
ceva.

31 martie
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‘Să trăiţi bine!’

Iată că astăzi are loc marea confruntare între sloganul electoral al noii
puteri şi realitatea românească. Deşi sună bine, înclin acum să cred că adop-
tarea sloganului de către echipa electorală a preşedintelui a fost cam pripită.
În primul rând, pentru că nu e treaba constituţională a preşedintelui să înalţe
sau să coboare nivelul de trai. E treaba celor pe care-i mandatează să admi-
nistreze treburile curente, preşedintele având doar sarcina să vegheze ca
aceştia să lucreze întru îndeplinirea obiectivelor de guvernare. 

În al doilea rând, pentru că dacă se gândea cu seriozitate la eventua-
litatea câştigării alegerilor, nu putea să facă abstracţie de perioada grea ce
urma, indiferent de rezultatul scrutinului. Pentru că era vorba despre ajunul
aderării europene, despre definitivarea ultimelor chestiuni legate de îndeplini-
rea condiţiilor obligatorii şi pentru că experienţa celorlalţi candidaţi a demon-
strat că această etapă este în mod necesar însoţită de restricţii, restructurări,
de ajustări nu odată dureroase. Toate acestea în scopul unei corecte alinieri
la startul pentru noua etapă de existenţă: cea comunitară.

Grăbindu-se să promită o viaţă mai bună, fără a avertiza asupra res-
tricţiilor ce aveau să paveze drumul spre viitoarea bunăstare, preşedintele ales
a făcut-o cu riscul de a apărea că nu-şi îndeplineşte o promisiune, tocmai cea
care a cântărit poate cel mai greu în balanţa alegerii.

Cu siguranţă, reacţiile populare la primul val de scumpiri ce debutează
astăzi, urmat nu peste multă vreme de un al doilea, nu vor fi dintre cele mai
plăcute. Cu atât mai mult cu cât opoziţia politică nu va pierde nici ea prilejul de
a specula această conjunctură - chiar dacă era una inevitabilă, şi în cazul în
care ar fi rămas la putere. Este vorba, mai mult decât de orice, de un viciu de
demers psihologic. Este evident că scumpirile, de orice fel, nu se încadrează
în definiţia unui trai mai bun. Mai mult decât combaterea corupţiei şi perfecţio-
narea administraţiei, nivelul de trai rămâne barometrul fundamental al unei na-
ţiuni din ce în ce mai sătulă de aşteptarea unor zile mai bune, mereu promise
şi niciodată ivite.    

1 aprilie
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Preţul nemuririi

Am avut prilejul de a mă afla în cabinetul privat de la Vatican al papei
Ioan Paul al II-lea, de două ori. Prima dată prin 1991, când Sfântul Părinte era
încă în putere şi făcea oficii de gazdă cu naturaleţea cunoscută. A doua oară,
în septembrie anul trecut, când lungul drum către eternitate părea că deja înce-
puse. În ciuda stării de slăbiciune pe care o traversa de mai multă vreme, papa
insista să-şi îndeplinească până la capăt îndatoririle. În ziua aceea se perin-
daseră deja vreo două delegaţii oficiale, la nivel de şef de stat. Înainte de a
intra în apartamentele papale de la Vatican, o călugăriţă, responsabilă cu pro-
tocolul, ne-a luat pe noi, cei trei ziarişti care fuseserăm admişi să ajungem în
faţa Sfântului Părinte şi ne-a instruit de cum ar trebui să procedăm şi să ne
purtăm. În dormitorul papal, unde avea loc primirea, papa s-a întreţinut cu înalţii
săi oaspeţi, mai mult ascultând ceea ce i se spune, şi dând uşor din cap în
semn că înţelege. Când a fost evocată vizita la Bucureşti, ochii i s-au luminat
brusc, în semn de plăcută amintire. Programul întâlnirii includea şi citirea unui
mesaj papal către poporul român. Ioan Paul al II-lea a luat de la secretarul său
hârtia şi a încercat să citească. Cuvintele ieşeau greu, iar pauzele lungi indu-
ceau în asistenţă sentimentul copleşitor al unui efort supraomenesc. După o
lungă pauză cu privirile aţintite asupra textului  care nu vroia să răsune după
cum îi era menit, papa a întins textul secretarului său, care l-a citit cu intonaţie
răsunătoare, punctată din loc în loc cu uşoare înclinări ale capului, în semn de
aprobare. La sfârşitul întrevederii, preşedintele i-a prezentat membrii delega-
ţiei. Pe unii i-a recunoscut, şi le-a zâmbit cald, pe alţii i-a scrutat cu o privire
curioasă, dar binevoitoare. La sfârşit a venit şi rândul nostru, al ziariştilor. Sub
privirile îngrijorate ale călugărului de la prtocol, ne-am apropiat pe rând şi i-am
sărutat inelul. Mâna sa era caldă şi avea greutatea celei care se lasă în voia
lucrurilor. I-am prins, pentru o clipă, privirea accea albastră şi limpede şi zâm-
betul uşor, plin de înţelegere şi de bunătate. M-am retras, copleşit de senti-
mentul unei lupte îndârjite şi calme cu limitele naturii umane, dar şi de acela
că Sfântul Părinte păşea deja, încet şi calm, pe drumul pe care avea să-l ducă
spre eternitatea căreia-i era hărăzit prin însăşi misiunea sa pământeană.
N-am crezut, atunci, că drumul va fi atât de lung, şi că lupta sa pentru a împlini
ce-i mai rămăsese de împlinit, avea să dureze până acum în postul Paştelui,
înaintea învierii Domnului Isus. Papa s-a dus plătind, parcă, prin sine preţul
miracolului Mântuitorului. Dumnezeu să-l aibă în paza sa veşnică!
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De la ‘‘Duminica Orbului’’, la
‘‘Duminica Nepăsării’’

De la ‘’duminica Orbului’’ din 20 mai 1990, când românii au făcut
pentru ultima dată cozi la urne, marcând un procent de participare benevolă
similar cu cele din perioada votului obligatoriu şi până la ‘’duminica Indiferen-
ţei’’, din 3 aprilie 2005, democraţia românească a parcurs un drum pe care se
intersectează tendinţe contradictorii şi un proces de apropriere a democraţiei
care ridică grave semne de întrebare.

Scrutinul parţial pentru re-alegerea primarului general al Capitalei
este echivalent cu un veritabil dezastru din punctul de vedere al credibilităţii
dobândite de politică şi politicieni. Semnele acestui autentic boicot se puteau
întrevedea înca de la anevoioasa sau formala desemnare a candidaţilor.
Sigură - prea sigură, poate - pe victorie, Alianţa şi-a pus doar problema imagi-
nii, sacrificând un vicepremier pe altarul continuităţii democrate la primăria
Capitalei. Mesajul acestuia a fost unul formal, iar candidatura sa a părut mai
mult ca o obligaţie de serviciu decât ca o dorinţă reală de a se instala la co-
menzile unui mecanism care se doreşte a deveni performant, în condiţii pentru
prima dată favorabile. De partea cealaltă, social-democraţii au părut că n-au
de unde să mai aleagă şi că oferta unui primar de sector - singurul, dealtfel,
care a confirmat la locale - rămâne unica resursă, în ciuda unui deficit de
imagine şi cultural care, în cazul unui oraş precum Bucureşti, putea să consti-
tuie un veritabil handicap. În rest - o sumedenie de veleitari înscrişi într-un re-
gistru adesea comic, dacă nu dramatic prin lipsa de har şi de seminificaţie.

Este vinovat electoratul că a renunţat să mai meargă la urne ?
Nicidecum. Electoratul n-a mers la urne pentru că a realizat că n-are de unde
să aleagă şi că decizia sa va fi pe alături cu realitatea. Electoratul a sancţionat
prin boicotul său politicianismul de doi bani care se practică pe malurile Dâm-
boviţei şi lipsa de interes a clasei politice faţă de nevoile sale reale. Viitorul pri-
mar al Capitalei este condamnat să devină exponentul unei minorităţi care nu
reprezintă aspiraţiile majoritare. Ca şi în 1998, prin participarea sa redusă, pu-
blicul votant sancţionează neseriozitatea celor care, după ce au fost învestiţi
cu speranţă, au lăsat totul baltă pentru mize mai productive pentru ei înşişi.

Se spune pe bună dreptate, că un popor are conducătorii pe care
îi merită. Este în acest enunţ şi adevăr, dar şi o doză de nedreptate. Pentru că
Bucureştiul şi bucureştenii merită mai mult decât ce li se oferă în mod constant.

PS. Rezultatul (participării la vot) constituie, în acelaşi timp, şi un
răspuns sugestiv pentru partizanii alegerilor anticipate. Destul de puţini, dealtfel...
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Pariul lui D.I.P.

Dan Ioan Popescu, eternul preşedinte al organizaţiei bucureştene a
social-democraţilor, părea foarte sigur pe el atunci când s-a angajat să-şi dea
demisia în cazul în care Vanghelie ar obţine un rezultat mai slab decât cel al
lui Geoană. Pe ce se baza DIP? Pe calitatea superioară a primarului sectorului
5, sau pe ideea că mai rău de atât nu se poate? Cert este că n-a prea nime-
rit-o, s-a putut cel puţin la fel de rău şi doar chiţibuşăreala (procent sau număr
de voturi?) l-a făcut să se strecoare din nou printre angajamentele asumate.
Soluţia găsită - aceea de ‘a se pune la dispoziţia organizaţiei’ - a mai fost fo-
losită, cu succes, şi după trecutele alegeri locale. Şi atunci organizaţia a decis
că nu se poate lipsi de şeful său şi ministrul şi-a păstrat şi funcţia de partid, în
ciuda contestărilor tot mai vehemente.

Dincolo de disputa legată de faptul dacă DIP mai trebuie să
fie sau nu şef peste pesediştii bucureşteni, care este o chestiune internă de
partid la urma-urmei, rămâne eterna problemă (veche de vreo 13 ani): de ce
nu reuşeşte social-democraţia să câştige teren în capitala ţării?  De ce, în ciuda
eşecurilor în serie ale reprezentanţilor opoziţiei PSD-iste, care s-au perindat,
de la Halaicu încoace, la cârma administraţiei municipale, cu rezultatele cu-
noscute şi evidente, populaţia continuă să-i mandateze?

Răspunsul este greu de aflat, mai ales în condiţiile în care PSD nu
reuşeşte să propună un alt tip de oameni. De la Cazimir Popescu, Ilie Năstase,
Sorin Oprescu, Mircea Geoană şi, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă,
Marian Vanghelie, reprezentanţii formaţiunii păstorite de dnii Iliescu şi Năstase
n-au reuşit să convingă. Poate că testul suprem - şi definitiv - ar fi ca la urmă-
toarele alegeri să se înscrie în competiţie chiar domnul Iliescu sau domnul
Năstase. Şi dacă nici ei nu vor reuşi să facă nimic, atunci cu siguranţă că PSD
ar trebui să renunţe la ideea de Bucureşti, să desfiinţeze organizaţia şi să lu-
creze mai cu spor prin alte părţi.

Noul primar general are şansa de a fi confirmat - chiar dacă la nivelul
redus de participare cunoscut - opţiunea bucureştenilor. Dar, în acelaşi timp,
are şi el obligaţia de a confirma, pentru prima dată, dacă aceasta a fost co-
rectă. Altminteri, în 2008 vom avea primari ai altor formaţiuni politice decât cele
care se bat regulat în finala municipală.   
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Modelul suedez
Deşi ne-a bătut la cap vreme de doi ani, la începuturile mandatelor

sale, cu ‘modelul suedez’ - în care vedea întrunite o serie dintre ‘idealurile no-
bile’ care fuseseră atât de meschin trădate de către naţional-socialismul co-
munist, dl Iliescu n-a avut prea mare succes şi strategia politică de acest tip
n-a prea prins într-o Românie aflată într-o competiţie sălbatică cu decalajul in-
stalat între ea şi restul lumii civilizate. Modelul suedez a rămas o sintagmă ce-
ţoasă la care se mai face uneori recurs, atunci când cineva doreşte să
sublinieze partea de ‘cosmopolitism’ din gândirea politică a fostului preşedinte.

Modelul acesta devine, însă, surprinzător de actual. Prin două che-
stiuni care n-au nici o legătură cu pachetul important de reguli cu impact social
care au făcut din Suedia una dintre ţările cu cel mai ridicat nivel de trai general
şi cu cel mai scăzut nivel de sărăcie.

Este vorba, în primul rând, de ecourile târzii ale unei afaceri destul de
tenebroase: cea a datoriei istorice faţă de Suedia, a statului român. 
Nimeni n-ar putea explica prea exact cum s-a făcut că atunci când Ceauşescu
a hotărât să reglementeze problema datoriilor externe, obţinând condiţii ex-
cepţional de favorabile din partea unor creditori care, oricum, îşi luaseră adio
de la aceşti bani, Suedia a fost uitată. Mai mult, dacă cineva şi-ar fi pus în mod
serios această problemă în ‘90-’91, cu siguranţă că am fi scăpat cu doar vreo
câteva milioane de dolari: climatul extern era încă bun şi suedezii doreau şi ei
să scape de problemă. Nu s-a întâmplat aşa. Pe măsură ce drumul României
a început să se clarifice, au început să crească şi pretenţiile suedezilor. Ele
au ‘explodat’ mai ales în momentul în care creanţa externă a fost achiziţionată
de un grup privat, atent şi constant susţinut în demersul său de către stat. Odi-
seea datoriei externe faţă de Suedia a început pe la nivelul a câtorva miliarde
de dolari (!!!) scăzând apoi, treptat, pe măsură ce s-au găsit interlocutori.
Mircea Ciumara era aproape gata să se înţeleagă pentru vreo trei sute de mi-
lioane, mai ales că avea amici care se ocupau cu recuperarea. Au mai existat
şi alţi reprezentanţi ai statului, sensibili la presiunile şi atenţiile lui Fallenius,
care a cheltuit - zice el - vreo jumătate de milion cu şpăgi către oficialii români.
Mi-e greu să cred că aceştia erau atât de scumpi la vremea respectivă (s-au
mai deşteptat pe parcurs). Probabil că suma cheltuită efectiv pentru confortul
delegaţilor şi responsabililor români a fost considerabil mai mică. Ceea ce este
interesant, extrem de interesant este ‘modelul suedez’ al şpăgii: dintre toţi cei
care s-au perindat în preajma datoriei, singurul dat, într-un fel, în vileag, este
Viorel Lis. Adică peştişorul de acvariu. Rechinii zburdă încă în voie la adăpostul
unei discreţii destul de greu de înţeles...
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Cele 100 de zile ale 
Cabinetului Popescu

Cele 100 de zile pe care le-a împlinit ‘cabinetul Popescu’ instalat de
Alianţă după surprinzătoarea sa victorie ‘tehnică’ în ultimele alegeri reprezintă
un experiment unic până acum în politica românească. În sensul că acest Exe-
cutiv va rămâne în istorie ca cel mai în pripă alcătuit şi cu cei mai de strânsură
miniştri. Oricât ar părea de ciudat acum, atunci, în decembrie, Coaliţia nu dis-
punea de un cabinet-fantomă, pentru că mersul lucrurilor - ce părea favorabil
vechilor guvernanţi - nu îndreptăţea o asemenea aspiraţie. Singurul nume ve-
hiculat, din necesităţi de campanie, era cel al lui Călin Popescu, cel care în
golul creat de defecţiunea lui Stolojan, putea să reprezinte, mai convenabil
pentru toată lumea, entitatea liberală a alianţei. Play-boy, cu trei divorţuri la
activ, negustor de maşini, manechin de ocazie, Tăriceanu nu se bucura în rân-
dul colegilor săi de un prestigiu cu adevărat politic. Nici antecedentele nu erau
de natură să-l califice prea mult - ca ministru al Economiei, în guvernul Ciorbea,
având o prestaţie lamentabilă, ce a şi făcut să fie schimbat la prima remaniere
- dar în disputele interne, conduse direct sau din umbră de liberali cu mult mai
multă autoritate, apărea ca o soluţie de moment convenabilă. Valul victoriei
electorale l-a purtat, aproape fără ca ceilalţi să se dezmeticească şi spre vârful
partidului, aşa încât, la această oră el poate să apară ca unul dintre oamenii
forte ai noii Puteri.

Nimic mai puţin adevărat. În aceste o sută de zile, premierul Popescu
s-a dovedit a fi o marionetă docilă în mâinile marelui manipulator care este
Băsescu. Nici o tresărire de orgoliu - personal sau liberal - nu s-a făcut simţită,
nici în unele dintre cele mai stânjenitoare momente ale acestei veritabile coa-
bitări, în care preşedintele macho pare să ţină la bucătărie, în timp ce el joacă
table cu mai-marii străzii, o consoartă modestă de care se şi laudă în gura
mare că vrea să scape cu prima ocazie, pentru a-şi aduce în casă adevărata
iubire.Finalul idilei acesteia stranii este aproape. După semnarea acordului cu
UE, la sfârşitul acestei luni, Băsescu  va dori să se descotorosească  de acest
premier de dejurnă, ca şi de o bună parte din echipa sa de anonimi, a căror
principală realizare de o sută de zile rămâne procesul aproape interminabil de
schimbare a ‘oamenilor lor‘ cu ‘oamenii noştri’ şi promovarea intereselor ‘noas-
tre’ în detrimentul intereselor ‘lor’. După o reţetă exersată în precedenta gu-
vernare de dreapta, ar urma al doilea cabinet din cele trei. 

Stolojan îşi face încălzirea pe culoarele Cotrocenilor, iar Popescu se
plimbă cu motocicleta la Şosea, aşteptând cuminte deciziile lui Băsescu.   
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Cotrocenii, 
‘centrul vital al naţiunii’?

Sub conducerea cu mână de fier a lui Băsescu, ţara se întoarce spre
o formulă mai potrivită tradiţiilor sale, separaţia puterilor în stat dovedindu-se
încă, o formulă puţin viabilă. ‘Centrul vital al întregii naţiuni’ se mută la Cotroceni,
unde se iau toate deciziile şi de unde pleacă toate semnalele. Indiferent la critici,
preşedintele îşi asumă toate responsabilităţile, subsumând ansamblul mecanis-
melor guvernamentale priorităţilor sale asumate în campania electorală.

Nu doar din acest punct de vedere, plasarea crizei ostaticilor între prio-
rităţi şi stabilirea ‘celulei’ de acţiune în dealul Cotrocenilor este o acţiune perfect
justificată. Lipsa de precedente - România nu a mai trecut printr-o asemenea
situaţie - conduce către tipuri de acţiune pe care finalitatea le va confirma sau
le va infirma. Cert este că, în acest mod, preşedintele şi-a asumat cu curaj o
enormă responsabilitate: cea a unui eventual eşec. Altcineva, mai prevăzător
cu propria sa imagine, n-ar fi riscat atât şi ar fi lăsat, probabil, răspunderea
celor direct implicaţi - şefii serviciilor secrete, miniştrilor de interne şi de ex-
terne, premierului chiar. Nu este, însă, cazul lui Băsescu. Într-un fel el calcă
pe urmele lui Constantinescu, asumându-şi prin instituţia pe care o reprezintă,
responsabilitatea unor acţiuni care nu-i revin, prin lege. Purtătoarea sa de cu-
vânt a fost destul de explicită când a lăsat să se înţeleagă că decizia arestării
lui Hayssam a fost, practic, luată acolo, pentru eventualele conexiuni ale aces-
tuia cu răpirea ziariştilor. Că motivul concret al reţinerii este altul, e până la
urmă o chichiţă de care nu se mai agaţă nimeni dacă se va dovedi, în final,
implicarea acestuia în răpire.

Important cu adevărat este, însă, un alt aspect. Şi anume pericolul
unei viitoare dependenţe de un astfel de mod de acţiune. Sătul de indiferenţă
- sau de eficienţa relativă a organismelor direct responsabile - Băsescu şi-ar
putea asuma tot mai frecvent autoritatea prezidenţială, peste capul celei exe-
cutive sau a celei judecătoreşti. Iadul este pavat cu bune intenţii. Şi Ceauşescu
credea că acţionează în numele întregului popor şi a intereselor sale, atunci
când dădea preţioasele-i indicaţii...

România resimte lipsa unei maniere autoritare în reglarea complexelor
probleme cu care se confruntă. Drumul de la autoritate la tentaţia formulelor
dictatoriale este, uneori, foarte scurt şi tocmai o asemenea situaţie a avut în
vedere regula democratică a separaţiilor puterilor. Care, la noi, a adus mult
prea adesea, cu separaţia neputinţelor. 
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Bomba politică ‘Hayssam’

Fiecare putere de până acum a avut ‘clienţii’ săi, care şi-au închipuit
că penetrând în clasa politică îşi vor netezi mai bine drumul afacerilor. Aşa au
crezut mulţi, asemenea lui Omar Hayssam, cel care deţine, cel puţin de la de-
clanşarea crizei ostaticilor, prioritatea comentariilor.

Evident că implicarea sa şi arestarea care a survenit la finele săptă-
mânii trecute constituie o lovitură dură pentru PSD. Poate la fel de dură ca şi
cea înregistrată în cazul lui Gabriel Bivolaru. Partidul pare însă să fi învăţat
ceva din acest precedent şi nu numai că nimeni nu l-a însoţit pe Hayssam la
Parchet, când a fost arestat, dar liderii partidului au dispus cu grăbire exclu-
derea sa din partid.  Las la o parte că procedeul este profund nedemocratic şi
că atâta timp cât acuzaţiile împotriva sa nu sunt dovedite, el ar fi trebuit să se
bucure din partea foştilor săi colegi şi de prezumţia de nevinovăţie. Constat
doar că excluderea sa nu rezolvă, practic, nimic. Pentru că Hayssam nu a fost
un oarecare. El a fost unul dintre sponsorii importanţi ai partidului, a avut
strânse legături de prietenie sau de afaceri cu lideri importanţi şi n-a lipsit prea
mult ca astăzi să fi beneficiat de imunitate parlamentară, dacă Adrian Năstase,
ajuns să sufle şi-n iaurt, nu l-ar fi şters cu mâna sa de pe lista alegerilor interne.
Unde ar fi putut câştiga uşor un loc...

Episodul Hayssam dovedeşte că partidele politice n-au dobândit imu-
nitate la fenomenul oamenilor de afaceri care-şi doresc cu (aproape) orice preţ
să devină politicieni cu imunitate. Deşi a fost limpede - în aproape toate cazu-
rile - că în afara donaţiilor din campanie sau din afara ei, nu aduc nimic bun
partidului în care intră din cu totul alte considerente decât politica propriu-zisă.
A dovedit-o un Bivolaru, fost luptător şi mare combinator financiar, a cărui pre-
zenţă în parlament n-a fost, practic, remarcată. A dovedit-o un Culiţă Tărâţă şi
lista exemplelor poate continua cu nominalizări de ambele părţi ale baricadei
politice, chiar dacă unii dintre oamenii de afaceri intraţi în sistem nu au dat
(poate, încă) o conotaţie infracţională acţiunii lor. Şi nu poţi decât să te întrebi
dacă o contribuţie de campanie este mai importantă decât contribuţia intelec-
tuală şi de acţiune a unor persoane care ştiu şi cred în politică.

Atâta timp cât partidele nu vor reuşi să se cureţe de balast şi tentaţii,
lucrurile nu vor intra în normal şi prestigiul, şi aşa destul de şifonat al politicie-
nilor, în general, va avea în continuare de suferit, alimentând dezinteresul şi
indiferenţa unui electorat tot mai decepţionat. Şi tot mai absent de la urne. 
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Tăcerea mieilor

Fiecare moment care trece în ‘criza ostaticilor’ apropie sau în-
depărtează un deznodământ fericit sau o tragedie. Cu toate speculaţiile care
s-au făcut până acum, nimeni nu poate afirma cu cât de câtă precizie că răpi-
rea este un episod real sau o înscenare. Argumente pro şi contra există sufi-
ciente pentru oricare dintre variante şi lipsa noastră (fericită!) de experienţă în
materie nu poate să ne indice nici măcar direcţia în care se îndreaptă lucrurile.
Cu atât mai puţin deznodământul. 

Se pot decela, totuşi, două situaţii.
Prima - cea în care după un anumit număr de zile în captivi-

tate, jurnaliştii şi însoţitorul lor vor fi eliberaţi, fie ca urmare a unei plăţi - în le-
gătură cu care este posibil să nu fie făcută publică nici o informaţie - fie ca
urmare a îngrijorării unor răpitori mai puţin experimentaţi faţă de consecinţele
tentativei lor de a intra în rândul grupărilor teroriste cunoscute sau recunoscute.
Acesta ar fi deznodământul fericit, în care cu toţii vom dori să uităm cât mai
repede această întâmplare care a pus la grea încercare sentimentele unei
întregi naţiuni. 

Cea de-a doua, de care, mărturisesc, îmi este o teamă surdă,
irepresibilă, este aceea a dării în vileag a unui aranjament făcut cu sau fără
ştirea victimelor, în scopuri dubioase. Efectul unei astfel de variante se poate
dovedi devastator ca impact, aruncându-ne încă odată în gura unei lumi care
se va simţi trădată,  înşelată şi va înlocui rapid capitalul de simpatie cu care
ne investeşte în prezent, cu unul de dezamăgire şi dispreţ. Răpirile de acest
gen nu sunt un lucru cu care să te poţi juca şi de la care să aştepţi - şi să
accepţi - vreun spor de notorietate şi de interes. Cu atât mai puţin dacă se va
dovedi că măcar una dintre victime - nu ştiu care - a fost implicată într-un sce-
nariu ce poate deveni apocaliptic.

Există, bineînţeles, şi o treia variantă la care, din bun simţ,
refuz să mă gândesc.

Indiferent, însă, de ce va urma, constatăm că modul vizibil în
care lucrează celula de criză aflată sub conducerea preşedintelui, face greşeli
pe care aceeaşi lipsă de experienţă - dacă nu lipsă de tact şi de adecvare,
le-ar putea explica. Cea mai gravă dintre toate îmi pare a fi arestarea prema-
tură a lui Hayssam, mai ales în cazul în care se va dovedi până la urmă că
este implicat, de la care s-ar putea trage urmări dintre cele mai dramatice sau
ireparabile, urmări pe care cei ce au luat această decizie ar fi trebuit să le ia,
elementar, în calcul.    
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Gura lumii

Fluşturaticul ministru al Agriculturii se ia de preşedintele
Senatului acuzându-l de nostalgii colectiviste. Cam asta ar însemna, în viziu-
nea noului şef peste tot ce mişcă-n ţara asta, spicul, ramul, părerea exprimată
de Nicolae Văcăroiu, care s-a arătat favorabil transmiterii în administrare şi nu
în proprietate, a celor 90.000 de hectare pe care le reclamă Arhiepiscopia
Sucevei şi a Rădăuţilor.

‘Dl Văcăroiu dă dovadă de nostalgie faţă de vremurile de col-
hoz’ - zice păstorul actual (şi) al pădurilor, pentru că cele 90.000 de hectare
pe care le vor popii, şi pentru care nici nu prea au acte în regulă fac, deocam-
dată, parte din ceea ce ar trebui să gospodărească chiar domnia sa, prin Regia
Naţională a Pădurilor, pe care o controlează total, în virtutea aptitudinilor sale
de fost pădurar.

Te-apucă mirarea de-un aşa dezinteres din partea unuia care
ar trebui să ştie, măcar din ce-a studiat pe la şcoală, că pădurea este un pa-
trimoniu inestimabil, de care depinde însuşi viitorul unei naţiuni. Patrimoniu
care, cu cât va fi mai fărâmiţat şi lăsat pe mâna cât mai multor personaje cu
interese altele decât gospodărirea sa judicioasă, cu atât se va împuţina mai
repede şi mai iremediabil. Or, lupta îndârjită pe care o duce Arhiepiscopia pen-
tru a pune mâna pe mai mult de jumătate din pădurile judeţului nu prea îmi
pare animată de cele mai înălţătoare şi mai evlavioase sentimente. De ce-ar
vrea popii atâta pădure, când câteva hectare, pe lângă mânăstiri, le-ar fi sufi-
ciente să se reculeagă şi să se roage la Domnul pentru bunăstarea lor?
Mister.

Poate că dezlegarea misterului stă chiar în puterea ministrului
care a militat cu vânjoşenie pentru această soluţie încă de pe când nu era mi-
nistru. Gurile rele zic - şi nu prea ne vine să le credem, cât timp preşedintele
Băsescu ne-a asigurat că şi-a ales miniştrii unul şi unul, pe criterii de compe-
tenţă şi nu de abilitate în derularea afacerilor proprii - că dl Flutur a fi el însuşi
foarte interesat în administrarea acestui frumos fond forestier şi în a-l face să
producă roade mai concrete. Nu cred asta, vă spun cu mâna pe inimă, deşi
ceva din personalitatea dlui ministru mă contrariază. Dacă nu altceva, măcar
nişte dosare mai vechi, pentru care, aceleaşi guri rele zic că ar fi obţinut NUP-
uri după o discuţie ca de la om la om cu un om mare al momentului respectiv...  
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‘Dormiţi liniştiţi, 
celula de criză veghează 
pentru dumneavoastră!’
După două săptămâni de la declanşarea crizei ostaticilor din Irak, pre-

şedintele Băsescu iese la rampă şi face o declaraţie cuprinzătoare, referitoare
nu atât la jurnaliştii aflaţi în mâinile încă nu se ştie cui, ci la jurnaliştii rămaşi acasă
după ce au fost recent, eliberaţi de sub jugul publicităţii de stat pesediste.

‘După Revoluţia din decembrie, cazul celor trei jurnalişti români răpiţi
în Irak a avut cel mai ridicat nivel de intoxicare’ - zice, textual, preşedintele şi
cel puţin deocamdată nu poţi nici să-l aprobi şi nici să-l conteşti. Intoxicarea
prin presă este, însă, o problemă reală şi ea înfloreşte pe fondul  tăcerilor sau
al fofilărilor la cel mai înalt nivel. Nu este de acceptat ca într-o chestiune atât
de gravă, de un tip cu care România se confruntă pentru prima dată, singurele
informaţiii autorizate să fie acelea că autorităţile n-au nici o informaţie de dat
presei. Şi ca în condiţiile asumării, la cel mai înalt nivel, responsabilităţii pentru
acest caz, preşedintele să se prefacă ca nu aude nici una din întrebările care
i s-au pus cam peste tot pe unde a fost văzut, şi să nu catadixească decât
să-şi trimită purtătoarea de cuvânt să spună că ostaticii sunt în viaţă. 

Cam ce ar fi vrut dl Băsescu să facă presa în aceste două săptămâni?
Să tacă mâlc? Să trasmită cititorilor şi opiniei publice în general , mesajul tra-
diţional: ‘Dormiţi liniştiţi, celula de criză lucreză pentru dumneavoastră’? Cu
toată ‘greaţa’ care începe să se facă simţită şi la preşedintele Băsescu, ase-
meni unora dintre înaintaşii săi confruntaţi cu aceeaşi situaţie (mă refer la tonul
critic care a urmat după lunile de miere ale câştigării alegerilor) exprimată prin
mărturisirea ‘ziarişti pentru care am avut mare respect s-au comportat penibil!’
de miercuri, preşedintele ar trebui să încerce să fie mai realist şi să înţeleagă
că tot acest circ mediatic, toată această ‘intoxicare’, cum zice dânsul, pleacă
nemijlocit de la Cotroceni şi de la maniera în care preşedinţia a abordat latura
mediatică a cazului. Una este discuţia asupra derulării negocierilor şi alta ig-
norarea sau sfidarea nevoii publice de a şti ce se întâmplă. De ce a fost nevoie
să avem abia după zece zile informaţii autorizate asupra faptului că cei trei tră-
iesc şi sunt teferi? Cu ce a ajutat negocierile (dacă sunt) această ‘discreţie’?

Criza ostaticilor genereză o altă criză: cea a relaţiilor cu mass-media.
O mass-media mai ‘liberă’ decât altă dată şi mai puţin dispusă la compromisuri
în numele unor frumoase amintiri şi declaraţii de dragoste din campanie. Şi
populată de personaje - cum plastic se exprimă preşedintele - ‘penibile’, sau
de o ‘mediocritate’ teribilă.
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Scuzele şi acuzele

Premierul Călin Popescu a simţit nevoia să ceară scuze pen-
tru faptul de a-l fi luat gura pe dinainte şi de a fi anunţat o remaniere guverna-
mentală după 25 aprilie, când se vor încheia primele socoteli cu Uniunea
Europeană.

De ce? Şi-a dat seama - mai bine mai târziu decât niciodată -
că unii dintre colegii săi care se simt vizaţi, ar putea să demobilizeze în cel
mai nepotrivit moment - atunci când trebuie puse la cap ultimele detalii ale pro-
cesului în curs. Evident, aceste scuze nu exclud remanierea. Cel mult îi mai
îndulcesc consecinţele, ca să spunem aşa.

Spre deosebire de dl Popescu, dl Băsescu nu simte nevoia
să ceară scuze nimănui. Rămâne ferm, pe poziţie, că anticipatele - care ine-
vitabil s-ar solda cu destituirea actualului cabinet şi cu formarea unui nou gu-
vern - rămân un imperativ al politicii sale. Nuanţează, doar, sub presiunea
agitaţiei din coaliţie, că tot pe dl Tăriceanu l-ar pune premier, şi nu pe prietenul
său Stolojan, căruia i-a fluturat până acum prin faţa ochilor năframa premiera-
tului. Consecvent stilului său abrupt, dl Băsescu nu cere scuze nici unuia şi
nici altuia. După cum nici aliatului Voiculescu, fără de care Coaliţia n-ar putea
sta, în condiţiile de acum, la guvernare, nu-i cere scuze pentru că apreciază
în continuare, contribuţia sa ca ‘imorală’. Sau, mai degrabă soluţia pe care a
fost nevoit să o negocieze. Norocul preşedintelui este că toţi cei faţă de care
nu manifestă regrete în a-i aborda sau a-i pune în situaţii jenante sau delicate
nu prea au de ales. Nici Popescu nu se poate revolta, pentru că nu este foarte
sigur pe susţinerea din propriul partid, şi nici Voiculescu nu se va ofusca într-
atât încât să plece de la guvernare şi să rişte să rămână pe dinafară în cazul
alegerilor anticipate. În general, preşedintele Băsescu beneficiază de un climat
şi condiţii unice în istoria postdecembristă, în care poate lovi în toate direcţiile
fără teama de a se aştepta la replici care să-l pună în dificultate. Ultima sa vic-
torie o reprezintă meciul cu presa, pe care a acuzat-o de a fi populată de tipi
‘mediocri’ şi ‘penibili’ - adică de aceeaşi care, cu puterile lor, l-au împins la tre-
cutele alegeri spre fotoliul pe care-l ocupă. Or, este evident că nu este cazul
să-ţi ceri scuze de la asemenea personaje...   
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Demonizarea lui Hayssam

De când a avut proasta inspiraţie să răspundă la telefonul răpitorilor
(dacă e adevărat) şi să comunice faptul că aceştia i-au cerut 4 milioane de do-
lari pentru eliberarea celor trei români plus un irakian, Omar Hayssam şi-a dat
foc la valiză. Din acel moment, omul de afaceri de top, prieten al multor politi-
cieni şi aspirant el însuşi al acestei calităţi, binefăcător şi sprijinitor al unora
dintre cei aflaţi la ananghie, s-a transformat zi cu zi, ziar cu ziar, jurnal de ac-
tualităţi cu jurnal de actualităţi într-o figură emblematică a răului românesc. Mai
este puţin până când persoanele mai puţin introduse în subtilităţile analiştilor
vor concluziona că tot ce merge prost în ţara asta este din cauza lui Hayssam,
care şi-a băgat coada în absolut totul. Triumfători, crainicii de radio şi televi-
ziune anunţă în fiecare jurnal că s-a mai descoperit o afacere în care este im-
plicat acesta.

Ciudată această frenezie de a despica firul în patru, pentru care afa-
ceristul româno-sirian a devenit obiect de studiu. Pentru că Hayssam nu este
nici pe departe cel mai lacom sau fără scrupule membru al comunităţii de afa-
ceri. El este, însă, reprezentativ. Există o sumedenie de Hayssam-i, arabi, turci,
evrei sau români care şi-au constituit averile prin aceleaşi mijloace, folosindu-
se de statul român (prin reprezentanţii săi corupţi) ca finanţator ieftin sau fur-
nizor de servicii neplătite. Câţi dintre cei care au achiziţionat active de la
FPS-APAPS au procedat altfel decât el - adică nu le-au făcut bucăţi, nu le-au
vândut şi nu le-au abandonat când n-a mai fost nimic de supt? Câţi n-au uzat
de şmecheria cu returnările de TVA (operate, totuşi, de funcţionarii ‘competenţi’
ai ministerului de Finanţe) sau n-au falsificat facturile care până mai ieri erau
de vânzare la orice colţ de stradă?

Demonizarea lui Hayssam - şi, odată cu el, a întregii comunităţi arabe,
în care se afla nu puţini oameni oneşti şi care iubesc ţara în care au ales să
trăiască - este un lucru păgubos. Mult mai profitabil ar fi dacă pe baza desci-
frării ‘reţetei’ utilizate de Hayssam, organele abilitate ale statului i-ar lua la în-
trebări pe toţi cu care au făcut ceea ce a făcut el incorect şi păgubos pentru
comunitate. Nu fără a-i cerceta în amănunt pe cei care le-au prilejuit, interesat
şi contra cost, aceste ascensiuni fulgurante.

Altfel, ne vom mărgini să aflăm fel de fel de noutăţi despre acesta. Şi
nu m-ar mira ca printre ele să se numere şi faptul că într-o zi s-a şi născut.  
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‘Soluţia imorală’ 
a anticipatelor!

Oricât l-ar călca pe nervi şi i-ar produce nelinişti existenţiale pre-
şedintelui Băsescu, ‘soluţia imorală’ pe care el însuşi a ales-o pare să rămână
bătută în cuie. Cel puţin aşa ne asigură studentul Dan Voiculescu, revenit
într-o scurtă permisie de la cursurile prin care se desăvârşeşte pe la Cam-
bridge, pentru a participa la Consiliul Naţional al umaniştilor săi.

Chiar noţiunea de ‘imoralitate’ trebuie luată într-o accepţie băses-
ciană: să fii alături de guvern la guvernare, dar alături de opoziţie la legiferare.
Cum însă opţiunea este liber şi deschis asumată, preşedintele umanist poate
beneficia, la rândul său, de circumstanţele atenuante ale unei doctrine istorice:
şi cu unii şi cu alţii, spre binele poporului. 

Argumentaţia utilizată de profesorul-student este una de bun simţ:
dacă tot s-a nimerit ca soarta să-i hărăzească rolul de arbitru, partidul său
şi-a împărţit opţiunile între cele două blocuri, tocmai pentru a asigura un echi-
libru pe care posesia tuturor atu-urilor de către una dintre părţi l-ar fi distrus. În
acest fel, Executivul şi Legislativul se controlează unul pe altul, sancţionându-
şi reciproc tentaţiile de tip totalitar.

Că formula funcţionează, este evident, cel puţin până în acest mo-
ment: nici Parlamentul nu cenzurează excesiv Guvernul (nici nu prea are pe
ce) şi nici Guvernul nu supune Parlamentul unor încercări deosebite. Încă nu
s-a liniştit efortul general al ‘schimbării pieilor’ de primăvară, ca la şerpi: înlo-
cuirea celei albăstrii cu cea portocalie. Abia odată terminat acest proces se va
putea vedea mai bine dacă soluţia e chiar aşa cum a zis Băsescu şi dacă sin-
gurul mod în care poate fi înlăturată ar fi anticipatele.

‘Trendul’ – vorba europeanului, este însă negativ. Pe zi ce trece,
nici miniştrii şi nici parlamentarii nu-şi doresc să revină pe tuşă şi să vadă ce
li s-ar putea întâmpla după alte alegeri. Aproape comic, dacă nu paradoxal,
cei care încearcă să-i demonstreze mai convingător lui Băsescu cât de imorală
ar fi această soluţie sunt tocmai cei care ar trebui să o dorească cu mai multă
ardoare. Dar şi ei sunt atât de preocupaţi de năpârlirea post-electorală prin
alegeri de partid încât preşedintele ajunge să predice, în deşert, precum bine-
cunoscutul personaj biblic.     
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Titlul lui Ungureanu

Dl Răzvan Ungureanu a fost secretar de Stat în precedenta gu-
vernare de dreapta, din 1996-2000. Pe atunci, foarte tânărul diplomat nu avea
încă opţiuni politice la fel de limpezi cum s-a dovedit a avea acum, când a de-
venit membru PNL peste noapte, odată cu numirea sa în funcţia de ministru.
Titularul de atunci al ministerului de Externe, actual consilier pe aceleaşi pro-
bleme al preşedintelui Băsescu, a văzut în el un potenţial reprezentant de
marcă al noii generaţii de diplomaţi şi l-a ajutat, pe parcursul mandatului său,
să urce treptele ierarhice. Din păcate, acest sprijin l-a costat, la schimbarea
din 2000 fiind trecut pe ‘linie moartă’ şi acţionând în zone marginale ale politicii
europene. Noua schimbare l-a găsit la Viena, la SECI, într-un moment în care,
practic, păruse să fi renunţat la visurile de mărire. ‘Accidentul’ numit Băsescu
a răsturnat statu-quo-ul social democrat, dezlegând drumul aspiranţilor de
nuanţă portocalie. 

Numirea lui Răzvan Ungureanu ca ministru de Externe n-a fost o
surpriză şi ea survenea, aproape logic, în siajul celor cu care acesta lucrase
cu patru ani în urmă. ‘Valoarea  n-aşteaptă numărul anilor’ - spune un celebru
dicton şi M.R.U. pare să justifice întru totul zisa lui Corneille. Numai că, după
trei luni de valuri publice, de interviuri pe la CNN - cu subtile trimiteri la un viitor
profil prezidenţial (‘should I’), de anunţuri bombastice, CV - ul ministrului se
dovedeşte a fi destul de golaş în realizări. Chiar dacă a reuşit performanţa de
a sta pe-acasă ceva mai mult decât Mircea Geoană, Ungureanu plăteşte tribut
absenţei de patru ani printr-o înţelegere fragmentară a mesajului de politică
externă băsescian. Ori că nu dă prea mult credit ‘Axei’ şi ‘Mării Negre’, ori că
nu găseşte cele mai potrivite argumete de promovare, ministrul de Externe dă
senzaţia unei nesincronizări cu programul cotrocenist. În anturajul prezidenţial
se manifestă rezerve tot mai pronunţate la adresa sa, în timp ce preşedintele
pare să-l încarce tot mai mult pe comodul său consilier de specialitate cu sar-
cini specifice. De aici şi până la o schimbare, în perspectiva viitoarei (anunţate
deja) remanieri nu mai este decât un pas şi la luarea unei astfel de decizii va
cântări, desigur, plinul de experienţă şi de credibilitate externă a lui Andrei
Pleşu.

Ungureanu va rămâne în posesia unui titlu: acela de cel mai tânăr
ministru de Externe din istoria României. Ceea ce nu e de ici de colo... 
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Congresul de la miezul nopţii

Complet neaşteptate evoluţiile de la acest congres al PSD
care ar putea - în condiţiile în care deciziile luate acolo vor putea fi fructificate
în sensul real al modernizării - să marcheze o cotitură în evoluţia stângii post-
decembriste.

În primul rând, pentru votul ‘la vârf’ unde Geoană a obţinut o
victorie a la Băsescu. Înscris în competiţie în ultimul moment, Geoană a con-
vins majoritatea printr-un discurs direct, hotărât, eliberat de clasicele menaja-
mente la adresa contra candidatului său. A fost, mai degrabă, o candidatură
disperată, fostul aspirant la fotoliul de primar general nemaiavând nimic de
pierdut. Originala dispută dintre ‘prostănac’ şi ‘senil’ i-a dat câştig de cauză pri-
mului, după o reţetă pe care a exersat-o în premieră Traian Băsescu. Şi, iată
cum, la mai puţin de un an de la confruntarea lor pe baricadele Capitalei, ies
amândoi câştigători: unul la preşedinţia ţării, iar celălalt la preşedinţia princi-
palului partid de opoziţie.

Înfrângerea lui Iliescu este, de asemenea, una memorabilă.
Cel care în urmă cu doar 4-5 luni se pregătea să intre în istorie după trei man-
date în care exercitase un spirit de echilibru şi toleranţă mai puţin proprii unei
astfel de conjuncturi istorice, fondatorul PSD pierde, practic, tot. Iar gestul care
a determinat această reacţie în lanţ nu este altul decât acela, neinspirat, al
graţierii lui Cozma. Criza în care l-a băgat această decizie a transformat plim-
barea, teoretică, spre realuarea şefiei partidului, într-o veritabilă Canossă, pe
parcursul căreia a avut de înfruntat atacuri şi răbufniri de orgolii sau resenti-
mente pe care autoritatea sa de până atunci le ţinuse în frâu.

Cel mai interesant rezultat al acestui scrutin rămâne însă vic-
toria lui Adrian Năstase. Refuzând - cu abilitate - să se înscrie într-o nouă con-
fruntare directă din care ar fi putut să iasă şifonat, şi-a rezervat cartea
siguranţei, scoţându-şi la bătaie echipa. Or, aceasta a reuşit nu doar să-l im-
pună pe Geoană, candidatul fără şanse teoretice, dar să şi acapareze nivelul
al doilea - cel al vicepreşedinţilor. Animal politic versat, cu simţul şi experienţa
culiselor şi a manipulării aparatului, pentru Năstase nu ar fi o problemă să de-
vină, rapid, stăpânul jocului, în condiţiile în care singura opoziţie autentică la
adresa sa - cea din interior, condusă de Iliescu - practic dispare. 
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Ce va face Iliescu?

Este întrebarea la care majoritatea observatorilor aşteaptă cu
legitim interes un răspuns. 

Preşedintele-fondator şi-a jucat, aproape cu disperare, aceas-
tă carte a realegerii sale în fruntea partidului, considerând-o practic ca pe o
încununare a activităţii sale politice. Iliescu a refuzat din capul locului compro-
misul unei funcţii onorifice, instincul său de vechi activist spunându-i că nu se
poate conta, în politica românească, pe trăinicia unei poziţii de acest fel. A fost
şi motivul pentru care s-a angajat într-o veritabilă campanie electorală, bătând
organizaţiile judeţene şi înfruntând criticile şi reproşurile membrilor acestora.

Supremă sfidare, principalul său contra-candidat a devenit
tocmai cel pentru care nu nutrea o consideraţie deosebită, nereţinându-şi ex-
primări publice la adresa sa ce au fost considerate afronturi.

Ce va face acum Ion Iliescu? Va accepta condiţia de simplu
membru de partid? Va fi dispus să cauţioneze noua conducere cu ‘procentele’
sale de suport popular, de care partidul va avea nevoie ca de aer? Sau va de-
cide să se despartă de ‘îmburgheziţii’ din partid, preluând comanda unei aripi
‘sărace, dar curate’?

Decizia lui Ion Iliescu va depinde, probabil, în mare măsură,
de abilitatea de care noul for de conducere va reuşi să dea dovadă în relaţia
cu el şi de poziţia pe care va fi dispus să i-o confere, pentru a-l face să se
simtă cu adevărat util şi activ în continuare. Situaţia şi autoritatea sa în partid
vor fi însă în mod cert şubrezite de poziţiile dominante dobândite de contesta-
tarii săi şi de curentul tot mai influent generat de gruparea de la Cluj, artizana
de facto a evoluţiilor care au prilejuit rezultatul de joi noaptea.

Pentru Ion Iliescu, decizia personală de după congresul final
al carierei sale, mai poate să influenţeze cursul evenimentelor. În ce fel, însă,
nu cred că ştie nimeni în acest moment. Poate nici chiar el. 
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Axa Luxemburg-Bagdad

De data aceasta dl Băsescu n-a mai fost dispus să fie la fel de
elegant, aşa cum a făcut-o la înmormântarea papei Ioan Paul al II-lea, când
i-a invitat, alături de el, pe foştii preşedinţi Iliescu şi Constantinescu şi pe regele
Mihai într-un gest menit să arate publicului un preşedinte cu faţă umană. Una
e înmormântarea - mondenă a Papei şi alta este semnarea acordului cu UE,
ultimul pas dinaintea integrării depline, la 1 ianuarie 2007. Dacă, bineînţeles,
nimic neprevăzut (sau prevăzut?!) nu se întâmplă în următoarele 16 luni pentru
ca să intre în vigoare clauza de salvagardare, cea care ar putea împinge ade-
rarea până la 1 ianuarie 2008.

Luni, la Bruxelles, a fost, aşadar, o zi mare pentru România şi ea
a fost onorată de prezenţa preşedintelui şi a primului ministru. În pofida aluziilor
mai mult sau mai puţin directe, venite dinspre partea unei Opoziţii care reclama
munca ‘pe brânci’ de patru ani pentru alegerea acestui obiectiv, dl Băsescu nu
s-a lăsat impresionat şi din delegaţia oficială n-au făcut parte, nici Năstase şi
nici măcar noul lider al Opoziţiei, Geoană. ‘Frate - frate, dar brânza succesului
e pe bani’ - pare să-şi fi spus în sinea sa preşedintele, apelând o clauză de
austeritate pe care a experimentat-o şi pe pielea jurnaliştilor. Excepţie a făcut
doar dl Iliescu, căruia în acest fel i s-a oferit un premiu de consolare. La
Bruxelles, preşedintele s-a aflat la unul dintre capetele unei alte axe decât cea
pe care-i place să o invoce atât de des, în ciuda resentimentelor unor francezi
sau a unor nemţi care consideră că Europa este mai mult franţuzească sau
germană decât englezească. Este capătul fericit al axei. Cel nefericit este la
Bagdad, acolo unde, după expirarea ultimatumului de patru zile dat de răpitori
jurnaliştilor români, se pot produce evenimente tragice. Cu consecinţe încă
greu de estimat. Un lucru este cert: aşa cum doreşte să ia pe cont propriu suc-
cesul său de la Luxemburg, Traian Băsescu va fi nevoit să treacă în beneficiul
său şi eventualul şi nedoritul eşec al tratativelor de la Bagdad. Câştigul de no-
torietate şi de popularitate de la Luxemburg se poate topi în orice clipă în balta
de sânge din Irak. În ochii românilor, semnăturile de la Luxemburg ar conta
infinit mai puţin decât un eşec, într-o Asie în care nici nu dorim să intrăm şi de
care nici nu ne leagă altceva decât datoriile lui Saddam pe care urmaşii săi nu
le vor lua în consideraţie poate niciodată.
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‘Serviciile’ 
şi-au făcut datoria?

Tot mai captivat de măiestria profesională a serviciilor secrete
româneşti, preşedintele Băsescu nu s-a putut reţine în a le releva contribuţia
la ‘bunul’ mers al celulei de criză care se ocupă de problema ostaticilor.

‘Serviciile şi-au făcut datoria!’ - a zis preşedintele şi subliniind
faptul că au reuşit destul de repede să stabilească un canal de contact cu ră-
pitorii, ne-a dat să înţelegem că ele duc greul tratativelor şi, dacă povestea se
va rezolva cu bine, o parte din merite vor fi şi ale domnilor Timofte şi Fulga,
cei de care dl Băsescu nu se poate despărţi cu nici un preţ.

Întrebarea care se iţeşte numaidecât este: oare? Oare chiar
şi-au făcut datoria? Cum şi-au făcut-o?

Şi, aproape fără să vrei intri în meandrele concretului. Ce-au
făcut serviciile ca să stopeze din start această aventură, dramatică şi pentru
cei trei plus unul şi pentru noi toţi? Zic ei că Hayssam era monitorizat atent şi
continuu. Este, deci, imposibil să nu fi ştiut detalii ale călătoriei şi condiţiile în
care urma să se facă aceasta. De ce nu l-au informat imediat pe preşedinte,
care ar fi putut interveni şi stopa din faşă această afacere care-i scoate peri
albi? De ce nu le-au semnalat ziariştilor înseşi enormele riscuri la care se su-
puneau? Unde a fost acţiunea preventivă a serviciilor secrete? Cum au protejat
ele interesul şi siguranţa naţională?

Asta pe de o parte. Pe de alta, mă-ndoiesc că serviciile noas-
tre secrete ar fi atât de dibace încât să găsească acul în carul cu fân al
Bagdadului. Dacă a existat un contact cu răpitori, acesta se datorează răpito-
rilor înşişi. Serviciile n-au făcut altceva decât să beneficieze de această opor-
tunitate şi să-şi asume nişte merite pe care nu le au.

Criza irakiană este prima încercare serioasă prin care trec ser-
viciile noastre de informaţii. În faţa căreia se dovedesc neputincioase, nu doar
prin specificitatea cazului, ci prin ruperea lor de o realitate în continuă mişcare.
Antiterorismul românesc este încă tributar oamenilor şi metodelor de pe timpul
lui Ceauşescu, când România avea o situaţie privilegiată şi când ameninţările
erau ori întâmplătoare, ori indirecte.

Acum avem de-a face cu o ameninţare directă. Căreia nu-i
putem răspunde altfel decât prin aşteptare... 
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O ceremonie second - hand?

Mă gândesc uneori cum ar fi privit o (anumită) parte a presei
româneşti evenimentul de la Luxemburg, dacă după alegerile de la sfârşitul
anului trecut, PSD-ul ar fi rămas la putere: ca pe un veritabil afront la adresa
liderilor săi! Este pentru prima dată în istoria Uniunii când la o ceremonie de
semnare a aderării nu participă şefii de state ai ţărilor membre! Nici măcar şefii
de guverne! Doar nişte amărâţi de miniştri - omologi de-ai domnului Dinga,
necum de-ai lui Băsescu şi Tăriceanu. Impozanta delegaţie românească trans-
portată cu două avioane să sărbătorească evenimentul, s-a trezit în faţa unei
adunări de anonimi, nici ei foarte interesaţi de ceea ce se întâmpla acolo. Cu
toate acestea, preşedintele cel atât de firoscos în materie de protocol - când
a fost la Roma n-a acceptat să meargă la Vatican pentru că nu era primit de
‘omologul’ sau Papa. Iar cu cardinalii nu avea treabă - n-a zis nici mâlc şi a în-
cercat să treacă faptul ca pe unul divers şi neimportant.

Este corectă o asemenea viziune? Bineînţeles că nu! La Luxem-
burg a fost important actul în sine, şi nu participanţii. Prezenţa prietenului Blair,
sau a camarazilor Chirac sau Schroder n-ar fi schimbat nimic din semnificaţia
acestui moment pe care românii - aşa cum bine zicea preşedintele într-un in-
terviu de export -  îl aşteaptă de 60 de ani, de la Yalta. Corect este să semna-
lăm faptul ca atare şi, mai ales, premisa pe care o crează: aceea a unei munci
pe brânci, de 18 luni, aproape fără greşeală, pentru ca la 1 ianuarie 2007 să
păşim cu fruntea sus pe poarta Uniunii. Atunci da, va fi importantă şi prezenţa
prietenului Blair, dar şi a lui Chirac sau a lui Schroder, dacă vor mai fi în funcţii,
sau a succesorilor lor la vârf.

În acelaşi timp mă gândesc ce trompete şi ce surle ar fi spart tim-
panele naţiunii dacă PSD-ul ar mai fi fost acum la putere. Cum s-ar mai fi bătut
cu pumnii în piept artizanii aderării şi cum ar fi aşteptat ei de la naţiune bine-
meritatele omagii. Nu pentru că n-ar fi meritat cu adevărat, că nu s-au făcut
eforturi - dar acestea intrau în fişa postului respectivei guvernări, care nu făcea
decât ceea ce trebuia să facă. Iar despre cum ar fi consemnat aceleaşi părţi
ale presei evenimentul cu pricina, refuz să-mi mai bat capul pentru a-mi închi-
pui. Nu ceremoniile sunt - dacă sunt - de second hand. Ci unii oameni.
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Săptămâna patimilor

Din ‘70 şi ‘75 în România nu au mai avut loc inundaţii catastrofale
ca cele din Banat şi Ardeal, din această primăvară. Localităţi întregi s-au trezit
descoperite în faţa unei naturi perfide care a cotropit şi distrus munca de o
viaţă a mii şi mii de oameni. În ‘săptămâna patimilor’ bănăţenii întâmpină Paş-
tele şi naşterea lui Isus Hristos cu tristeţe şi cu deprimare, alegând puţinul care
le-a mai rămas după trecerea apelor. Case, acareturi, vite şi păsări, provizii au
dispărut în cele câteva zile în care prea-plinul lăsat din ceruri n-a întâlnit în
calea sa nici un obstacol. Odată în plus apele şi frământările pământului fac
ravagii într-o civilizaţie materială rămasă tributară unor secole revolute de ci-
vilizaţie. Făcute din ţărână, casele bănăţeanului se întorc în ţărână dizolvându-
se pur şi simplu, odată cu avutul oamenilor. Parcă printr-un blestem, cei mai
afectaţi sunt şi cei mai amărâţi, pentru care speranţa înălţării unei noi case
apare ca un vis îndepărtat şi nerealizabil. Disperarea lor, căreia nimeni nu ştie
cum să-i răspundă, răsună în pustiurile unei ţări preocupate mai mult de de
feluritele aventuri politice decât de viaţa şi existenţa lor. Un straniu sentiment
de amorţire a solidarităţii umane învăluie peisajul. Oamenii privesc la televizor,
compătimesc, dar nu fac nimic. Oficialităţile, pişcate de mass-media, zic cu ju-
mătate de gură că vor oferi materiale de construcţie. Şi atât. Paradoxal,
tsunami-ul din îndepărtata Asie a stârnit mai multe bune sentimente decât
aceste inundaţii. S-au făcut chete, colecte, teledonuri, televiziunile s-au înghe-
suit cu mesaje de solidaritate, s-au strâns bani. Pentru amărâţii noştri, însă,
nimeni nu mişcă un deget. Nici măcar Ministerul ‘Amenajării Rurale’, cel care
ar avea acum un minunat prilej să demareze un program de reconstrucţie a
satelor româneşti, nu din pământ amestecat cu bălegar, ci din materiale ‘eu-
ropene’, nu face nimic, al său ministru fiind mai ocupat de răfuieli politice decât
de gestionarea sectorului de resort. Treziţi-vă, fraţi români, măcar acum, la
ceas de retrăire biblică! Aruncaţi-vă privirile spre cei aflaţi în durere, goi şi fără
de adăpost, după trecerea stihiei, şi ajutaţi-i să le renască măcar speranţa... 
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Ultimul tabu

Ultimul tabu din politica românească, pe care congresul PSD
l-a spart, este acela al priorităţii ‘aleşilor’. Cei ‘aleşi’ au însemnat politicienii ori-
ginari, cei care şi-au început cariera în vâltoarea revoluţiei sau în zbuciumul
de după aceasta. Accesul la vârful partidelor părea într-un fel, condiţionat de
o astfel de apartenenţă, dătătoare de legitimitate. Instituţionalizarea şi instru-
mentalizarea sistemului a redus treptat, posibilitatea ca persoane din afara
acestui cerc să poată aspira la o astfel de poziţie. Primii care au făcut o breşă
în acest mecanism au fost liberalii, care în 1993 l-au debarcat, fără prea multe
menajamente, pe Radu Câmpeanu de la cârma partidului, oferind ‘lupilor tineri’
prilejul de a-şi manifesta aspiraţiile nu direct, ci prin intermediul unor oameni din
aceeaşi generaţie cu Câmpeanu, dar mult mai maleabili şi mai lipsiţi de orgolii.
O a doua debarcare istorică a fost cea a lui Petre Roman, intervenită într-o con-
junctură nefavorabilă pentru el (scorul modest din campania electorală din
2000) şi prin apariţia unui politician de tip nou, mult mai dinamic şi mai lipsit
de menajamente în demersurile sale - calităţi care au făcut din el, în final, pre-
şedinte de ţară.

Alegerea lui Mircea Geoană la congresul PSD sparge definitiv,
acest tabu. Dacă până cu o zi înainte, la vârful partidului nu putea fi concepută
vreo alternativă la tandemul clasic Iliescu-Năstase, odată cu acest vot calea
este larg deschisă oricărei prezenţe. A spus-o chiar noul preşedinte: de-acum
înainte oricine poate aspira la o astfel de poziţie. Cu o condiţie: să aibă în spate
maşinăria care a făcut posibilă această victorie. Stalin a rămas celebru pentru
cugetare sa: ‘Nu e important cine votează. Important e cine numără voturile’.
PSD-ul adnotează această idee în mod creator: nu este important cine numără
voturile, important este cine are capacitatea să le manevreze dinainte!

Congresul PSD devine o lecţie de democraţie de tip nou, de
o fază superioară celor practicate până în prezent: este vorba de capacitatea
de a face lobby realist şi convingător. De a avea ce să oferi ca să primeşti ce
ai nevoie. Aici, echipa lui Năstase, care a învăţat câte ceva din eşecurile elec-
torale recente, a lucrat eficient şi rapid, oferind şi primind ceea ce era necesar
pentru ca rezultatul să devină cel care a marcat intrarea partidului într-o nouă
etapă: cea a pragmatismului, desprins de sechelele istorismului.  
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Schimbarea lui Nicolau

Audierile din cadrul comisiei parlamentare referitoare la situaţia
din Societatea Română de Televiziune au un vag aer de vânătoare de vrăji-
toare. Paradoxal, directorul Nicolau şi oamenii săi se află la conflenţa a două
contestări - atât din partea fostei puteri, cât şi din partea celei actuale. Motivul
oficial, invocat la declanşarea procedurilor de audiere, ar fi fost acela al unei
anumite ‘obedienţe’ faţă de fosta putere. Cea actuală a intrat însă în pâine pe
fondul unei stranii continuităţi de abordare: aşa cum PSD, ca partid de guver-
nământ, a încercat să-şi subordoneze - măcar în parte - modalităţile de expri-
mare ale postului public, la fel, noua putere a considerat firesc să purceadă la
schimbarea oamenilor din TVR, cu proprii săi oameni! Votul negativ la adresa
raportului de activitate prezentat de TVR Parlamentului în toamna anului trecut
s-a datorat, însă, tocmai nemulţumirilor puterii de atunci faţă de poziţia consi-
derată ‘ambiguă’ a conducerii televiziunii şi a emisiunilor informative în special.
Într-un moment în care nu se întrevedea încă schimbarea de ‘regim’, Nicolau
a primit un avertisment sever din partea fostului său şef, prin interpuşi. Urma
o campanie electorală dură în care partidul avea nevoie de artileria televiziunii
de stat. Numai că rezultatul a fost exact invers: TVR nu a devenit mai parti-
zană, ba din contră, în corul bine orientat al televiziunilor a rămas în posesia
celei mai echilibrate partituri. Opoziţia a avut acces deplin la această cale de
comunicare, iar PSD şi-a înmulţit prilejurile în care i s-au părut tendenţioase
abordările la adresa sa. Cu toată această poziţie, imediat după alegeri, şi pre-
şedintele şi premierul au declarat şi declanşat acţiunea de înlocuire a preşe-
dintelui TVR - subiect pe marginea căruia desfăşurările încărcate de ‘formol’
sunt deja cunoscute. 

Cazul TVR şi al SRR ridică o problemă de fond, niciodată lămu-
rită: care este, care trebuie să fie condiţia televiziunii publice şi al radioului pu-
blic faţă de administraţie? Şi care trebuie să fie poziţia administraţiei faţă de
ele? În ce măsură activităţile publice trebuiesc reflectate aici cu precădere? Şi
cum se cuantifică noţiunea de independenţă? Cum se evită imixtiunile Puterii?

Mersul lucrurilor din comisii nu pare să aibă în vedere răspunsuri
la nici una dintre aceste întrebări. Singura întrebare valabilă pare să fie aceea:
îl schimbăm (sau nu) pe Nicolau? 
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Naivitatea în politică

În politică, naivitatea costă scump. Este prima constatare pe care
ar trebui să o facă, la o atentă analiză a celor întâmplate în ultimele şase luni,
Ion Iliescu.

Pentru prima dată în cei 15 ani trecuţi de la Revoluţie, fostul pre-
şedinte a dat senzaţia că nu mai înţelege ce se întâmplă în jurul său, în fatidica
zi de final de mandat în care a dorit să se concilieze cu istoria inclusiv în con-
troversata chestiune a mineriadelor. Graţierea lui Miron Cozma - act normal,
perfect legal în cazul său - s-a dovedit a fi o eroare. Nu chiar atât de mare cât
cea care i-a urmat, consecutiv, prin retragerea graţierii. Atunci, preşedintele
s-a dovedit excedat de virulenţa reacţiei pe care o parte a politicienilor şi presa
a manifestat-o la adresa sa. Aceste erori în serie, cuplate cu orgoliul de a crede
că, după o carieră ca a sa, cu palmaresul său şi meritele de fondator, se poate
întoarce în partid pe o cale pur democratică, statutară nu printr-un gest de con-
sideraţie excepţional, aveau să conducă în cele din urmă la nefericitul dezno-
dământ din 21-22 aprilie 2005. 

Ion Iliescu a avut naivitatea de a confunda suportul politic pe care
putea să conteze în orice confruntare electorală, cu acela a activiştilor parti-
dului. Eroare fatală: aproape nici o legătură între cele două categorii - aceea
a celor care consideră că a fi sărac şi cinstit, ca ei, este o virtute şi cea a acti-
viştilor care-şi datorează , în general, condiţia, aranjamentelor şi asocierilor
care îi aşează în tabăra privelegiaţilor. Pentru aceştia din urmă, revenirea lui
Iliescu la conducerea partidului era o ameninţare explicită, mai ales că ar fi
fost nevoit să concretizeze ideile şi opţiunile exprimate destul de consecvent în
anii ultimului său mandat.

În aceste condiţii Iliescu a mai avut naivitatea să nu-şi ia nici o
măsură organizatorică de prevedere, trezindu-se că jocurile se fac şi se desfac
în culisele congresului, fără ca el să aibe nici o pârghie de control. Dar cea mai
mare naivitate a avut-o în a considera apelul lui Geoană un truc electoral, în
condiţiile în care acesta ştia foarte bine ce spune, oferindu-i chiar o portiţă ono-
rabilă de repliere.

Revenit în partid într-un moment în care lucrurile şi oamenii s-au
schimbat până la punctul de a nu mai putea fi înţelese, Ion Iliescu a devenit
victima sistemului pe care el însuşi l-a creat. Şi care s-a întors împotriva sa.
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Mircică, fă-te că conduci!

Deşi unii susţin că e doar o legendă, secvenţele în care Caramitru
îl pregăteşte pe Mircea Dinescu să intre în emisie în postura de lider revoluţionar
este reală. Ea a fost înregistrată la o repetiţie, înainte de redeschiderea pro-
gramului televiziunii naţionale, cu Poetul stând la o masă şi buchisind ceva şi
cu Actorul dându-i indicaţii regizorale. ‘Mircică, fă-te că lucrezi’ a fost chinte-
senţa improvizaţiilor care au caracterizat, aproape firesc, momentul răsturnării
dictaturii şi al intrării într-o etapă istorică confuză şi neaşteptată.

Peste ani, scena se repetă, cu un alt Mircică la masa de scris a
Congresului şi cu un alt Actor dându-i indicaţii regizorale din culise. Mircea
Geoană este noul revoluţionar, cel care a condus acţiunea de răsturnare a
‘tiranului’ Iliescu, sub conducerea înţeleaptă a mult mai versatului său coleg şi
fost şef de partid şi de guvern, Adrian Năstase. După ce-a captat, vreme de
patru ani, toată lumina reflectoarelor, Adrian Năstase a câştigat ceva şi în
înţelepciune, înţelegând că nu e de loc indicat să pierzi de mai multe ori la
rând, fără a-ţi pune în pericol cariera. Cu flerul care i-a caracterizat acţiunile
de-a lungul perioadei în care a stat cuminte, un pas în urma liderului istoric, a
ştiut şi de data asta să facă pasul înapoi. Aruncându-l din nou în faţă, cum a
făcut-o şi la alegerile pentru Primăria Capitalei, pe Mircică. Devenit între timp
mai coerent, mai convingător şi mai revoluţionar. Şi chiar dacă drumul spre
şefia partidului i-a fost pavat cu bunele intenţii ale grupului de la Cluj, Mircică
s-a dovedit un învingător merituos, măcar pentru doza de inconştienţă cu care
şi-a pus în joc, încă odată, cariera proprie.

Acum Mircică trebuie să înceapă să lucreze cu adevărat, nu să
se facă. Cei care l-au ales vor să ştie dacă au investit în calul câştigător. Vor
să-l vadă, să-l pipăie şi să strige: este! Pentru asta Mircică trebuie să se conso-
lideze niţel şi pe dinăuntru şi pe dinafară. Să adauge poleielii diplomatice, luciul
mat al manipulatorului, care ştie să îmbine şi să dezbine la momentul potrivit.
Geoană trebuie abia acum să-i câştige pe social-democraţii din teritoriu, cei
care au dovedit că nu mai sunt dispuşi să se supună necondiţionat centrului.
Printre ei se află şi câţiva dintre foştii ‘grei’ care au eşuat în tentativa de a se
realege în forurile diriguitoare şi care ar dori să-şi întărească poziţiile dove-
dindu-le şefilor celor mari că fără ei nu se mai poate. Dar, cel mai dificil şi mai
necesar, în acelaşi timp, lucru, este că Geoană trebuie să demonstreze rapid
că eliminarea lui Iliescu nu a fost o manevră păguboasă, de pe urma căruia
partidul să se resimtă în suportul popular. 
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Dilema Americii

Săptămâna trecută, New York-ul a fost, practic, asaltat de către dele-
gaţiile celor peste 1300 de firme de turism din America, participanţi la cea de
a 37-a ediţie a ceea ce a fost numit “POW WOW” după onomatopeea care în-
soţeşte tradiţionala pufăire a pipei păcii. Cât se poate de sugestiv, pentru că
doar această stare poate face să înflorească turismul şi circulaţia oamenilor
în general. Alegerea New York-ului ca gazdă a acestei ediţii are o semnificaţie
aparte: aproape patru ani i-au fost necesari marelui oraş pentru a închide rănile
pricinuite de atacul terorist din 11 septembrie 2001, şi tot atâta i-a trebuit  Ame-
ricii pentru a regăsi ritmurile tradiţionale ale turismului său, grav afectat de ace-
leaşi evenimente. Căderea pricinuită de tragedia din New York industriei
turismului va putea fi recuperată, după estimările specialiştilor, abia dupa 2006,
dacă lucrurile vor merge bine şi americanii vor şti să facă tot ce le stă în putinţă
în acest sens. Toate industriile conexe s-au coalizat în susţinerea acestui eve-
niment care a căpatat dimensiuni naţionale, într-o ţară care nu duce lipsă de
evenimente de calibru. Participanţii la POW WOW au fost salutaţi din prima
seară, de către guvernatorul statului New York, George Pataki, iar reuniunea
finală a beneficiat de prezenţa fostului secretar de stat Colin Powell. Organi-
zatorii speră că din contractele care se vor încheia după această ediţie vor
rezulta afaceri de trei miliarde de dolari în următorii doi- trei ani, din care partea
leului va aparţine New York-ului: circa 300 de milioane.

De la 11 septembrie încoace, America se confruntă cu o situaţie ex-
tremă: pe de o parte, nevoia de a-i readuce pe turiştii străini care au renunţat
la această destinaţie, iar pe de alta parte necesitatea de a se proteja, crescând
nivelul măsurilor de securitate. Introducerea sistemelor de înregistrare antro-
pometrice (scanarea amprentelor şi fotografierea digitală) a stârnit un val de
proteste din partea europenilor, care au ameninţat că vor recurge la măsuri
similare. Controlul la intrare, devenit mult mai exigent, produce întârziere şi
disconfort. Turiştii s-au arătat, în ultimii ani, nemulţumiţi de procedurile greoaie
şi de timpul pierdut, reprezentanţii TIA (Travel Industry Association) au făcut
diligenţe pe lângă autorităţi, dar acestea nu s-au arătat dispuse să renunţe la
nimic. Au declanşat însă o campanie de convingere a turiştilor că acest lucru
este necesar şi inevitabil. S-au făcut şi unele eforturi de fluentizare a intrărilor
şi toate marile porţi de intrare ale continentului au fost dotate cu sisteme elec-
tronice de control, autorităţile lăudându-se deja cu faptul că peste 500 de
infractori periculoşi au fost împiedicaţi să intre în ţară. În faţa acestei dileme -
nevoia de turişti şi de banii acestora - şi rigorile legate de securitatea naţională,
America încearcă să rezolve lucrurile în felul său. Binecunoscut, dealtfel. 
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Recursul la demnitate

Sunt întrutorul de acord cu dl preşedinte Băsescu când cere
jurnaliştilor să-i respecte demnitatea. Să nu-l jignească, atribuindu-i fapte şi
intenţii care-i sunt străine. Să-l judece, să-l analizeze, să nu fie de acord cu el,
dar totul într-un registru de bun simţ şi de respect al persoanei. 

Preşedintele Băsescu este la debutul unei confruntări dure,
de care au avut parte, în grade diferite, şi predecesorii săi. Dacă dl Iliescu ră-
mâne campionul ‘încasărilor’ - cele mai multe nedrepte, răuvoitoare şi răstăl-
măcitoare - nebeneficiind, ca ceilalţi de vreo perioadă de graţie, lucrul se poate
explica şi prin durata mandatelor sale şi prin complexitatea şi centrifugalitatea
etapei tranşate. Dl Constantinescu a resimţit acut divorţul cu o presă până la
un punct binevoitoare şi ajutătoare, refuzând să accepte schimbarea de ton şi
punând-o pe seama unor manevre oculte ale adversarilor săi politici. Traian
Băsescu este un caz aparte. În calitatea sa de vârf de lance al opoziţiei anti-
pesediste a avut acces nelimitat la o mass media tradiţional orientată împotriva
puterii. Această atitudine i-a fost extrem de utilă, iar el a ştiut să o speculeze
punctual, în demersul său abrupt şi neaşteptat spre mandatul prezidenţial.
A părut chiar că înţelege mai bine decât alţii condiţia unei branşe cu puţine
resurse materiale, adusă în situaţia de a asculta comenzi politice prin ‘mituirea’
sa cu publicitate guvernamentală. N-a ezitat să promită eliberarea presei de
asemenea servituţi şi s-a şi ţinut de cuvânt închizând total acest robinet. În
momentul în care tonul presei s-a schimbat, a reacţionat dur, neezitând de a
se înscrie punctual în câteva polemici cu organe de presă ale căror puncte de
vedere nu le împărtăşea. 

Ultima sa reacţie vine pe fondul generalizării tonului critic, ali-
mentat nu doar de criza ostaticilor, ci şi de unele dintre erorile sale reale, în
special în câmpul politicii externe, unde manifestă lacune pe care probabil că
le va acoperi în timp. Când, însă, cere din partea presei un tratament corect,
dl Băsescu pare să uite că el însuşi este cel care a declanşat o confruntare în
afara canoanelor urbane. Că el este cel care a gratulat-o cu adjectivul de ‘tra-
seistă’ pe una dintre fostele sale admiratoare, că tot el l-a băgat într-un borcan
cu formol pe preşedintele televiziunii de stat, că el este cel care a lansat prima
interdicţie la Cotroceni pentru un organ de presă sau că l-a ameninţat extrem
de puţin voalat pe un director de ziar care-i făcuse o solicitare pe care a con-
siderat-o nelalocul ei. Slobod la gură cum nu-i prea stă bine unui preşedinte,
dl Băsescu reclamă presei o autocenzură pe care nu şi-o impune deloc sieşi.
Sau nu reuşeşte încă...   
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Purtătorul de cuvânt

Ultimele guvernări au adus în prim plan un nou tip de personaj:
purtătorul de cuvât! După un model instituţional, lansat în laboratoarele analizei
politice, acesta este un tip care asigură interfaţa dintre instituţia pe care o re-
prezintă - sau, mai exact, şeful acestei instituţii - şi mass-media.

Cu alte cuvinte, el devine cureaua de trasmisie a informaţiei brute
destinate consumului public, atunci când titularii diverselor demnităţi nu au
chef să dea ochi cu reprezentanţii mass-media şi să trebuiască să răspundă
unor întrebări incomode. Purtătorul de cuvânt se poate deroba foarte simplu
de această neplăcere prin repede învăţatul ’’no comment’’!

Un portret-robot al purtătorului de cuvânt este greu de schiţat,
dată fiind diversitatea mediilor din care acesta provine. Cel mai adesea, pur-
tătorul de cuvânt este un gazetar ratat, care renunţă la condiţia sa fie din cauza
salariului prea mic, fie din cauză că nu reuşeşte să-şi facă auzită vocea.

Unii sunt dintre cei care au chiar pretenţii de a da lecţii confraţilor,
mai ales pe teme ce depăşesc sensibil nivelul lor de pregătire (ca să devii zia-
rist, azi, îţi este suficient liceul, că de altceva nu mai ai timp). Straniu este că
pretenţiile de formatori de opinie se opresc brusc în faţa noii fişe a postului şi
asişti, uneori siderat, la vigoarea cu care purtătorul de cuvânt înalţă osanale
la ceea ce veştejea mai deunăzi, sau veştejeşte ceea ce proclama cu vigoare
revoluţionară. Cea mai stranie chestie este că unii îşi găsesc locul în slujba
administraţiei exact pe domeniul al căror critici acerbi erau înainte de asta.

N-aş vrea să simplific. Există şi cunosc numeroşi purtători de cu-
vânt oneşti, care nu-şi fac de râs meseria temporară (căci cam asta este: du-
rează cât durează şi şeful). Sunt purtători de cuvânt capabili să exprime
mesaje corecte şi cu decenţă, care reuşesc să nu fie obedienţi, dar să fie con-
secvenţi  şi care nu se pun în posturi comice - cum s-a întâmplat, de pildă cu
un celebru purtător de cuvânt al unui premier, pe care-l contrazicea sau persifla
în luările de poziţie publică. Pe măsură ce lucrurile vor intra într-o normalitate
mai pronunţată, şi această funcţie îşi va cristaliza rolul şi se va înscrie pe un
făgaş firesc, între vedetismul de ocazie şi monotonia impersonală care înso-
ţesc încă prestaţiile unor reprezentanţi în domeniu.
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Femeile lui Băsescu, 
aripa Pârvulescu-Udrea

Deşi n-a avut niciodată o aură de cuceritor deasupra meşei
care-i acoperă discret calviţia precoce (în legătură cu care funcţionează sucu-
lente anecdote cu conotaţie sexuală), Traian Băsescu ni se dezvăluie pe zi ce
trece ca un adept neînfricat al promovării femeii. Nu, însă, în maniera lui Ceau-
şescu, cel care din raţiuni de confort casnic prefera genul asexuat, cu coc şi
îmbrăcăminte cu croială sobră. Ci într-o manieră de-a dreptul provocatoare.
Femeile lui Băsescu reuşesc să atragă atenţia prin decolteuri generoase sau
prin fuste economice şi chiar dacă uneori destabilizează mediile în care sunt
puse să acţioneze, ele poartă - cu mândrie  - făclia încrederii neştirbite în geniul
politic al marelui lor frate de la Cotroceni.

Cel mai mare succes l-a avut preşedintele cu promovările din
aripa Pârvulescu-Udrea. Prima a devenit, aproape instantaneu, vedetă naţio-
nală când, propusă fiind pentru pretenţiosul scaun de ministru al Integrării Eu-
ropene, s-a prezentat la audierile de la Comisia Parlamentară într-o ţinută
extrem de sexy, care însă n-a reuşit să-i zăpăcească pe membrii acesteia încât
să uite să-i pună întrebări elementare. La care distinsa duduie, provenită din
pepiniera de cadre a Primăriei, n-a prea ştiut să răspundă. Mare scofală: sunt
atâţia miniştri care n-au habar cu ce se ocupă, dar au consilieri destoinici. De-
centă, doamnişoara Pârvulescu n-a mai aşteptat răspunsul Comisiei şi s-a re-
tras demn creând prima criză guvernamentală. Cu doamna Udrea este cu totul
altceva. Dânsa este incomparabil mai versată, mai realizată (are banii ei, se-
parat de cei ai domnului Cocoş) şi mai dornică să guste din fructele Puterii.
Politica pare să fie ambiţia ei supremă, iar dl Băsescu profesorul emerit. Adusă
la Cotroceni din aceeaşi pepinieră municipală, doamna cancelar Udrea şi-a
luat postul în primire şi a purces la aşezarea vieţii şi activităţii preşedintelui pe
făgaşul marii politici. Suflul nou adus de dânsa s-a concretizat printr-o ţinută
mândră, etalându-şi fără rezerve darurile naturale şi provocând ochii obosiţi
ai funcţionărimii cu culori îndrăzneţe şi senzuale. Doamna Udrea n-are îndo-
ielile metafizice ale domnişoarei Pârvulescu: ce dacă Norvegia n-are preşe-
dinte şi nu e în UE! La urma-urmelor asta e treaba lui Pleşu. Iar dânsa e la
Cotroceni ca să înveţe şi să fie învăţată. Dar, mai ales, să se afle, plină de o
grijă aproape maternă, în preajma noului tătuc al naţiunii, promotorul femeilor
şi ocrotitorul feminităţii în politică.   
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Serbările galante

Parcă la altceva ne aşteptam de la noul guvern instalat în urmă
cu patru luni, decât la ce ne-a oferit până acum. La mai multă vigoare, la mai
multă claritate în concepţii şi mai multă raţiune în decizii. În loc de toate acestea
avem parte de un vals lent, cu parteneri simandicoşi şi cu pauze lungi şi dese
între reprize.

Fără îndoială că personalitatea celor care îl compun are un cuvânt
greu de spus. Şi în primul rând, aceea a premierului: un tip bine crescut, ele-
gant, care pune preţ pe înfăţişare şi pe bunele maniere, dar care are un ritm
interior rupt parcă de al lumii care îl înconjoară. Premierul nostru a debutat
printr-un efort de cunoaştere şi socializare al echipei eterogene ce i-a fost pusă
în braţe de preşedinte, invitându-i pe membrii noului guvern, de Revelion, cu
neveste şi copii la o agapă. A încercat de câteva ori să ţină şedinţe de guvern
informale, în alte ambianţe decât cea obişnuită, de la Victoria. A iniţiat şi un
sistem de mic-dejun pe malul lacului, cu interlocutori diverşi. Când e vreme
frumoasă iese la şosea să se plimbe cu motocicleta spre disperarea sepepiş-
tilor şi spre satisfacţia mulţimii de gură-cască. Nu-şi uită pasiunile de tinereţe
şi, dacă e pe undeva un salon auto (dealerul care moţăie în el se dezmeticeşte)
dă repede o fugă până acolo să admire noile modele de Citroen sau noul
Logan. Iar când e un eveniment mai acătării, precum semnarea acordului cu
UE, convoacă alături de miniştri care-i sunt mai apropiaţi sau mai impuşi în
apropierea sa şi pe nevestele acestora, ştiută fiind importanţa pe care o au fe-
meile în transmiterea neoficială a mesajelor. 

Ce mai încolo şi încoace, veritabile sărbători galante, ca o glazură mul-
ticoloră peste un tort în care nu se ştie exact ce se întâmplă între aceasta şi
blat.

Stilul de guvernare al premierului ar fi unul admirabil - dar pentru o so-
cietate aşezată, care şi-a rezolvat marile probleme şi poate să privească în
jurul său cu detaşare. Stilul dirijorului unei echipe în care fiecare îşi cunoaşte
pe de rost partitura şi nu improvizează decât acolo unde efectul artistic o cere.
Or, nu e cazul, nici dintr-un punct de vedere, nici din altul. Societatea româ-
nească este răscolită de fel de fel de conflicte, temerile aderării se fac tot mai
acut simţite, iar de echipă ce să mai vorbim. Cu excepţia a vreo trei solişti ce
dau semne de cuviinţă măcar, dacă nu de profesionalism (Blaga, Muscă şi
Macovei, la o primă vedere) despre majoritatea celorlalţi te întrebi odată cu ei
ce caută pe acolo. Un guvern galant, ce bălteşte în el însuşi, când din depăr-
tare se aude tot mai ameninţător vuietul tsunami-ul comunitar...
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Axele fluide ale politicii

După aproape trei săptămâni în care am călătorit prin America în
căutarea a ceea ce are aceasta cu adevărat specific şi generator de dinamism
instituţional şi deschidere umană, constat că, în ciuda eforturilor gazetăreşti
de a descoperi orice semnal pătruns pe această imensă piaţă informaţională,
referitor la ţara mea nu am găsit nimic. Nici ziarele care mi-au fost la îndemână
şi nici posturile de televiziune pe care le-am vizionat n-au suflat, în toată
această perioadă, o vorbă despre România. Nici măcar evenimentul tăierii mo-
ţului prezindenţial rebel (despre care am aflat prin Internet) nu a stârnit intere-
sul celor pe care preşedintele Băsescu îi consideră a fi partenerii săi privilegiaţi.

Mă întreb: e bine, e rău? Dacă privim în urmă şi rezumăm faptele
care au avut impact mediatic internaţional - mineriade, copii bolnavi de SIDA,
corupţie, instabilitate legislativă - putem să spunem că e de bine. Pe de altă
parte, această tăcere dovedeşte, într-un fel, că la Bucureşti nu se întâmplă
nimic. Noua guvernare nu a adus cu sine nici o schimbare notabilă, nimic nu
se mişcă suficient de semnificativ pentru a atrage atenţia lumii asupra noului
traiect al României, cea care bate la porţile Uniunii Europene, cu gândul mai
mult la axa proiectată de Băsescu.

Ori, dacă e vorba despre o axă care pleacă de la Washington,
aceasta ajunge mai degrabă la Tbilisi, decât la Bucureşti, trecând mai întâi
prin ţări, foste membre ale URSS, care au avut un ecou major în America. Pro-
vocarea făţişă adresată lui Putin, cum că acesta n-ar avea a se teme de pre-
zenţa americanilor la graniţele Rusiei, a fost îmbrăţişată cu entuziasm. Chiar
dacă ecourile revoluţiilor portocalii din spaţiul ex-sovietic tind să se coloreze
în verde, prin Asia, unde un aliat strategic al Americii în lupta contra teroris-
mului, Karimov, face faţă cu greu unei revoluţii cu tentă islamică. Este, pe un-
deva, efectul pervers al exportului de democraţie occidentală, în zona în care
principiile de viaţă par să fie altele, lucru care pune întreaga strategie armată
americană în situaţia unor schimbări dramatice. Precum cea anunţată recent
de Rumsfeld, de desfiinţare a 33 de baze militare americane, întâmpinată cu
proteste aici.
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Reflectarea absenţei...

Se împlinesc, iată, în curând, patru ani de la evenimentul care a
zguduit America cu o forţă nemaiîntâlnită de la cel de-al doilea război mondial
încoace: atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 de la New York. Locul gol
lăsat pe harta Manhattanului de exploziile care au neantizat simbolurile mân-
driei americane - turnurile gemene ale WTC - rămâne ca o cicatrice nevinde-
cată şi la fel de dureroasă. Zilele trecute, guvernatorul statului New York,
Pataki, a luat taurul de coarne şi a declarat că începerea grabnică a lucrărilor
de reconstruire devine un obiectiv personal al său, după numeroasele dispute
legate de aspectele unui proiect acceptat de autorităţi. În locul celor două tur-
nuri se vor înălţa şapte în unul singur, de formă piramidală, atingând dimen-
siunile precedentelor. Proiectul va fi finanţat din asigurările ‘’gemenilor’’ şi, în
paralel, vor avea loc operaţiunile de amenajare a memorialului celor 3.000
de victime ale tragediei, pe care autorii l-au intitulat, sugestiv, ‘’Reflectarea
absenţei’’. 

Absenţa ‘’gemenilor’’ este resimţită dureros de americani. Ele
continuă să simbolizeze fragilitatea şi slăbiciunile unui sistem considerat atot-
puternic, în faţa ameninţărilor atipice ale terorismului global. Ţara cu cea mai
mare şi mai performantă armată din istorie se dovedeşte neputincioasă în faţa
unui război de tip nou, un război fără frontiere şi fără reguli. Efectul pervers al
atacurilor din 11 septembrie se resimte aproape la fiecare pas într-o Americă
a tuturor libertăţilor. De la măsurile de securitate adeseori excesive, la intrarea
în ţară, până la restricţiile de tot felul la accesul în instituţii şi locuri publice,
America a mai făcut faţă unei ameninţări - cea nucleară - şi dacă atunci a ştiut
cum să o întâmpine (adăpostul antiatomic personal) acum este dezorientată
de faptul că ameninţarea - necunoscută - poate veni oricând şi de oriunde, în
modalităţi împotriva cărora nu există remedii.

Partea bună a lucrurilor este că, oricum, nu s-au contaminat de
paranoia autorităţilor. În New York viaţa continuă, trepidant, fără a trăda teama
ascunsă a locuitorilor, absenţa ‘’gemenilor’’ se reflectă însă, pe planul psiholo-
giei generale, prin pierderea sentimentului de siguranţă al celei mai puternice
naţiuni.

18 mai

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 137



Soluţia liberală

Trebuie să recunosc faptul că soluţia liberală, antamată de
premierul Tăriceanu, o bate de la distanţă pe cea democrată, a dlui Băsescu.
E vorba, bineînţeles, de celebra de-acum învârtoşare a coaliţiei de guvernă-
mânt, în aşa fel încât să nu mai fie expusă diferitelor dezastre naturale care
i-ar putea cauza pierderea fragilei majorităţi parlamentare, şi nici soluţiilor
‘imorale’, de conjunctură, precum cea care a adus-o practic la guvernare.

Dacă Traian Băsescu vedea în alegerile anticipate rezolvarea
tuturor problemelor, Călin Popescu şi Tăriceanu nu putea fi, din principiu, cu
dragă inimă de aceeaşi părere. Pentru că fie valul de popularitate pe care
înoată preşedintele cât de mare, el riscă totodată să măture statu-quo-ul creat
de actuala formulă de guvernare, irosind truda de peste patru luni a definitivării
algoritmului. Nu mai vorbesc de faptul că noile alegeri ar putea propulsa şi alţi
pretendenţi la funcţia de premier, deşi acest lucru e considerat a avea mai pu-
ţină importanţă. Ei bine, soluţia pe care o propune actualul premier este una
de sorginte pur liberală prin pragmatismul ei şi e de mirare că nu i-a trecut
până acum nimănui prin cap: achiziţionarea de parlamentari! Ca la fotbal: cine
oferă mai mult, ia jucătorul. Nu neapărat cel mai bun, pentru că aici nu e vorba
de calitate - coaliţia n-are nevoie de parlamentari buni sau foarte buni, ci pur
şi simplu de parlamentari. Câţi? Cam atâţia, de exemplu, câţi are PUR-ul. Asta
nu înseamnă că se renunţă la aliatul conservator (scuze - nu reuşesc să mă
obişnuiesc cu noile iniţiale ale partidului dlui Voiculescu), ci doar se ia o măsură
suplimentară de siguranţă în caz de defecţiune a acestuia. Ieri un parlamentar
de la PSD, azi unul de la PPRM, mâine alţii tot de pe acolo şi asa se înjgheabă
o majoritate mai trainică şi mai mulţumitoare decât ar putea-o da nişte alegeri
anticipate ce pot conţine şi... surprize. Parlamentari nemulţumiţi de ceva sunt
cu duiumul în Opoziţie şi trebuie doar să le gâdili coarda sensibilă ca să-i con-
vingi că viaţa se vede mai roz din barca Puterii. Şi că rozul ăsta poate dura, şi
cu ajutorul lor, minim patru ani. Ani în care se pot întâmpla multe, spre binele
lor şi al apropiaţilor lor.

Dacă ar exista un premiu de pragmatism politic n-aş ezita nici
un moment să-l propun pe premierul Tăriceanu, cel care dă, în acest fel, prima
sa dovadă de iscusinţă prin care să-şi merite poziţia pe care o ocupă.

Că nu prea e ea morală, soluţia, e o altă problemă. A preşe-
dintelui Băsescu, că el e cu morala... 
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Aura puterii

Nişte bătrânei de treabă, simpatici chiar, în stare să explice
suficient de convingător cum de se întâmpla ce se întâmpla pe vremea în care
ei erau în preajma marelui conducător. Aşa le apar, cel mai adesea, spectato-
rilor de azi, foştii şefi ai regimului comunist. Nişte neajutoraţi, copleşiţi de forţa
malifică pe care o degajau celebrele personaje, cărora nu ezita să le confere
o forţă interioară capabilă să strivească tot ce era în jur.

Şi ei, şi noi, uităm însă că atunci când erau în funcţii, la rândul
lor inspirau aceleaşi sentimente şi trăiri celor aflaţi mai jos de ei. Se repetă, în
mod stereotip, scenariul puterii: cel care primea binecuvântarea, de deasupra
sa, devenea el însuşi purtătorul unor haruri asemănătoare.

Există, fără îndoială, o anumită aură a puterii care, în condiţii
şi în momente date, modifică nu doar personalitatea purtătorului acesteia, dar
şi percepţia celor din jur. Vă imaginaţi oare că Ceauşescu însuşi, dacă ar fi
avut soarta unui Jivkov de pildă, şi ar fi apucat să trăiască el însuşi în condiţiile
pe care le hărăzise naţiunii sale, ar mai fi avut forţa de a impresiona pe care a
avut-o cât avea puterea? Fiţi siguri că, asemeni colaboratorilor săi, ar fi sfârşit
în a apărea el însuşi în postura unui moşneag, cam viclean dar înţelept, neîn-
ţeles şi păcălit de cei din jur, victimă a unei istorii tot mai confuze.

Nu vreau să cantonez demonstraţia în anecdotica noastră tra-
diţională. L-am văzut, de curând, la New York, la o Convenţie a agenţilor de
turism americani, pe fostul secretar de stat, Colin Powell. Fusese cam al doilea
om în ierarhia puterii executive. L-am întâlnit de mai multe ori, dar cel mai pu-
ternic mi-a rămas întipărită în memorie prestaţia sa de la Summit-ul Pământu-
lui, de la Johannesburg, în 2002. Venit în locul lui Bush, a avut parte de o
primire extrem de ostilă, de neînţeles aproape din partea celor de aceeaşi cu-
loare cu el. Alocuţiunea sa a fost întreruptă în repetate rânduri de vociferări şi
scandaluri. De fiecare dată, şi-a păstrat controlul şi şi-a continuat discursul în
momentele în care protestatarii încetau. Era de un calm olimpian şi simţeam,
în jurul său, aura puterii, de reprezentant al celui mai puternic om din lume.
Nimic nu-l putea clinti, nimic nu-l putea impresiona. Acum, la New York, din
fostul secretar de stat rămăsese doar învelişul uman. Aura dispăruse. Powell
s-a străduit preţ de o oră, conform contractului (prezenţa sa acolo fusese plă-
tită, cu nu puţini bani, de o mare companie), să fie nu doar inteligent, ci şi amu-
zant. A reuşit în mare, cu toată concurenţa unui concert rock dintr-o hală
vecină, dar fără ca ceea ce spunea să mai aibă ceva din greutatea de altădată.
Adică de doar cu vreo trei luni în urmă...   
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Boala lui Iliescu

Până de curând, majoritatea membrilor PSD, priveau lucrurile
ca încadrându-se în tiparul epocii ‘96-2000: după pierderea alegerilor, PDSR-
ul, cum se numea atunci, nu a avut altceva de făcut decât să stea liniştit şi să
lase Coaliţia vremii să se îngroape singură în incompetenţa şi în haosul algo-
ritmic ce i-a caracterizat evoluţia. Revenirea la putere s-a făcut în mod aproape
natural, nefiind necesare nici un fel de eforturi. Partidul a reuşit să-şi păstreze
atunci unitatea datorită refuzului lui Ion Iliescu de a se alătura disidenţilor care
au format mai apoi APR-ul. Pentru că şi atunci, ca şi acum, principala cauză a
pierderii alegerilor nu a constat în calitatea actului de guvernare, ci în tot ceea
ce s-a asociat acestuia pe fondul aroganţei, corupţiei şi îndepărtării de esenţa
doctrinei. Pentru electoratul perioadei, Ion Iliescu a constituit o garanţie sufi-
cientă pentru ca formaţiunea să revină la putere şi să domine net peisajul po-
litic al celor patru ani care au urmat.

Spuneam că pentru unii pesedişti situaţia actuală nu părea să
difere. Era suficient, se credea până de curând, ca noua Coaliţie să fie lăsată
să-şi arate slăbiciunile - legate, tradiţional, şi de algoritm - şi deficitul de
potenţial uman, pentru ca majoritatea electoratului să revină la sentimente mai
bune faţă de partidul lor. Într-un fel, actualul ciclu era considerat ca unul de
odihnă şi de refacere a apetitului. Chiar şi după congresul extraordinar, senti-
mentul a continuat să reziste bazat pe prezumţia că, în ciuda eşecului său per-
sonal, Ion Iliescu va rămâne fidel principiului de a nu  scinda partidul.

Evenimentele ulterioare, care au culminat cu spitalizarea fos-
tului preşedinte, ridică serioase semne de întrebare asupra valabilităţii scena-
riului. Ion Iliescu şi-a dat, în sfârşit, seama că nu mai reprezintă aspiraţiile
actualilor activişti ai partidului, care tind spre alte modele decât cel tradiţional
de stânga căruia el îi rămâne fidel. În aceste condiţii şi în prezenţa unor sem-
nale date deja, n-ar fi exclusă, într-un viitor nu prea îndepărtat, o mişcare-şoc,
concretizată prin lansarea unei noi formaţiuni politice care să reunească sub
umbrela fondatorului social-democraţiei, o bună parte a electoratului împărţit
acum între PSD, PPRM şi PD. Această mişcare ar crea o problemă cel puţin
gravă pentru un PSD rămas cu activiştii, dar nu şi cu electoratul tradiţional al
lui Iliescu. Or, boala lui Iliescu pare să fie  semnalul unei astfel de evoluţii. 
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‘Cazul nu e încheiat!’

Răgazul cerut de preşedintele Băsescu pentru a putea prezenta
‘filmul’ răpirii şi al eliberării nu este deloc întâmplător, deşi la prima vedere te
poţi întreba: odată rezolvat şi încheiat cazul, ce-ar mai avea nevoie de timp?
Pentru ce?

Adevărul este însă că, vorba aceluiaşi şef de celulă de criză,
cazul nu este încheiat. Ba, s-ar putea spune că, abia odată cu eliberarea os-
taticilor, dosarul răpirii se deschide şi abia de acum înainte autorităţile pot în-
cerca să afle ce s-a întâmplat cu adevărat. Pentru că nu doar răpirea, ţinerea
în captivitate şi eliberarea (poate mai ales aceasta din urmă) sunt atipice, ci
aproape tot ce a însoţit acest episod ciudat, care a ţinut cu sufletul la gură,
vreme de două luni, o întreagă naţiune.

Cu toate osanalele înălţate de preşedinte serviciilor secrete, în
perimetrul acestora vor trebui căutate acum cauzele crizei şi raţiunea ei. Pentru
că, repet, în cazul în care acestea ar fi reacţionat firesc, încă de la început, ar
fi trebuit să găsească mijloacele de a împiedica nu doar aventura în sine, ci şi
toate costurile - materiale şi morale - care au însoţit-o. Mi-e greu să cred că
eliberarea ostaticilor s-ar datora acţiunii acestor agenţii. Pur şi simplu pentru
că ele nu aveau ce rol să joace într-o astfel de operaţiune. Teroriştii nu tratează
cu serviciile secrete. Ele tratează direct la vârf, sau în zona de decizie majoră.
Ele urmăresc o categorie de interese care nu intră în fişa tehnică a seviciilor.
Acestea poate că au netezit drumul negociatorilor, dar în nici un caz n-aveau
cum să asigure ele contactele care erau atributul exclusiv al teroriştilor: doar
dacă aceştia doreau se putea stabili o cale de comunicare. Mai degrabă, rolul
serviciilor secrete abia de acum începe, în desluşirea firelor încâlcite ale aces-
tei afaceri şi în luminarea cazului.

Cât despre cei patru - căci patru sunt, oricât s-a vorbit pe lângă
realitate, de ‘trei plus sau minus’, - lăudat fie cerul că i-a adus teferi acasă.
Eroismul lor de ocazie a fost complet inutil şi greu de justificat şi mă tem că
odată consumată faza festivă a bucuriei salvării şi regăsirii celor dragi, vor
avea la rândul lor de răspuns unor întrebări nu dintre cele mai comode.
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Meciul cu presa
Neputând să-şi savureze în linişte triumful înregistrat prin ‘buna

gestionare’ a unei întâmplări fericite din cauza unor gazetari cârcotaşi, inca-
pabili să se alinieze măcar pentru o zi bucuriei naţionale - cum bine zicea un
fost confrate, reîntors la treabă cu coada între picioare după un experiment
guvernamental în care i-au fost întinate niscai nobile idealuri - preşedintele Bă-
sescu n-a răbdat decât o zi ca să-şi exercite de-acum binecunoscuta nevoie
de drept la replică. La o întâlnire cu studenţii, unde o transmisie în direct a unui
post de televiziune i-a apărut ca o mitocănie sadea la adresa personalităţii
sale, preşedintele i-a veştejit în stilu-i tradiţional pe acei ‘guru’ care se cred mai
deştepţi decât preşedinţia şi toate serviciile secrete la un loc.

Reacţia dlui Băsescu nu este una surprinzătoare. Încă din primele zile
ale mandatului său el s-a dedicat unui serial de contraatacuri - unele dintre ele
putând fi considerate veritabile derapaje de la urbanitate - vrând parcă să arate
naţiunii că n-are nici un chef să rămână dator unei prese pe care tot el a eli-
berat-o de sub jugul publicităţii guvernamentale. Verva şi promptitudinea pe
care le manifestă ar face din dânsul un excelent jurnalist de tabloid şi aproape
că mă mir, date fiind şi antecedentele sale, că printre iniţiativele private pe care
le-a exersat n-a figurat şi facerea unui ziar. 

Dar, întâmplător sau nu, dl Băsescu nu este ziarist. Este doar preşe-
dinte. O poziţie în care, constituţional cel puţin, n-ar avea justificări să se an-
gajeze în polemici şi atacuri partizane, atacând ‘o anumită parte a presei’ cu o
vigoare pe care nici unul dintre predecesorii săi n-a manifestat-o, deşi au avut
parte de atacuri infinit mai numeroase, mai dure şi mai nedrepte decât domnia
sa. Atacând ziariştii şi dând directive presei (referitoare la diverse perioade de
abstinenţă), dl Băsescu îşi asumă o condiţie riscantă: aceea de a se considera
el însuşi un ‘guru’ peste ale cărui idei şi doleanţe nimeni n-ar avea dreptul
(moral, deocamdată) să treacă. Împărţind lumea şi aşa împărţită a presei în
buni (analişti oneşti, de aceeaşi părere cu dânsul) şi răi (cei vânduţi Opoziţiei),
preşedintele riscă să fie el însuşi cel care crează o nouă crevasă în societatea
românească, despărţindu-i pe cei cărora ar trebui să le fie un bun preşedinte,
indiferent dacă l-au ales sau nu, sau dacă-l plac sau nu. Continuând acest
meci, presărat cu invective sau cu mişto-uri marinăreşti (‘sunt supăraţi pe mine
că nu le mai dau publicitate’ - declaraţie pentru export), preşedintele nu face
decât să amâne, păgubos, intrarea într-o normalitate care nu exclude, şi n-are
cum să excludă, opiniile critice, chiar nedrepte, la adresa sa. Dar ăsta-i jocul
democratic, asta este condiţia unui preşedinte democratic ales şi menţinut în
funcţie, asta este presa liberă, chiar dacă încă pătimaşă şi insuficient de
coaptă. 
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Poliţia presei

Într-o societate cu adevărat democratică funcţionează unul dintre drep-
turile pe care totalitarismul le-a suprimat fără nici o excepţie: dreptul la opinie!
La opinie liberă, deschisă, fără teama că cel care o emite poate fi urmărit, bla-
mat sau condamnat pentru acest lucru.

Cea mai elocventă expresie a dreptului la opinie o reprezintă presa.
Presa românească şi-a câştigat, după lungi decenii de obedienţă, dreptul la
exprimare necenzurată şi nedirijată, într-o singură zi. 22 decembrie 1989 a fost
momentul fast în care toate restricţiile şi tabu-urile au fost înlăturate şi vocea
gazetarilor s-a făcut auzită pentru prima dată pe lungimea de undă a sinceri-
tăţii. E drept că, în vârtejul evenimentelor care au urmat, emoţionalitatea a co-
pleşit aproape total raţionalitatea, că informaţia comentată tendenţios sau
convenabil în siajul unei anumite convingeri s-a instalat pe primele pagini şi
că intoleranţa de tip fundamentalist şi-a arătat tot mai des colţii. Însă, marele
avantaj a stat în faptul că discutându-se, dezbătându-se, confruntându-se pu-
blic, marile crize s-au putut detensiona sau diminua. Aflaţi în prima linie a aces-
tor dezbateri, gazetarii au început ei înşişi să devină persoane publice,
simbolizând opţiuni şi convingeri sau lipsa acestora. Dezvoltarea şi diversifi-
carea peisajului media, înmulţirea posturilor de radio şi televiziune a făcut din
aceşti gazetari un soi de vedete care au dominat, mai mult sau mai puţin în-
dreptăţit, topul interesului public. Sentimentul exercitării unui monopol i-a ridicat
împotriva lor pe aspiranţii la un loc mai bun sub soarele media, motorul de-
mersurilor constituindu-l atacul la opinie. În toată perioada acestor ani, dar cu
precădere în ultimii, atacarea ziariştilor de către ziarişti datorită opiniilor expri-
mate a devenit un veritabil sport naţional. Unele (detest acest lucru, dar n-am
altul), o ‘anumită parte’ a publicaţiilor s-au transformat cu de la sine putere în
intanţe de judecată şi în catedre profesionale, ai căror titulari abia făcuseră,
de regulă, saltul din banca unde screjeleau hârtia cu ‘Ana are mere’. Această
poziţie capătă un tot mai intens aer taliban, exponenţii săi fiind gata să decre-
teze ‘zile de euforie naţională’ sau liste de indezirabili. Persoane a căror vocaţie
ar fi făcut din ei excelenţi cenzori sau instructori ai ‘secţiei de presă a partidului’
înainte de ‘89, sunt acum campioni ai libertăţii de exprimare după nişte reguli
proprii.

Dacă nu m-aş teme că însăşi poziţia mea ar putea fi catalogată drept
una intolerantă, care nu ţine seama de dreptul lor la opinie, aş spune că cu
asemenea poliţişti (era să zic miliţieni), libertatea de exprimare mi se pare grav
ameninţată.  
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Ultima redută stalinistă
Evenimentul care a inflamat finalul săptămânii trecute şi care a reuşit

să mai atenueze interesul faţă de dedesubturile răpirii jurnaliştilor a fost reţi-
nerea şi ameninţarea cu arestarea a lui Dinu Patriciu.

Dinu Patriciu nu este un fitecine. Este un important om de afaceri şi
un politician de marcă. Firma sa, Rompetrol, a constituit unul dintre rarele suc-
cese ale privatizării şi varsă, anual, importante sume la bugetul statului, de pe
urma cărora se dau pensii şi se fac o sumedenie de alte operaţiuni bugetare.
Că în spatele oricărei privatizări din România sunt, sau se bănuieşte că ar fi
niscai lucruri necurate e o constantă a modului de gândire pe care l-au indus
o sumă de experienţe nefericite. Că Dinu Patriciu este cercetat de Parchet, nu
este neobişnuit. Au mai fost şi vor mai fi şi alţii. Dar să-l arestezi pe Patriciu,
pentru nişte încă neprobate infracţiuni de ordin economico-financiar este o
enormitate care face parte, din păcate, din recuzita tradiţional-istorică a uneia
dintre instituţiile care a făcut cei mai mici paşi pe drumul adaptării la regula de-
mocraţiei şi ale modernizării  justiţiei. Nu este deloc greu să observi că instituţia
Parchetului, aşa cum funcţionează încă, este tributara principiului stalinist al
vinovăţiei apriorice şi al demonstrării acesteia cu ajutorul presiunilor psihice şi
fizice. Parchetul a recurs sistematic, chiar şi în ultimii ani, la arestări ca ultimă
soluţie pentru a închide dosare în ale căror cauze procurorii nu aveau nici do-
vezi suficiente şi nici cunoştinţele necesare pentru a le înţelege. Mai mult, ares-
tările au fost transformate în spectacole mediatice menite să inducă în
conştiinţa publică sentimentul vinovăţiei celor instrumentaţi. Un Temeşan, în-
ghesuit în Dacia Poliţiei, în ‘97, un fost director de bibliotecă, arestat dease-
menea cu mare tam-tam, chiar şi Iacubov, în sarcina căruia se pare că rămâne
doar culpa de a fi făcut o afacere proastă (mă rog!) sunt exemple sugestive
ale extrapolării cercetării în domeniul propagandei.

Asta pe de o parte. Pe de alta, Parchetul rămâne înglodat în poziţia
de ‚servitor’ al Puterii – oricare ar fi ea – animat de un puternic sentiment de
a-i face pe plac acesteia prin rezultatele cercetărilor pe care le intenţionează
sau pe care le efectuează. În cazul lui Patriciu, această servitute are o dublă
conotaţie: pe de o parte, răspunde unei comenzi a fostei puteri care a iniţiat
dosarul, iar pe de alta unei sugestii a celei actuale (Traian Băsescu s-a pro-
nunţat, chiar de la începutul mandatului său, despre necesitatea ‚cercetării
atente’ a afacerilor lui Patriciu). În plus, Dinu Patriciu este unul dintre adversarii
notorii ai lui Traian Băsescu, nu doar pe planul constituirii Alianţei DA, cât şi
pe acela al opţiunilor curente (anticipatele, în special). Practic, se poate spune
că intenţionata arestare a lui Patriciu bifa încă unul dintre numele de pe ‚lista
lui Băsescu’, pe care acesta nici măcar nu a încercat să o ţină secretă.
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De ce n-o să intrăm în UE ?

Când nu cuvântează personal, preşedintele Băsescu îşi pune vorbele
în gura devotatei sale consiliere Adriana Săftoiu, a cărei voce capătă, straniu,
inflexiuni băsesciene. Urmărind-o pe micul ecran am avut chiar sentimentul că
din imaginea sa îngrijorat-bosunflată răzbate ‘’his master‘s voice’’, spunând
răspicat, să audă toată naţia: ‘’Dacă atunci când organele statului vor încerca
să se atingă de marea corupţie, împotriva lor se vor ridica partidele, mijloacele
media şi comunitatea de afaceri, zădărnicind şi intimidând acţiunile instituţiilor
legale ale statului, cu certitudine integrarea în UE va rămâne doar un  deziderat
şi nu o realitate’‘.

Nu insist asupra faptului că, în mod surprinzător, pentru maniera sa
de a da replica, personal, fiecărei probleme majore a actualităţii, de data asta
preşedintele s-a mărginit de a-şi slobozi la rampă purtătoarea de cuvânt, deşi
gestul mi se pare plin de semnificaţii.

Insist doar asupra diversiunii pe care o operează preşedintele cu
această luare de poziţie: acuzând imixtiunile partidelor, presei şi a comunităţii
de afaceri în actul de justiţie, preşedintele aruncă cu nonşalanţă în ograda
acestora responsabilitatea unui eventual eşec al integrării. Pentru că dl Bă-
sescu confundă, în mod intenţionat, reproşurile şi acuzele pe care cei desem-
naţi le aduc modului defectuos şi incert în care Parchetul General operează în
cazuri cel puţin delicate. Nimeni, dar absolut nimeni n-a clamat nevinovăţia lui
Patriciu, sau a lui Iacobov, cu atât mai pentru a lui Iskandarani, băgând pumnul
în gura Parchetului şi încercând să-i facă scăpaţi pe cei trei. Referinţele au
fost făcute exclusiv la adresa lipsei de seriozitate în alcătuirea dosarelor (la
Iskandarani procurorii au venit cu copii xerox de prin dosarele vechi), la adresa
confuziilor grosolane între reglementările legale şi practica de piaţă (lui Iacobov
nu i-au găsit altceva decât că a făcut o afacere proastă cu un alt privat) sau la
aceea a unei extrem de transparente comenzi politice în tratamentul aplicat
lui Patriciu, pe care-l doreau legat cu orice preţ. Dacă vom avea probleme cu
intrarea în Uniunea Europeană, dl Băsescu va trebui să privească cu un ochi
mai atent modul rudimentar de lucru care se perpetuează la Parchet, preferinţa
pentru metodele de anchetă în care sunt ignorate drepturile fundamentale ale
celor cercetaţi şi, nu în ultimul rând, o deloc mascată slugărnicie faţă de Putere.
I-ar fi suficient preşedintelui să realizeze aceste lucruri comparând cele două
cazuri: cum se lucrează ‘’dosarul Flota’’, de când e dânsul la Cotroceni, şi cum
se lucrează ‘’dosarul Petromidia’’, de când l-a nominalizat pe adversatul său
Patriciu drept candidat la o anchetă foarte severă.
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’’Cheia’’ răpirii: 
bucuria răpitorilor!

Ţin minte că, în copilărie, am văzut un film rusesc, parodie de western,
în care doi cow boys care răpiseră un copil pentru a solicita familiei o răscum-
părare, sunt pur şi simplu terorizaţi de acesta, ajungând chiar ei să plătească
pentru ca părinţii să fie de acord să-şi ia înapoi progenitura.
Cam asta e senzaţia pe care o lasă filmul plin de secvenţe voalate, al răpirii
jurnaliştilor români, regizat, jucat şi recenzat de ei însişi. Iar declaraţia lui Sorin
Mişcoci, personajul cel mai ‘’aerian’’ al poveştii, aproape că ne pune pe tavă
‘’cheia’’ cazului atunci când vorbeşte de bucuria răpitorilor în momentul anun-
ţării faptului că vor fi eliberaţi. Acel ‘’Go Romania!’’ mi-a sunat ca una dintre
replicile celor doi cow boys ajunşi la capătul răbdării.

Nu ştiu dacă răpitorii lui Marijan, Sorin şi Ovidiu ar fi ajuns în starea
de a da de la ei ca să scape de ostatici, dar este aproape sigur că nici ei nu
au fost prea fericiţi pe parcursul captivitaţii şi că aventura în care s-au băgat,
cu sau fără prea multă voie, le va fi creat un stress aproape similar cu al cap-
tivilor.

Aşa cum bine spunea cineva, acest episod încurcat demonstrează că
pe meleagurile geto-dacice, orice lucru sfârşeşte prin a fi compromis, indiferent
de pe unde vor fi venit compromiţătorii. Şi, aşa cum am reuşit, de-a lungul
istoriei, să dăm la iveală cam tot ce a fost rău în sistemele care ne-au guvernat,
aşa şi cu nobilele idealuri ale antiterorismului: am reuşit să le întinăm!
Dimensiunea dramatică, tragică adeseori, a actului extrem al unei răpiri s-a
comutat într-un exerciţiu de deriziune. Şi poate că atunci (Doamne fereşte!)
când aşa ceva se va întâmpla cu adevărat, nu vom mai fi înstare să credem o
iotă. Nu vreau să neg aici doza de suferinţă reală care a însoţit actul - regizat
sau nu - al răpirii. Vreau doar să spun că tot acest eşafodaj de mici învârteli şi
de mari compromisuri putea să ducă spre un final ireparabil, nu doar pentru
cei care şi-au jucat atât de prost rolul de victime, ci şi pentru cei care şi-au
jucat neconvingător rolul de răpitori.
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Filmul lui Băsescu

Aşa cum ne-a avertizat, preşedintele Băsescu şi-a ţinut promisiunea
şi ne-a prezentat, ‘în direct şi la o oră de maximă audienţă’, filmul răpirii şi re-
cuperării jurnaliştilor. Nu ne-a promis şi dezvăluirea secretelor care au însoţit
operaţiunea şi s-a ţinut şi aici de cuvânt.

Cel mai important lucru care reiese din expunerea întinsă - cu pauze
strategice şi suspans - pe parcursul unui film clasic, 90 de minute, mi se pare
a fi acela că între răpitori şi ziarişti nu a existat nici o înţelegere. Că nici unul
nu a fost complice la acestă înscenare ce putea să aibe un deznodământ tra-
gic. Era cea mai apăsătoare şi mai dureroasă întrebare pe care ne-am pus-o
cu toţii şi al cărei răspuns l-am aşteptat cu teamă. Şi mă bucur că este aşa.
Dacă este...

Cel de-al doilea aspect, ca semnificaţie, este enorma încărcătură de
stres care a însoţit această afacere. Deşi nu cred că a dorit să obţină efecte
melodramatice, am înţeles ceva mai bine decât atunci când majoritatea se
cam îndoia de buna credinţă sau, mai exact, de corectitudinea atitudinii celulei
de criză faţă de mass-media, momentele grele prin care i-a fost dat să treacă
preşedintelui - poate cele mai grele de până acum şi chiar de-acum înainte. Şi
mă gândesc, ca şi dl Băsescu, cu teamă, la ce i-ar fi fost dat să înfrunte, ca
politician şi ca persoană, dacă avionul Hercules ar fi adus acasă nişte sicrie,
în locul colegilor noştri ziarişti. Din puţinele amănunte date, am înţeles mai
bine toate aceste lucruri care au fost tratate în registre diferite, nu dintre cele
mai favorabile lui Băsescu & Comp.

Traian Băsescu a mai dezvăluit cu curaj şi faptul că s-a întâlnit de trei
ori cu Hayssam la Cotroceni, că a alungat-o pe Simona Marinescu din Bagdad,
şi că înlocuirea lui  Gioni Popescu la SRI n-a avut nici o legătură cu cazul.
Şi-a menţinut, cu încăpăţânare, bunele sentimente faţă de cele trei servicii se-
crete şi în special pentru unul dintre acestea şi n-a ezitat să acuze iresponsa-
bilitatea gazetarilor care s-au angajat cu extremă uşurinţă într-o aventură de
acest tip. De aici înainte, speculaţiilor le rămâne tot mai puţin teren. Vom con-
tinua, probabil, să mai vorbim o perioadă despre Hayssam şi Munaf, dar toată
această afacere merită să rămână undeva în urmă, ca un vis urât despre o
realitate mult prea complexă şi interpretabilă, al cărei film ne-a fost povestit,
pe îndelete, taman la două săptămâni de la eliberare.

Continuarea: peste 50 de ani!

8 iunie
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Tentaţia totalitară

Dincolo de filmul răpirii, promis şi prezentat conform angajamentului,
prestaţia din prime-time a preşedintelui a avut o semnificaţie aparte ce ţine de
un veritabil program prezidenţial: acela al unor răfuieli publice cu preopinenţi
de diverse nuanţe, ale căror păreri nu sunt împărtăşite de dl Băsescu.

Dealtfel, titularul de la Cotroceni dovedeşte  cu aproape fiecare ocazie
că nu împărtăşeşte decât propriile  sale idei şi că nu ezită să folosească
aproape orice prilej pentru a le impune. Nu mă refer aici la administrarea cu
mână de fier al partidului căruia i-a fost şi (i-a rămas) preşedinte şi nici la gu-
vernul Tăriceanu, care a învăţat să nu mişte în front. Mă refer, în special la
presă şi la adversari mai mult sau mai puţin politici. Mult prelungita sa expunere
de luni seară - cu pauze şi suspansuri actoriceşti şi cu tonalităţi vocale adec-
vate - a fost, de fapt, o nouă răfuială cu presa care a speculat ‘inconştient’ pe
marginea răpirii, avansând - în lipsa comunicatelor oficiale - ipoteze irespon-
sabile. În stilul său, direct, preşedintele nu s-a sfiit să ţintuiască la stâlpul infa-
miei posturile TV Antena 1 şi OTV, după ce mai deunăzi îi veştejise pe câţiva
‘guru’ ai presei care au avut îndrăzneala să nu se bucure la unison cu naţia.
Băsescu a mai aruncat un buzdugan şi în direcţia fostei sale colege de partid,
Simona Marinescu, afirmând plin de mândrie că a intervenit pentru ca aceasta
să fie mătrăşită de la Bagdad de către Banca Mondială, pentru care lucrează.
N-au scăpat trăznetelor prezidenţiale nici medicii care ar putea avea îndrăz-
neala să-i aplice lui Hayssam alt  diagnostic decât cel pus la Cotroceni, încă
dinainte ca acesta să fie acuzat oficial şi care , de-acum  înainte, ar trebui pro-
babil să ceară aprobare de sus pentru a decide dacă cineva e bolnav sau nu.

Dincolo de faptul că stilul prezidenţial e mană cerească pentru presa
pe care nu încetează să o acuze (cu excepţia acelei părţi, mai oranj, pe care
o laudă pentru obiectivitate) el dezvăluie o latură a personalităţii lui Traian
Băsescu aflată într-o vizibilă expansiune. O trăsătură despre care s-a vorbit
mult şi care a caracterizat etape de istorie de care nu ne amintim cu plăcere.

9 iunie
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Cutia Pandorei

Dacă ar mai fi avut răbdare vreo 3-4 zile - sau dacă i se lăsa acest
răgaz - procurorul Dan Voinea ar fi putut să sărbătorească împlinirea a 15 ani
de la mineriada din 1990 anunţând punerea sub acuzare (sau ce reprezintă
ancheta la care este supus) a lui Ion Iliescu.

Mineriada din 1990 este una dintre rănile deschise ale istoriei noastre
recente şi nimeni până acum nu a avut curajul de a pune evenimentele sub
lupa observaţiei imparţiale în afara pariurilor şi a resentimentelor politice sau
de altă natură. În ciuda evidenţei, evenimentele petrecute în urmă cu 15 ani
au fost privite şi receptate global dar percepute unilateral. Pentru unii a existat
doar ‘’13 iunie’’, ‘’14-15’’ fiind doar o consecinţă colaterală. Pentru alţii, ‘’13’’
pur şi simplu nu a existat, în memoria lor persistând doar ceea ce s-a întâmplat
în 14 şi 15, după venirea minerilor în Capitală.

Această investigaţie este urmarea plângerilor Asociaţiei Victimelor
Mineriadei din 14-15 iunie. Continuă să lipsească însă o plângere a victimelor
evenimentelor din 13 iunie şi - ca urmare - o anchetă focalizată pe ceea ce
s-a întâmplat în acea zi nefastă. Astfel, ancheta desfăşurată de procurorul Dan
Voinea din patru în patru ani, are această direcţionare care afectează nu doar
adevărul istoric, ci şi existenţa protagoniştilor viaţei publice, activi în perioada
respectivă.

Există, desigur - aşa cum aprecia Marian Munteanu, unul dintre eroii
nedoriţi ai evenimentelor- obligaţia morală de a lămuri lucrurile. Faptul că
aceste lămuriri urmează o cale legalistă nu pare a fi deosebit de inspirat, mai
ales într-un moment în care societatea românească are nevoie ca de aer de
un minim consens, cu ochii la Europa, decât de o nouă ocazie de dezbinare,
cu ochii la trecut.

În mod nefericit, dl Voinea a deschis o veritabilă Cutie a Pandorei şi
ceea ce va ieşi din ea nu este exclus să-l copleşească. Şi nu numai pe el, pen-
tru că va fi greu - sau aproape imposibil - ca actuala putere să se delimiteze
de o justiţie care urmează disciplinat sugestiile, transmise în clar sau nu, ale
liderilor săi.

10 iunie
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Balonul de oxigen

După ce buimăceala din primele minute ale anunţului punerii sub
acuzare  a fostului preşedinte s-a mai risipit, lucrurile şi situaţiile încep să se
mai nuanţeze.

Fără a mai încerca să răspundem la dubla întrebare pusă retoric
de Adrian Năstase (de ce cercetarea dlui Iliescu revine acum, taman după ce
acesta nu mai este preşedinte, în timp ce dosarul ‘Flota’ în care este implicat
Băsescu se amână, probabil, până în 2009?) să încercăm să vedem care sunt
consecinţele imediate ale acestui demers aparent pripit al procuraturii.

În primul rând el reprezintă o veritabilă gură de oxigen pentru
PSD, care înainte de asta se afla sub spectrul divizării şi al pierderilor colate-
rale ce puteau fi pricinuite de plecarea din partid, la supărare, a domnului
Iliescu. Confruntat cu pericolul real al punerii sale sub acuzare şi chiar al trimi-
terii în judecată (ce mare lucru pentru procurori?) domnia sa are nevoie de
spatele pe care poate să i-l asigure doar partidul. Ca simplu cetăţean şi demi-
sionar ar fi incomparabil mai expus decât în calitatea pe care o are şi care
poate transforma uşor cazul într-o vendetă sau într-o persecuţie politică. Aşa-
dar, este de presupus că atât demisia sa din funcţia de lider al senatorilor PSD,
cât şi din aceea de membru de partid se amână sine die. În plus, poate inter-
veni şi o judecată la rece a situaţiei, urmată de oferte ceva mai inteligente şi
mai adecvate din partea actualilor lideri care l-ar putea aşeza într-o poziţie
care să nu contravină nici orgoliului său de fondator şi nici interesului de a fi în
posesia unor pârghii de putere efectivă, nu doar simbolică. În acelaşi timp,
PSD se poate prevala de valul de emoţie publică stârnit de această manevră
în rândurile electoratului care continuă să-i rămână devotat fostului preşedinte.
Opoziţia va avea, deci, argumente suplimentare să acuze prigoana declanşată
împotriva membrilor săi de noua putere, prigoană căreia-i vor fi subsumate şi
acţiunile în curs (intenţia de schimbare a preşedinţilor Camerelor) dar şi cele
viitoare.

Dacă aş fi un adept al scenariilor aş zice că o minte diabolică a
pus la cale acest plan taman în momentul în care Puterea avea mai puţină ne-
voie de aşa ceva. Dar nu sunt. 

13 iunie
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Tezele din iunie

Judecate în ansamblu, în special după trecerea celor 15 ani, eve-
nimentele din iunie 1990 sunt dominate de încărcătura spectaculoasă şi copios
exploatată în media internaţională, a venirii minerilor în Capitală şi a exceselor
la care s-au dedat cu acest nefericit prilej.

Pentru cine a trăit, însă, direct aceste întâmplări şi nu le-a auzit
de la diferiţi interlocutori sau nu le-a citit – cu minimă atenţie – în presa vremii,
lucrurile sunt considerabil nuanţate.

Ziua de 13 iunie a fost, pentru bucureşteni şi pentru restul ţării,
care a urmărit cu consternare ceea ce se întâmpla în Capitală, o zi de coşmar.
O revoluţie de-andoaselea, din care nimeni nu mai pricepea nimic.

Din elicopter, trâmbele groase de fum care ieşeau din sediile
Poliţiei Capitalei şi al SRI, sau de la televiziune, purtau în ele presentimentul
dezastrului. Întreruperea emisiunii postului naţional de televiziune, aflat sub
asediu şi devastat de asediatori a ridicat cota de stres naţional la dimensiuni
greu de imaginat. Reluarea transmisiei şi apelul preşedintelui abia ales – a
cărui figură purta semnele unei profunde dezorientări – au accentuat şi mai
mult caracterul unei veritabile lovituri de stat. Poliţia ineficientă, armata absentă
făceau din statul român o victimă neajutorată în faţa exploziei de violenţă dez-
lănţuite după intervenţia prostească, marcată de un enorm diletantism, a for-
ţelor de ordine asupra rămăşiţelor ‚Pieţei Universităţii’.

În 13 iunie s-au confruntat brutal tendinţele centrifuge ale unei so-
cietăţi abia scăpate de sub obrocul totalitar, alimentate de confuzia şi de
diversiunile tuturor jucătorilor sub acoperire ai momentului. În faţa spectrului
basculării spre haos, apelul la mineri a fost, în mod evident, o soluţie disperată,
alimentată de orgoliul cultivat cu interes, al acelui ‚detaşament’ avansat al cla-
sei muncitoare, singurul imaculat şi neafectat de influenţele ‚burgheze’ ale
istoricilor.

Spun, repet, că este extrem de greu să judecăm ceea ce s-a în-
tâmplat atunci, să pui la zid reacţiile şi emoţiile momentului, prin prisma evo-
luţiilor ulterioare şi a percepţiilor actuale. Dar nu imposibil, mai ales când
aceste demonstraţii servesc teze şi interese ce şi-au aşteptat îndelung clipa.

14 iunie
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Avertismentul Cozma
Posibila eliberare din închisoare a lui Miron Cozma, taman în ziua în

care, cu 15 ani în urmă, minerii poposeau în Capitală în prima lor expediţie
punitivă, poate avea valoare de imbol sau de sfidare. Depinde cine şi de unde
priveşte problema.

Deşi numele lui este mai puţin legat de mineriada din iunie - el nefiind,
la momentul acela unul dintre liderii marcanţi ai minerilor, calitate pe care o va
dobândi abia la următoarea mineriadă, cea din septembrie 1991 - Miron
Cozma rămâne un simbol al rolului pe care l-a jucat în societatea românească
această entitate socio-profesională. Nemaiîntâlnită în alte democraţii emer-
gente ale perioadei, acţiunea minerească corespundea - sau încerca să com-
penseze - ineficienţa autorităţilor statului: o poliţie încă nedesprinsă de
reflexele - şi culpele - miliţiei şi o armată al cărei rol ambiguu din revoluţie nu
fusese lămurit. În plus, în ciuda victoriei zdrobitoare obţinute în primele alegeri
libere de către conglomeratul de stânga FSN, se manifesta o foarte activă,
virulentă chiar, opoziţie de dreapta, frustrată de imposibilitatea de a-şi pune în
aplicare principiile şi revendicările.

Venirea minerilor din iunie ‘90  - circumstanţele în care s-a produs tre-
buind să fie odată şi odată lămurite - era urmarea aproape firească a altor
două marşuri demonstrative, din ianuarie şi februarie, intervenţii paşnice dar
care au fost de natură să inoculeze ortacilor sentimentul că ei sunt instanţa
supremă, ordonatoare, într-o lume bezmetică, incapabilă să se aşeze pe fă-
gaşul normalităţii. Violenţele din 13 au fost cele care au alimentat direct vio-
lenţele din 14 şi 15, iar acţiunile batalioanelor de pedeapsă au fost nu o dată
manipulate şi direcţionate de către cercuri interesate şi dornice de revanşă,
după afronturile suferite pe perioada Pieţei Universităţii. Evident că aceste cer-
curi ţineau direct de vechi structuri aflate în căutarea unui nou stăpân, împărţite
şi ele, proporţional, între ceea ce se numea, nu prea fericit, Putere şi ceea ce
era perceput a fi Opoziţie. Un veritabil proces al evenimentelor din iunie ar tre-
bui să dezvăluie, în mode egal, resorturile şi responsabilităţile din umbră atât
a ceea ce s-a întâmplat în 13, cât şi ale violenţelor şi atrocităţilor din 14-15.
Eliberarea lui Cozma reprezintă un paradox: acela al basculării responsabilităţii
fenomenului dinspre instrumentele producerii sale, spre mecanismele dirgui-
toare din structurile politice şi administrative. Mai mult, într-un straniu balans,
Cozma îl înfundă pe cel care a încercat în mod stângaci să repare efectele
unei decizii judecătoreşti excesive, care prin dimensiunea sa includea un sem-
nal de avertizare de natură politică. Cei 18 ani pe care Cozma ar fi trebuit
să-i petreacă în puşcărie s-au dorit, la vremea respectivă, a fi un avertisment
deloc voalat şi o pisică de arătat la momentele oportune.

15 iunie
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O aniversare bolşevică

Revărsarea de scene de violenţă din paginile ziarelor şi de pe
ecranele televizoarelor din aceste zile nu este egalată decât de violenţa ver-
bală care le însoţeşte, stigmatizând în termeni categorici excesele din urmă
cu 15 ani. Mineriada de atunci - mineriadele în general - rămân subiecte de
analiză şi de descifrare a resorturilor care au condus la producerea acestor
fenomene unice în istoria tranziţiilor. Pentru aceasta ar fi necesar un minim
efort de obiectivare, de asumare a întregului ansamblu de fapte şi decizii -
lucru care ori nu se întâmplă, ori se întâmplă cu o timiditate de neexplicat pen-
tru o presă care se consideră liberă.

Modul în care toţi cei care ani de zile au tăcut sau au contestat
printre dinţi mandatele şi actele lui Ion Iliescu, s-au dezlănţuit în acuzaţii. Pare
chiar că toate aceste lucruri abia acum au fost aflate, iar conştiinţele sau dez-
meticit brusc. Versiunile ajustate sau trunchiate ale faptelor, modul în care sunt
promovate îmi aduc aminte de campaniile comuniste de pe vremuri. Întreaga
consemnare a evenimentelor din ultimii 15 ani pare a se înscrie în parametrii
unei aniversări bolşevice, ce trece cu nonşalanţă sub tăcere elementele ne-
convenabile, ajustând cu iscusinţă pe cele care servesc demonstraţia. Nu doar
limbajul folosit (noua limbă de lemn!), ci şi mecanismele propuse par desprinse
din aceeaşi panoplie de tristă amintire. Mă mir chiar că nu s-a lansat încă (dar
nu e târziu) ideea judecării lui Iliescu de către un ‘tribunal al poporului’, în chiar
Piaţa Universităţii, cu acuzatori publici de care campania nu duce lipsă. Curajul
tuturor celor care vădesc acum mânie proletară ţine de comportamentul haitei
care atacă prada căzută la pământ.

Departe de mine ideea că Iliescu este infailibil, lipsit de pată.
A făcut o grămadă de greşeli, a manifestat nu puţine inconsecvenţe. El trebuie
însă judecat pentru chestiuni reale şi într-o manieră care să nu copieze reţete
pe care istoria însăşi le-a condamnat. Comportamentul şi deciziile sale trebu-
iesc privite prin prisma contextului istoric, al condiţiilor obiective din perioada
incriminată, şi nu prin aceea a resentimentelor personale şi a propensiunilor
vindicative. Există riscul ca, odată în plus, noţiunea de justiţie să fie grav afec-
tată de modul în care se manipulează acum, faptele şi evenimentele.  

16 iunie
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Drumul spre independenţă

În condiţiile în care frământările din lumea presei decantează tot mai
limpede cine este ‘pentru’, cine este ‘contra’ şi chiar cine se abţine, demersurile
pentru fixarea televiziunii şi radioului public în tiparul existent devin tot mai con-
crete. După respingerea rapoartelor de activitate ale celor două instituţii de
către comisiile de specialitate ale Parlamentului, plenului nerămânându-i decât
formalitatea validării, a început frontal concurenţa pentru noile candidaturi.
Partidele îşi verifică fidelii, îi reordonează şi aşteaptă să-i arunce în lupta po-
litică din interiorul consiliilor de administraţie. Pentru noii şefi ai celor două
instituţii, Executivul mai cugetă, sfâşiat între dorinţa de a pune un jurnalist fidel
sau un manager tentat de tendinţe de independenţă. Funcţionează ‘modelul
Nicolau’, care a venit din cabinetul lui Adrian Năstase şi a sfârşit prin a fi repu-
diat chiar de către membrii partidului acestuia. 

Dacă dorinţa dlui Tăriceanu era una sinceră, n-avea decât să-l lase
pe Nicolau în continuare, căci acesta a ştiut cum să facă din TVR un jucător
redutabil pe piaţa mass-media. Dl Tăriceanu doreşte însă, deocamdată în
sinea sa, să împace capra fidelităţii cu varza eficienţei, ceea ce pare destul de
greu. Tuturor acestor manevre le pune capac chiar preşedintele Băsescu, care
regretă că schimbările din cele două instituţii se fac cu un an mai devreme
decât ar fi trebuit, introducând o nouă sursă de tensiuni în disputele publice
pe marginea acestui subiect. În stilu-i nonconformist, preşedintele dă impresia
că n-ar fi avut nimic împotrivă să coabiteze cu un Nicolau ‘în formol’ şi cu un
Şeuleanu, marcat de ştampila ‘Năstase’ încă un an.

Spre regretul său, lucrurile se precipită şi vom avea, din nou, două
instituţii care, pe drumul independenţei editoriale se împiedică sistematic de
necesitatea pe care o resimt toate guvernările de a-şi asigura un spate me-
diatic printr-un program prietenos. Dincolo de prietenii de circumstanţă, care
îşi oferă servicii pentru perioade mai scurte sau mai lungi de timp, în funcţie
de evenimente şi de sondaje. 
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Neobolşevicii

Presa a constituit şi constituie terenul preferat de manifestare a tuturor
experimentelor pe care le permite democraţia.Inclusiv pentru cele cu iz totalitar. 
Dacă unii dintre cei veniţi mai nou în câmpia literei tipărite şi vorbite nu le-au
cunoscut, sau le-au ignorat, au cel mai minunat prilej de a le redescoperi. Asist
cu uimire şi cu jenă la revărsarea de comentarii care ţintuiesc la stâlpul infamiei
persoane şi evenimente, în numele dreptului propriu de a decide ce e bun şi
ce e rău, sau ca reprezentanţi auto-autorizaţi de a pune în practică principiile
unui nou purism ideologic. De aici până la ‘cine nu e cu noi, e împotriva noas-
tră’  nu este decât un pas şi el se face cu nonşalanţă şi cu încântarea de a fi
purtătorii adevărurilor absolute. Culmea este că acest curent devine - împotriva
oricărui uz democratic - un curent aproape oficios. 

Zile în şir am urmărit excesul de zel cu care reprezentanţii unui tip ori-
ginal de democraţie l-au încătuşat şi pus la zid pe Ion Iliescu, înainte ca justiţia
să fi stabilit un verdict. Dar cu convingerea că justiţia nu are altceva mai bun
de făcut decât să le infirme convingerile. Altminteri nu mai e justiţie, sau e o
justiţie lipsită de independenţă.

Zilele trecute l-am ascultat siderat pe un reprezentant al acestui val
de tineri jurnalişti neobolşevici, unul dintre cei cărora li se pare că nu se pot
afirma plenar din cauza unor trădători ai interesului naţional decretat de pre-
şedinte, care acaparează mass-media nelăsându-le loc să-şi arate valoarea,
care-l lua la refec pe Mircea Geoană pe motiv că partidul lui n-a făcut reformă
în justiţie. Dar am început-o - a încercat acesta să se justifice - prin crearea
CSM-ului, care a preluat prerogativele de la minister şi se exercită ca organ
ales al puterii judecătoreşti. ‘Bine, dar n-ati văzut ce oameni sunt acolo, în
CSM?’ -  a izbucnit mânios moderatorul care e convins că independenţa justi-
ţiei e posibilă doar cu mitraliera, prin execuţia celor ale căror figuri le sunt ne-
plăcute. ‘De acord’, a spus Geoană, ‘sunt şi unii care n-ar merita, dar ei au
fost aleşi de Corpul magistraţilor.’ Nimic nu l-a putut convinge pe tânărul
neobolşevic, căruia i se părea absolut firesc ca în locul mitralierei să poată fi
utilizată doamna Macovei, care să decidă ea, democratic, cine trebuie şi cine
nu să facă parte din CSM - aceasta fiind esenţa măsurii luate de Guvern pentru
a întări independenţa justiţiei reclamată de Uniunea Europeană. Noua demo-
craţie, ca şi bolşevismul ar trebui introdusă şi impusă cu forţa. Votul popular,
care i-a adus, de fapt, la putere pe promotorii acestor principii, rămâne un sim-
plu mijloc de atingere al scopurilor. 
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Dezamăgitorul 
Marian Munteanu

Dl Marian Munteanu a fost, din capul locului, un persoanj  controver-
sat. Cu atât mai controversat cu cât apariţia sa în primul plan al actualităţii
s-a produs  în condiţiile confuze, greu de definit, al unui conflict social care
punea  faţă în faţă curente de opinii necristalizate , tributare patimii şi unei  in-
toleranţe meşterite de la un sistem repudiat de istorie. Ca şi Piaţa Universităţii,
ca fenomen, rolul lui Marian Munteanu, ca lider al acestei  mişcări în care s-au
amestecat tendinţe şi opţiuni centrifuge a rămas,  până astăzi, greu de clarificat
- dacă cineva a încercat să facă acest  lucru în mod sincer şi cu bună credinţă.
Mă tem însă că aşa ceva nu  s-a întâmplat. Ba, din contră, cred că toate ‘ana-
lizele’ şi evocările din  ultimele zile nu fac decât să inducă mai mari incertitudini
şi să resuscite  sentimente şi pasiuni la fel de intolerante ca în urmă cu 15 ani. 
Despre Marian Munteanu s-a vorbit puţin, după 1990. A reapărut, la  scurt timp,
ca promotor al unei mişcări de dreapta, suspectate de  influenţe legionare fără
prea multe dovezi şi a fost evocat, la un  moment dat, ca posibilul candidat la
preşedinţie al formaţiunii politice  iniţiate şi lichidate de Virgil Măgureanu. În
rest, omul şi-a văzut în  linişte şi cu discreţie de treburile lui.

A fost chemat în studiourile la televiziune cu prilejul evocărilor recente.
Cei care l-au chemat au făcut-o cu speranţa de a-l alătura corului de resenti-
mente şi de a obţine de la el dovezi acuzatoare. Marian Munteanu,  însă, le-a
făcut o surpriză. Destul de puţin plăcută. Nu s-a angrenat în  joc. Cu toate in-
sistenţele depuse de interlocutori. Cu toată dorinţa  acestora de a-i zgândări
răni reale. A fost momit, şi dacă momeala n-a  ţinut, s-a încercat să-i fie flutu-
rate supiciuni care să-l scoată din  expectativă. Marian Munteanu însă şi-a de-
zamăgit interlocutorii . Prin pondere şi printr-un mare bun simţ. ‘Nu pot fi aspru
şi intolerant’ -  s-a  ‘scuzat’ el în faţa moderatorilor, ‘pentru că firea mea nu este
intolerantă’. Cât despre dezvăluirile aşteptate, le-a tăiat scurt: ‘Una e să  spui
ce ştii, şi alta este să acuzi!’. Pur şi simplu Marian Munteanu nu  dorea să se
facă părtaş la corul de acuze pe subiecte pe care nu le  cunoştea, în legătură
cu care propria sa conştiinţă nu era edificată.  Ciudată mentalitate , într-o lume
tot mai tentată să lase deoparte mofturile cu conştiinţă. Pur şi simplu cred că
Marian Munteanu a ratat şansa de a redeveni idolul de ocazie al unei anumite
părţi a societăţii, cu preţul onestităţii şi al bunului  simţ. Un preţ pe care unii
continuă să-l considere prea mare , faţă de miza  care se acsunde în spatele
intoleranţei.    
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‘Copita’ lui Băsescu

Preşedintele Băsescu reuşeşte încă odată să încurce treburile Alianţei.
De data asta, sau şi de data asta, dintr-o pornire care n-ar trebui suspectată
de nesinceritate.

După cum se ştie, manevrele de schimbare a şefilor televiziunii şi ra-
dioului public au plecat de la Cotroceni. Nu neapărat direct de la preşedinte,
dar fiind cunoscute nemulţumirile acestuia din perioada electorală faţă de
modul cum a fost ‘gestionată’ Opoziţia de către conducerile celor două instituţii,
numite de fosta Putere, consilierii săi au dorit să-i facă pe plac sondând unele
disponibilităţi în materie. Ofertele făcute atunci, pe la începutul anului, au ieşit
din zona confidenţialităţii, explodând în presă. Demersul l-a înfuriat pe Nicolau,
preşedintele Televiziunii, care dat fiind că fusese pus odată la zid de către cei
care-l numiseră, prin respingerea raportului în comisia parlamentară de spe-
cialitate, credea că are tot dreptul să se considere imparţial. Reproşul său pu-
blic a declanşat o replică violentă din partea lui Băsescu care n-a ezitat,
punându-l în formol, să facă ceea ce azi declară că nu-i place să i se facă lui
însuşi. A fost doar începutul unui veritabil război de comunicate, în care s-a
ambalat şi Guvernul. Numai că, spre deosebire de preşedinţie, care a declarat
că nu mai are nici o treabă cu Nicolau, Guvernul a declanşat procedurile de
suspendare printr-o anchetă cu cântec derulată de Parlament.

Rezultatele anchetei se cunosc şi nu mai are nici un rost să insistăm
asupra unor vicii de procedură. Finalul este clar: şi Nicolau şi Şeuleanu îşi fac
bagajele, spre bucuria contestatarilor din cele două instituţii (care vor fi întot-
deauna) şi spre nădejdea amatorilor de a se înfrupta din indemnizaţia grasă
de membru în consiliul de administraţie (20 de milioane în mână, adică un sfert
din salariul preşedintelui TVR, care salariu a fost aprobat de chiar membrii
CA). Deja, partidele şi celelalte instituţii competente şi-au desemnat reprezen-
tanţii. Doar preşedinţia nu. Veritabil ‘Gică contra’, preşedintele zice acum ce
zicea şi Nicolau: că mai întâi trebuie depolitizată modalitatea de numire a CA
şi a preşedintelui. Ca urmare, Preşedinţia n-a desemnat - şi nici nu doreşte să
desemneze - pe nimeni până nu se modifică regulamentul. Lucru care lasă cu
buzele umflate nu doar candidaţii, dar şi Guvernul, dornic de o cât mai rapidă
contribuţie a celor două instituţii la statutul de voci prietenoase şi constructive
ale guvernării. Adică la ceea ce se considera că fuseseră până acum.

Dacă Traian Băsescu se va menţine pe poziţie şi va reuşi să impună
această schimbare, va fi, poate, primul semn al unei dorinţe reale de depoliti-
zare a unei structuri de multele încă îmbibate de acest flagel. 
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Sindromul balcanic

Capacitatea de a intui preferinţele sau sentimentele celui de
care depinde, într-un fel sau altul existenţa ta, a devenit, de-a lungul timpului,
o caracteristică naţională. Zic unii că dacă românii n-ar fi avut această însuşire,
nici n-ar fi rezistat la intersecţia drumurilor şi poftelor marilor puteri între cizmele
cărora ne-am încurcat sistematic.

Deşi nu există izvoare sau sunt puţine referinţe de gen, cred
că încă după războaiele daco-romane, când populaţia locală i-a asimilat pe in-
vadatori prin diviziile sale de elită - femeile, şi până astăzi, când îi învăţăm cu
mare rapiditate pe investitorii străini apucăturile noastre istorice în materie de
ciordeală şi de compromisuri, a funcţionat un mecanism perfect adaptat con-
diţiilor. Dincolo de acest aspect, exerciţiul istoric ne-a făcut să deprindem şi
anticiparea şi supralicitarea ideilor ‘stăpânului’, învăţându-ne să-i ghicim stările
de spirit şi să venim în întâmpinarea lor. Aşa s-a întâmplat, probabil, pe vremea
vasalităţii turceşti, când domnii români ştiau ce vrea padişaliul şi veneau sprin-
ten cu supralicitări care le aduceau, în loc de tăieri de capete, mângâieri pe
creştet. Aşa s-a întâmplat şi cu ruşii, când zeloşii activişti comunişti nu numai
că îndeplineau cererile Moscovei, dar şi depăşeau conştiincios planul, noi fiind,
dealtfel, apreciaţi ca cei mai ‘cuminţi’ din lagăr, motiv pentru care Marele Frate
nici n-a mai considerat necesar să-şi ţină armata aici, transferând-o prin alte
locuri, mai incerte.

Gestul preşedintelui Băsescu mi-a evocat acest sindrom. Ofe-
rindu-se să accepte, fără negociere şi fără vreo cerere prealabilă, scăderea
indemnizaţiilor de aderare, el crede că va câştiga admiraţia şi recunoştinţa ofi-
cialilor europeni, iar acest lucru ne va netezi drumul. Un drum şi aşa început
cu spinarea plecată şi ameninţând să continue în genunchi. Un gest gratuit, în
ultimă instanţă, departe să rezolve problemele Uniunii, pentru că mizele sunt
altele, nu puţinii (faţă de alţii, precum Polonia) bani destinaţi României fiind şi
aşa insuficienţi. Demersul prezidenţial se înscrie în linia unor gesturi de servi-
lism gratuit, între care mai găsim invitaţia lui Roman adresată militarilor ame-
ricani din Golf de a se recrea pe litoral în campania midinetelor noastre, sau
graba cu care s-a semnat acordul de nejudecare a militarilor americani ce
comit infracţiuni pe teritoriul nostru. Sunt lucruri care nu numai că nu ne ajută
în vreun fel, dar ne şi plasează într-o zonă de discreditare morală.  
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Teoria relativităţii jignirilor

Stau tot mai des şi mă întreb dacă preşedintele nostru - teo-
retic, al tuturor românilor - e sincer atunci când spune că nu priveşte cu ochi
răi critica, dar că îl deranjează jignirile. Cu atât mai mult - îl citez pe acelaşi
preşedinte - el nu jigneşte pe nimeni.

Am mai scris despre acest subiect şi îmi pare rău că sunt ne-
voit să revin. Într-o analiză politică decentă, corectă, nu au ce căuta jignirile.
Ele sunt neavenite. Anumite lucruri care se pot apropia de zona ‘licenţelor’ ver-
bale sunt permise - şi practicate - în genuri literare care au migrat spre gaze-
tărie, precum foiletonul, fabula sau satira. Poate că în unele dintre producţiile
de acest tip, dl Băsescu să fi detectat niscai lucruri care i-au atins coardele
sensibile. Altfel, eu nu reţin ca vreun gazetar - care îşi merită, totuşi, această
calitate - să fi recurs la o asemenea metodă. Iar dacă, totuşi, ar fi făcut-o, pre-
şedintele avea dreptul, ca orice cetăţean, să recurgă la justiţie şi să ceară pe-
depsirea, conform legii, a celui în culpă.

Numai că ceea ce Traian Băsescu acuza a fi jigniri sunt, de
cele mai multe ori, judecăţi critice care contravin opiniilor domniei sale. Cel
mai grav l-au afectat suspiciunile exprimate faţă de stufoasele sale relatări re-
feritoare la ‘adevărul prezidenţial’ când cu eliberarea jurnaliştilor. Cei care
s-au îndoit mai tare de autenticitatea datelor prezentate au fost taxaţi drept oa-
meni cărora le e ruşine că sunt români, iar presa oranj, compusă din celebrii
‘analişti oneşti’ ai preşedintelui i-a pus la stâlpul infamiei pe motiv că n-ar avea
dreptul să întunece cu aprecierile lor o ‘sărbătoare naţională’.

Cum spuneam şi într-un comentariu recent, preşedintele are
şi o grilă personală în materie de jigniri. Pentru domnia sa a pune pe cineva în
formol sau a-l face traseist sunt doar metafore nevinovate. La fel de nevinovată
i se pare, probabil, şi acuza că unuia dintre ziariştii pe care nu-i agrează ‘i-ar
fi plătit PSD-ul casa’ - chestie aruncată cu seninătate, chiar dacă ştia despre
ce e vorba cu adevărat şi chiar dacă la vremea respectivă, când era primar
general şi îi plăceau atacurile ziaristului asupra Puterii de atunci, se oferise
chiar el să-i dea o casă din fondul de stat. Nu mai vorbesc că a pomeni de
case ‘sună ca dracu’, episodul său personal din str. Mihăileanu nefiind nici
până acum clarificat.  
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Gafă, nu diversiune
Probabil că mutarea din cămăruţele întunecoase, mizerabile şi pline

de mucuri de ţigări din Casa Scânteii, în halele luminoase din noul sediu a mo-
dificat nu numai forma şi culoarea ‘capului’ (cam prea oranj, în concepţia
unora), ci şi orientarea tematică. Sau asta este impresia care a dorit să se dea
prin atacul frontal declanşat marţi la unul dintre reprezentanţii Puterii care se
bucurase până atunci de o susţinere necondiţionată din partea ‘colectivului’ de
la Evenimentul Zilei care nu ezitase, anterior, să-şi trimită unul dintre ziarişti
să o consilieze pe ministreasă din banii ministerului.

Scriu aceste rânduri cu neplăcere, pentru că nu-mi intră în obicei să
fac judecăţi de valoare şi să dau note colegilor (asta este una dintre marotele
Ev.Z., ai cărei titulari de azi, chiar dacă nu au nici o contribuţie la construcţia
istorică a publicaţiei, au totuşi orgolii de moştenitori, printre ‘drepturile’ moşte-
nite fiind şi acela de a da exemple concrete de cum ar trebui să scrie confraţii
şi cum nu!), dar recenta întâmplare mi se pare a fi pe nedrept calificată drept
o ‘diversiune’ sau ‘operaţiune de discreditare’ a ministrului Macovei, operată
de duşmanii acesteia. Lucrurile sunt ceva mai simple. Ca om care a lucrat cu
reprezentanţii grupului elveţian Ringier aproape cinci ani, cunosc destul de
bine filosofia şi practicile din uzul acestui important concern de presă. Patronii
‘Evenimentului Zilei’ nu au, în general, interese politice. Au însă interese co-
merciale. Un ziar care câştigă bani este bun, indiferent cu ce este umplut. De-
altfel, despărţirea mea de ‘Libertatea’ s-a produs tocmai datorită faptului că
n-am crezut, la vremea respectivă, în viabilitatea proiectului de tranformare a
ceea ce fusese ‘primul ziar liber al Revoluţiei’ într-un ‘McPaper’. Credeam că
publicul cititor românesc nu regresase încă într-atât încât să accepte o ase-
menea formulă. M-am înşelat, dar asta nu înseamnă că am regrete, pentru că
fiecare - om sau ziar - are un destin. Mai ştiu tot de pe vremea acestei colabo-
rări că un ziar, cu cât este mai apropiat de putere, cu atât este mai vulnerabil,
riscând să piardă cititorii ca reflex al contradicţiilor dintre puterea politică şi rea-
litate. De aceea, cred că după perioada în care s-a remarcat prin atacurile vio-
lente la adresa fostei puteri PSD-iste şi - implicit - ca susţinător al fostei
Opoziţii, ziarul parcurge o etapă dificilă, fiind perceput ca un soi de purtător de
cuvânt al celor care conduc astăzi România. Or, o asemenea percepţie se re-
flectă în tiraj şi credibilitate. Atacul la adresa dnei Macovei a fost tocmai o în-
cercare de a da impresia că, odată cu mutarea din Casa Scânteii, ziarul
schimbă şi obiceiurile, dorind să se poziţioneze undeva mai la mijloc. Până şi
alegerea victimei dovedeşte premeditarea gestului, unul dintre gazetarii Eve-
nimentului Zilei fiind cunoscut ca tovarăş de pahar al doamnei Macovei, în vre-
mea când îi era consilier. 
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’’Lotul Hayssam’’

Atunci când Curtea de Apel Bucureşti a respins solicitarea Parchetului
referitoare al prelungirea reţinerii lui Hayssam în cazul răpirii ziariştilor, am avut
sentimentul unei tresăriri de orgoliu din partea unei Justiţii din ce în ce mai
puţin dispusă să acţioneze la comandă politică. Pentru că membrii acestei
instanţe au dat o decizie conformă cu realitatea de la dosar (vicii de procedură,
probatoriu incomplet) şi nu cu ‘’interesul naţional’’ al răstignirii afaceristului siri-
an pentru că cineva sus-pus apucase deja să-i proclame vinovăţia. Hayssam,
dealtfel, este pe cale să transforme acest demers în ceea ce, pe vremea co-
muniştilor, se numea ‘’lot’’. Atunci, în cazurile cu impact public, se evitau con-
damnările individuale. Erau preferate ‘’loturile’’, adică grupurile mari care
puteau să dovedească opiniei publice conspiraţiile din cauza cărora lucrurile
mergeau prost. Iar ‘’loturile’’ erau judecate încă din cabinetele Puterii, instan-
ţelor nemairămânându-le decât să pronunţe soluţia data deja.

Cam acelaşi lucru pare să se întâmple acum. Parchetul, confruntat cu
puţinătatea probelor (ca orice infractor versat, Hayssam a ştiut să le ascundă,
să le disimuleze sau să le distrugă chiar) încearcă acum aproape cu disperare
să lărgească aria complicilor şi să transforme cazul într-un model de ‘’crimă
organizată’’, ceea ce sună mult mai convingător pentru publicul care aşteaptă
concretizarea acuzelor vehiculate. Chiar dacă pentru asta se sacrifică ceva
părţi din adevăr, câteva persoane intrate întâmplător pe traseul infracţional
(psihoza declanşată face chiar ca aproape oricine l-a cunoscut să devină un
potenţial complice!) şi se folosesc curent metode de intimidare sau presiunile
psihologice. Cine va avea curiozitatea să facă ancheta anchetei - iar aici este
o posibilă sugestie la adresa doamnei ministru Macovei, dacă vrea cu adevărat
să reformeze Justiţia - va avea surpriza să constate că nu sunt mari diferenţele
dintre metodele cu care se face cercetarea acum, într-o societate chipurile gu-
vernată de regulile democraţiei, şi cele pe care le făceau procurorii şi miliţienii
comunişti instruiţi la cabinetele de partid.

Hayssam este, desigur, vinovat de tot felul de infracţiuni. El trebuie
însă judecat pentru ceea ce a făcut, pentru ceea ce se poate - şi trebuie - do-
vedit că a făcut şi nu pentru a face din el un stindard al luptei cu corupţia şi in-
fracţiunile. Şi nici pentru a confirma teorii pripite, chiar cu sacrificii ’’colaterale’’.

P.S. Absolut jenantă şi descalificantă opinia transmisă în direct şi la o
oră de vârf a unui domn jurist, fost pentru o vreme şi politician, care afirma că
pentru decizia sa, instanţa Curţii de Apel Bucureşti ar trebui ‘’mustrată’’ de CSM
şi care felicita instanţa Curţii Supreme de a fi ‘’intuit’’ soluţia cea bună...
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Victoria în alegeri a 
Partidului Democrat Popular

Cum se întoarce roata: ani la rând PSD-ul (sub denumirile succesive
pe care le-a avut) a fost acuzat de festivism, de închistare ideologică, de în-
cremeniri în proiect. Congresele sale trimiteau, automat, cu gândul la eveni-
mentele similare din trecutul nu foarte îndepărtat. Pentru ca, nu demult,
congresul acestui partid să dea peste cap toate previziunile transformându-se
într-un eveniment cu consecinţe greu de anticipat. În acelaşi timp, recentul
congres al PD a preluat, in extenso, toată recuzita tradiţională: a fost o festivi-
tate emoţionantă cap-coadă, cu rezultate dinainte ştiute şi cu o certă propen-
siune sub semnul evlaviei. Aflat sub pulpana prezidenţială, partidul şi-a jucat
fără greşeală partitura alcătuită dinainte. Cu toate acestea, reproşurile legate
de o anumită ereditate nu s-au prea făcut auzite. Cam în aceeaşi tonalitate -
minus evlavia - s-a desfăşurat şi congresul liberal, cu câteva luni mai devreme,
aducându-l în frunte pe actualul premier. Poate că, la urma-urmelor, nu este
nimic neobişnuit şi procesul intră în structura intimă a evenimentelor care în-
soţesc câştigarea sau pierderea puterii. Dacă ne aducem bine aminte, cu patru
ani în urmă PNL şi PD au trecut cam prin aceleaşi prefaceri (ultimul sacrifi-
cându-l chiar pe liderul său istoric, Petre Roman), în timp ce proaspătul câşti-
gător, PDSR, îşi consolida structura deja existentă.

Ceea ce mi se pare cu adevărat semnificativ la încheierea actualului
ciclu al partidelor, mi se pare modul neobişnuit în care a crescut PD-ul. Con-
siderat vioara a doua a Alianţei, cu o pondere în jur de 10% în electorat, el
pare a fi fost împins de Băsescu până dincolo de posibilităţile şi resursele sale
reale. PD-ul a crescut aproape peste posibilităţi, fără ca această creştere să
fie însoţită de consolidarea unor structuri sau de evoluţia semnificativă a unor
personalităţi. Pentru că sub ‘stejarul’ Băsescu nu prea cresc decât specii fragile
sau agăţătoare, care fără un suport puternic nu pot să însemne mare lucru.
Poate că abia bătălia pentru existenţa la vârf cu PNL-ul, aflată în curs, să mai
forţeze nişte resurse pe care Băsescu nu le controlează şi care să confere par-
tidului o prezumţie de independenţă.
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Revolta liberală
Pentru a înţelege ce este în sufletul unora dintre liberalii care se văd

acum angajaţi la remorca democraţilor într-un mod pe care îl consideră umilitor,
este nevoie de o mică incursiune măcar în partea de istorie contemporană a
partidului.

După 50 de ani de ‘ilegalitate’, partidul a renăscut, în primele zile ale
lui ‘89, din ‘cenuşa’ foştilor săi membri care, asemeni ţărăniştilor sau social-
democraţilor tradiţionali, au supravieţuit puşcăriilor comuniste. Pentru această
generaţie revoluţia şi urmările sale au venit ca o nesperată revanşă faţă de o
soartă ce păruse potrivnică pe vecie. Seniorilor, în frunte cu Radu Câmpeanu,
li s-a adăugat o mână de tineri la care graniţa dintre o aspiraţie sinceră şi opor-
tunism era greu de delimitat. În foarte scurtă vreme, între cele două tabere
s-au manifestat diferenţe aproape ireconciliabile care au făcut, în doar doi ani,
din partidul reprezentativ pentru tradiţiile politice româneşti, un izvor aproape
nesecat de disidenţi, aripi şi aripioare în căutarea unui soare propriu. Pe fondul
acestei disoluţii s-a afirmat, în mare parte datorită lui Corneliu Coposu,
PNŢCD-ul. Creditat la primele alegeri, din 1990, cu doar 3%, partidul a crescut
spectaculos datorită manevrelor iscusite care i-au alăturat o Convenţie Demo-
cratică formată din grupuscule fără personalitate şi fără personalităţi. Reveni-
rea PNL-ului în familia politică post-decembristă s-a produs pe valul
nemulţumirii populare faţă de prima guvernare FDSN-istă şi pe şansa venirii
la putere într-o coaliţie care cerea imperios o reunificare liberală. Timp de patru
ani oamenii PNL-ului au guvernat, alături de ţărănişti, dar mai ales în dauna
lor, lăsând impresia că nu-şi pot spune cu adevărat cuvântul din cauza ba-
lastului cederist. Deşi, teoretic, PNTCD-ul rămânea ‘forţa conducătoare’ a
CDR-ului, liberalii - şi alături de ei, democraţii lui Roman - au ştiut să se deli-
miteze la timp pentru a se salva ca entitate parlamentară. Legătura cu demo-
craţii a fost, mereu, una de circumstanţă, cele două formaţiuni considerându-se
doar tovarăşi temporari de drum, fără nici un fel de trăsătură de unire ideolo-
gică, programele lor fiind, teoretic, ireconciliabile. Suportând mai bine tranziţia
post-electorală din 2000, PNL-ul, sub conducerea abilă a lui Stoica şi cu su-
portul de imagine al lui Stolojan, a reuşit să se înscrie în conştiinţa publică
drept principala formaţiune de opoziţie. Lucru recunoscut şi de Băsescu, care
a acceptat ca protocolul Alianţei să se încheie pe o bază majoritar liberală.   Ex-
plozia electorală băsesciană a încurcat însă lucrurile. Supremaţia liberală  a
rămas pe hârtie în timp ce hăţurile guvernării au început să fie ţinute tot mai
strâns de Băsescu şi de oamenii săi. Trâmbiţata fuziune - sub drapelul liberal -
a fost dată uitării de un partid de esenţă - şi ereditate - social-democrată, care a
găsit rezolvarea acestei dileme intelectuale printr-un viraj  spre centrul popular.

Practic, congresul PD a pus cruce oricărei idei de unificare, doar dacă
ne ima-ginăm că liberalii ar ajunge în situaţia să accepte una sub drapelul de-
mocrat - adică un soi de absorbţie.
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Comunitatea 
sau monopolul informaţiilor

Într-unul din primele interviuri de după instalarea sa la Cotroceni,
proaspătul preşedinte Traian Băsescu evoca aproape cu încântare şansa de
a avea la dispoziţie informaţiile primite din partea serviciilor secrete. Era
aproape ca un copil care a şterpelit cheia de la încăperea în care se adună
darurile de Crăciun, în aşteptarea evenimentului. Pentru alte persoane, a căror
experienţă a inclus şi uzul acestor date, bucuria ar fi fost, probabil, mai tem-
perată, cunoscându-se marele număr de variabile şi fluiditatea acestui tip de
informaţie care, în funcţie de beneficiar, include anumite forme de captare a
interesului sau bunăvoinţei. Vraja informaţiei secrete asupra preşedintelui s-a
amplificat odată cu criza ostaticilor, când datele culese s-au concentrat asupra
unui singur aspect, dând sentimentului unui anumit control al situaţiei. În lumina
acestor fapte, criza de nervi pe care se zice că a făcut-o Traian Băsescu când
şi-a văzut deconspirate de ‘’trădătorii’’ din Alianţă planurile de structurare a vii-
toarei ‘’comunităţi de informaţii’’, apare de înţeles. Strângerea tuturor resurselor
informative într-un singur organism de control este considerată un atu esenţial
al exercitării puterii în stat şi nu vreau să cred că preşedintele nostru are în
vedere, prin acest demers, altceva decât atingerea obiectivelor fundamentale
ale programului său: combaterea corupţiei, a infracţionalităţii şi criminalităţii
organizate, a eventualelor forme de terorism care se pot manifesta inclusiv la
noi. Necesitatea unei coordonări şi a unui pupitru unic de comandă a apărut
mai demult, fostul consilier prezidenţial Talpeş a început chiar demersurile pen-
tru crearea acestui compartiment, renunţând însă datorită puternicei opoziţii
venite din partea Executivului şi stilului prudent al fostului preşedinte care nu
dorea să fie suspectat de tendinţe cu iz totalitar. Traian Băsescu nu are însă
asemenea rezerve. El doreşte întărirea rolului instituţiei pe care o reprezintă -
implicit al său personal - neîncurcându-se prea mult în discursurile savante
asupra separaţiei puterilor în stat. Opoziţia pe care o întâmpină vine dintr-o te-
mere justificată că având mai multă putere, o va exercita nu doar asupra
temelor din programul său electoral, ci şi în scopul controlului potenţialilor săi
adversari politici. Într-un moment în care partidul său, PD, a lansat, practic
candidatura sa pentru un nou mandat, suspiciunea că organizarea comunităţii
din informaţii  are un scop preponderent politic  prinde contur mai clar. Iar bătă-
lia pentru atingerea sa va fi cu atât mai dură cu cât opoziţia, în chiar cadrul
Alianţei, faţă de proiect este majoritară, chiar dacă nu suficient de clar expri-
mată.
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“Cocteilul Isărescu”

Începând de ieri, printr-un artificiu care nu modifică fondul problemei
- ‘uşurinţa’ marcată a monedei naţionale - leul românesc îşi repară cumva
imaginea prin eliberarea sa din cuşca prea multelor zero-uri pe care i le-au
adăugat, în coadă, inflaţia, ineficienţa economică şi incompetenţa managerială
a guvernanţilor.

Ce este comic în această afacere e că momentul denominării a fost
conceput ca un show mediatic, în care, pe post de mari comici ai pieţei finan-
ciare, au apărut preşedintele ţării, premierul guvernului şi guvernatorul Băncii
Naţionale. Pe scena improvizată de la BRD dânşii au încercat să transmită po-
porului starea lor de fericire dată de greutatea pe care au simţit-o brusc, în bu-
zunare, după ce au accesat bancomatul de protocol.

Schimbarea banilor - bucuria guvernanţilor: cam aşa s-ar putea tra-
duce dictonul clasic prin care înţelepciunea populară califică voioşia fără rost
şi fără motive produsă de schimbările din peisajul administrativ. Denominarea
leului n-a venit ca o iniţiativă la vârf menită să îmbunătăţească viaţa oamenilor.
Ba, în mod sugestiv, ea a venit exact în momentul în care asupra românilor se
abate valul cel mai distrugător al scumpirilor. Din banii mai puţini care rezultă
- teoretic, evident - din înlocuirea leului vechi cu cel nou, ei vor avea de plătit
mai mult pe gaze, electricitate, combustibili - adică pe tot ceea ce constituie
‘cocteilul Molotov’ al acestei faze critice a celei mai lungi tranziţii din istoria
contemporană. Dacă este să privim lucrurile din acest unghi, oamenilor li se
ia şi iluzia că au bani. Pardon, lei. Pentru că banul, ca monedă divizionară, îşi
încetase existenţa încă de prin ‘90, fără să băgăm de seamă. Iată-l, însă, fru-
mos şi lucios, cam cum era prin ‘53, gata să preia o parte din sarcinile noastre
curente de plată.

Denominarea este o operaţie necesară. Ea este reclamată însă, în pri-
mul rând, de sistemul financiar însuşi, care nu mai reuşea să lucreze cu ficţiu-
nile generate de depreciere. Până şi atotputernicile calculatoare erau pe cale
de a se declara depăşite de sarcini. O operaţiune fără nimic festiv, amuzant
sau dătător de bucurii şi speranţe. Pentru că, dacă este vorba mai ales de spe-
ranţe, nu din partea leului nou pot veni acestea. Ci din partea priceperii şi a
bunului simţ al guvernanţilor în conceperea unor mecanisme eficiente. Ceea
ce încă nu e cazul.    
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Virusul ‘Hayssam’ 
a mai făcut patru victime!

Tot cea a atins, de-a lungul timpului, acest om - e vorba despre Omar
Hayssam - se lasă cu urmări neplăcute. Odată cu trecerea sa de cealaltă parte
e legii - după momentele de glorie care l-au purtat inclusiv la Palatul Cotroceni,
şi pe vremea lui Iliescu şi pe a lui Băsescu - atingerea lui începe să se trans-
forme într-un virus aproape mortal, dacă nu se iau măsurile de igienă nece-
sare.

PSD, principala formaţiune expusă acestui risc, prin numărul mare de
contacte informale, se pare că a rezolvat cu succes problema. Consiliul de
Integritate Morală, condus de fostul ‘justiţiar’ Diaconescu, i-a luat la puricat pe
toţi cei care s-au întovărăşit de-a lungul vremii cu buclucaşul afacerist. Aceştia
au trebuit să declare sincer tot ce ştiau. Şi aşa au şi procedat: nu ştim, n-am
văzut! Nici măcar nu-l ştim prea bine cum arată! Şi cum Hayssam, ocupat niţel
cu audierile la Parchet n-a putut fi confruntat cu cei în cauză, a rămas ca ei.
Surpriza a fost că dintre multele nume vehiculate anterior, n-au prea rămas
nici de sămânţă. Ba, chiar, unii, precum preşedintele organizaţiei municipale,
s-au evidenţiat prin modul ferm în care i-au înapoiat lui Hayssam milioanele
care depăşeau cota legală de sponsorizare. Despre canadienele albastre,
sponsorizate tot de Hayssam, nici nu s-a mai făcut vorbire, fiind trecute în ca-
tegoria consumabilelor.

Dar cum cineva trebuie să plătească pentru acest scandal, măgăreaţa
a căzut asupra ‘acarilor Păun’ de la sector, plus preşedintele interimar Ursache,
cei care s-au făcut vinovaţi de a-l fi înscris pe Hayssam în partid şi de a-i fi luat
cotizaţia. Pentru lipsa lor de vigilenţă revoluţionară au fost aspru sancţionaţi:
li s-a retras sprijinul politic vreme de doi ani! Ce înseamnă asta, nu prea ştie
nimeni, nici măcar dl Diaconescu. Aşa că trebuie să ne imaginăm o situaţie de
genul aceleia în care vreunul dintre cei patru ar fi angrenat în dispute cu ad-
versari politici. Ei bine, vor trebui să se descurce singuri, partidul ţinându-se
în rezervă!

Dar după ce vor trece cei doi ani?  Despre asta  vom mai vorbi la tim-
pul potrivit. Poate chiar cu Hayssam.  
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Moţiunea ‘Apele’

Parcă niciodată ca în acest an, apele nu au făcut atâta prăpăd. Iarnă,
primăvară, vară - aproape toate anotimpurile au purtat pecetea prea-plinului
revărsat din ceruri care a măturat în calea sa oameni, animale, locuinţe, dru-
muri. O dezlănţuire în faţa căreia ne-am regăsit neputincioşi, aţintindu-ne pri-
virile spre înalturi şi sperând în rezolvarea problemelor din partea divinităţii.
Care divinitate, la rândul ei, nu se dovedeşte prietenoasă. Ba din contră.

Dacă aş fi mai mistic, aş zice că e vorba de un blestem. Pentru că
nimic altceva n-ar justifica îndârjirea cu care natura s-a îndreptat asupra omu-
lui, modul necruţător în care-l atinge în tot ce are mai preţios: avutul strâns cu
trudă o viaţă. Şi, deasemenea, aş zice că acest blestem este şi mai nedrept
ca niciodată, el abătându-se asupra celor mai puţin vinovaţi de lista de păcate
pentru care ne-am ruga de iertare. Peste tot, primii care au plătit şi plătesc
sunt cei care n-au ce şi nici de unde. Cei pentru care pierderea unui animal
sau a casei modeste, bătrâneşti, înseamnă o pierdere ireparabilă. 

Blestemul ăsta s-ar putea traduce, în limbajul politicii, printr-o moţiune.
Moţiunea ‘Apele’, pe care natura o introduce împotriva abuzurilor de tot felul
pe care toate guvernele şi guvernanţii de până acum le-au înfăptuit fără teama
notei de plată finale. Tăierile barbare de păduri, care au dezgolit versanţi trans-
formându-i în piste de încercare pentru torenţi; lucrările de hidroamelioraţii
făcute de mântuială sau cârpite de ochii lumii, sau nefăcute de zeci şi zeci de
ani, în speranţa unor vremuri blânde care să nu le pună la încercare; lipsa de
discernământ şi de reguli şi de aplicare a regulilor în amplasarea unor părţi de
localităţi sau a unor locuinţe; absenţa unei legislaţii de prevenire a urmărilor
catastrofelor naturale; gândirea, pe termen lung, a manierelor de prevenire şi
de diminuare a consecinţelor acelor catastrofe. Pentru toate acestea, plăteşte
un guvern-pompier care aleargă buimac, în cizme de cauciuc, dintr-o parte în
alta, deplângând ‘greaua moştenire’ şi incapacitatea de a gestiona criza.

Să fim realişti: nimeni, în nici o parte a lumii, nu se poate lupta de la
egal la egal cu excesele naturii. Acestea pot fi însă gestionate într-un mod care
să limiteze pierderile şi să împiedice catastrofe majore. Pentru asta este însă
nevoie de o capacitate superioară de înţelegere a relaţiei noastre cu mediul şi
de o politică coerentă, pe termen lung, căreia trebuie să i se aloce fondurile
necesare şi să i se urmărească cu rigoare implementarea graduală. Sunt toc-
mai lucrurile de care nimeni nu poate vorbi acum cinstit şi fără tentaţia răfuielii
politice şi fără populism de doi bani.     
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Clauza

După ce ani de zile ne-am luptat să primim de la americani ‘’clauza
naţiunii celei mai favorizate’’ pe care Ceauşescu, în megalomania lui, o res-
pinsese, iată-ne din nou în situaţia de a obţine - fără voia noastră - o altă
clauză. Cea de ‘’salvagardare’’. Este un mod elegant de a denumi o sancţiune.
Pentru că asta este, de fapt, clauza de salvagardare. N-a fost inventată special
pentru noi. Ea exista şi pentru valul care ne-a precedat la intrarea în Uniune,
dar n-a fost cazul să fie invocată. Pentru simplul motiv că toţi noii-veniţi şi-au
făcut temele corect şi la timpul cuvenit. Europenii, de fapt, nici nu consideră
că ar fi o sancţiune. Este mai degrabă o măsură de protecţie pentru ei. În sen-
sul că dacă noi nu ne îngrijim cum trebuie şi dobândim vreun guturai, vor avea
grijă să nu intrăm, că să le transmitem microbul, înainte ca boala noastră
să-şi facă ciclul complet. Iar acest ciclu este de un an.

Guvernarea precedentă şi cea actuală ne-au inoculat sentimentul că nu
există alternativă la acest termen. Nu ni s-a prea explicat de ce, dar am înţeles
cu mintea noastră că dacă nu intrăm va fi o tragedie. O catastrofă mai mare
decât toate inundaţiile la un loc şi un eventual cutremur. A fost, poate, o formulă
de auto-exorcizare, de mobilizare, promovată însă primitiv şi fără nuanţe. A
căpătat chiar valoare de dogmă, aşa încât aproape nimeni nu a îndrăznit să
se întrebe: de ce? Ce se întâmplă dacă ăştia ne pun ştampila că n-am făcut
tot ce trebuie şi nu intrăm? Ce se întâmplă atunci?

Nimic. Nimic altceva decât că într-un an distanţa dintre noi şi ultimii
intraţi se va mări şi mai mult - cu toate circumstanţele care vor însoţi acest de-
calaj. Nu va fi o tragedie, ci doar o dramă: a fondurilor europene reduse, a
agresiunii agenţilor economici puternici asupra unei economii nepuse pe
picioare; a unui nivel de trai în continuare scăzut.

Sub presiunea, mai ales a propriilor dificultăţi şi neîmpliniri, decât a
autorităţilor europene, guvernanţii noştri au început să accepte ideea. A fă-
cut-o premierul Tăriceanu, tot mai convins, probabil, că cu oastea de strânsură
pe care i-a alcătuit-o ‘’monstruasa şi imorala’’ coaliţie nu prea are şanse de
victorie. Probabil că mâine-poimâine ne va spune şi preşedintele aceleaşi lu-
cruri: la urma urmelor, nici 1 ianuarie 2008 nu e de aruncat. Şi, poate că întâr-
zierea asta ne va ajuta să fim ceva mai bine pregătiţi, să nu intrăm fără suflu
de pe urma unui efort prelungit. De aici şi până la ideea că nici dacă nu intrăm
deloc în Uniune n-o să fie un capăt de ţară mai e puţin. Norocul nostru că nu
ne mai lasă ei şi folosesc clauza pe post de ciomag şi morcov. Doar-doar
ne-or urni...
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Băsescu putea fi oprit?
Este aproape incredibil cum lui Traian Băsescu îi ies toate pasienţele.

Din vara anului trecut, când a câştigat primăria Capitalei din primul tur, totul,
dar absolut totul, i-a reuşit. Fie că a fost vorba de calcule deliberate, fie de ca-
cealmale, fie de lucruri aruncate la plezneală, nimic nu i-a dat emoţii.

Povestea succeselor lui Traian Băsescu începe însă mai de mult. De
la venirea sa în Ministerul Transporturilor, în timpul guvernului Roman, per-
soana de care s-a legat extrem de strâns cariera sa politică. Băsescu a apărut
în primul plan al atenţiei publice odată cu primul ‘scandal al flotei’ când s-a
bătut cu ‘hidra fedesenistă’ cu multă hotărâre, neezitând chiar să renunţe la
imunitatea parlamentară (primul caz de acest fel cunoscut) .

Schimbarea puterii în ‘96, când PD-ul a intrat la guvernare, i-a îngropat
dosarul şi l-a propulsat în elita politică prin postul de ministru al Transporturilor
care i-a fost oferit. În acest guvern (este vorba de primul, condus de Ciorbea),
Băsescu a jucat un rol principal fiind, practic, autorul demiterii premierului ţă-
rănist. Cel care a urmat - Radu Vasile - i-a acordat încredere totală, delegându-l
să conducă negocierile cu forurile internaţionale, situaţie în care a devenit una
dintre figurile marcante ale partidului condus de Petre Roman. În această ca-
litate a reuşit surprinzătoarea victorie la alegerile locale din 2000, deschizând
seria succeselor sale la vârf care a continuat cu eliminarea de la şefia partidului
a prietenului şi binefăcătorului său, ajuns într-o situaţie delicată în urma rezul-
tatului obţinut la prezidenţialele din acelaşi an. De aici înainte Băsescu şi-a
croit cu abilitate şi fără prea multe prejudecăţi, drumul de lider absolut. A lichi-
dat mai întâi categoria ‘baronilor’ istorici ai PD, înlocuindu-i cu oameni din linia
a doua care i s-au arătat devotaţi; şi l-a alăturat pe Stolojan în campania elec-
torală pentru a-l înlocui în funcţia pentru care nu emisese pretenţii. L-a bătut
pe Năstase într-o competiţie în care s-a dovedit a avea un finiş mai bun. A dat
o veritabilă lovitură de palat forţând formarea guvernului de către Alianţă şi
fentând PSD-ul care aştepta cuminte să i se încredinţeze mandatul. Şi-a impus
miniştri în guvernul Tăriceanu şi l-a ghidonat pe acesta aşa cum a dorit. A tot
bătut toba anticipatelor până când i s-a ivit momentul favorabil pe care l-a spe-
culat cu promptitudine. Era să uit un lucru important: a delegat la conducerea
partidului o echipă formată din oamenii săi, cărora le-a răpit în acest fel posi-
bilitatea de a se afirma pe cont propriu şi, totodată, a determinat din partea
formaţiunii un tip de acţiunea dinamică ce a răsturnat în ochii electoratului ra-
portul tradiţional de forţe cu liberalii.

Ce-i mai rămâne de făcut? Nu mare lucru: să ducă până la capăt pro-
cesul electoral al anticipatelor, să pună justiţia cu botul pe labe şi să realizeze
comanda unică a comunităţii de informaţii. Atâta tot.                    
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Liniştea 
dinaintea anticipatelor

Scăpat, finalmente, de grija anticipatelor, premierul Tăriceanu şi-a pe-
trecut week-endul la malul mării, în apartamentul său (de bloc) de la Năvodari,
unde i-a reparat motocicleta fiului cel mare, a făcut ordine în casă, s-a plimbat
pe plajă amestecându-se printre oamenii ‘’normali’’. Cine l-a văzut, a remarcat
la el o descărcare de povara ultimelor şase luni, o eliberare pe care părea că
şi-o doreşte.

Călin Popescu Tăriceanu, după părerea mea, nu şi-a dorit funcţiile şi
responsabilităţile pe care le-a avut în ultimul an. Structural, el nu este un om
de aparat, un activist. Are mai mult trăsăturile unui om liber, obişnuit să asume
sau să renunţe la acele lucruri care nu îi conferă confortul la care ţine. Pentru
el politica a fost, mai degrabă, un hobby sau paleativ care uneori l-a ajutat în
afaceri iar alteori l-a incomodat. Primul să experiment executiv n-a fost un suc-
ces. Ba din contră. Funcţia de ministru al Industriei şi Comerţului a părut să-i
depăşească, la vremea respectivă, capacităţile manageriale de tip executiv.
Dealtfel, a şi făcut parte din primul val de remaniere, după o carieră ministerială
de-a dreptul meteorică.Mult mai bine s-a descurcat dl Tăriceanu în afaceri,
unde a reuşit să-şi construiască un business solid cu consecinţe directe în
topul milionarilor. El rămâne, cel mai bogat (cu acte) premier dintre cei care
s-au succedat până acum pe la Palatul Victoria şi, cu siguranţă, cel mai bogat
membru al actualei formule executive.Cum spuneam, dl Tăriceanu, n-a părut
prea afectat de decizia pe care - spun gurile rele - ar fi fost nevoit să o ia. Ba
din contră. Şi pentru asta există două explicaţii.

Prima, că s-ar fi săturat de aventura executivă. De atitudinea supusă
faţă de impetuosul său şef de la Cotroceni. De hachiţele cu dus şi întors ale
acestuia. De constrângerile guvernamentale care te obligă, în loc să te plimbi
cu Porsche-ul la Snagov sau cu motocicleta la Şosea, să te încalţi în cizme de
cauciuc şi să baţi coclaurii inundaţi de viituri, ascultând reproşuri şi întrebări
incomode. De disputele interminabile dintre membrii partidului său, tot mai
enervaţi de agresiunile membrilor partidului lui Băsescu şi de tupeul acestora.

Cea de-a doua explicaţie ar putea consta în versiunea oficială a de-
misiei: saturarea de hărţuielile reminescenţelor pesediste şi de şantajele alia-
ţilor minoritari, permanenta târguială pe posturi şi grija de a nu-ţi lipsi
parlamentarii la vot. Şi în convingerea că suportul popular este atât de puternic
încât alegerile nu vor constitui decât o formalitate în obţinerea unei majorităţi
confortabile care să aducă după sine şi rezolvarea problemei preşedinţilor
Camerelor şi a atitudinii CSM-ului sau a Curţii Constituţionale.
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Omagiul constituţional adus
Curţii prezidenţiale

Pur şi simplu emoţionant respectul - ca să nu spun evlavia - cu care
preşedintele Băsescu a vorbit marţi naţiunii despre Constituţie şi despre pro-
cedurile ei. Am avut sentimentul desprinderii din ramă a portretului preşedin-
telui constituţional ideal şi coborârea sa în mijlocul poporului care a  votat-o şi
care l-a votat. Nimic din nonşalanţa şi din jemanfişismul cu care ne obişnuise
până acum preşedintele-jucător, cel hotărât să forţeze limitele regulamentului
până acolo unde are nevoie să-şi creeze cadrul favorabil unei evoluţii eficiente,
prin care să-şi transpună în fapte făgăduielile electorale.

După ce zile în şir a fost ţintuită la stâlpul infamiei, scuipată şi batjo-
corită pentru îndrăzneala de a frânge nobilele idealului ale Reformei pe care
guvernul Tăriceanu le împachetase atât de elegant, cu fundă oranj, în coletul
aruncat peste gardul său, Curtea Constituţională a apărut a fi repusă în toate
drepturile sale la Cotroceni. Aşezaţi în jiţurile de protocol, ‘’dinozaurii iliescieni’’
şi ‘’soţii criptocomunişti ai soţiilor din justiţie’’ au avut surpriza de a primi din
partea preşedintelui asigurarea deplinei consideraţiuni şi hotărârea nestrămu-
tată a acestuia de a le respecta deciziile - chiar dacă acestea, întâmplător sau
nu, mai mutilează pe ici pe colo , prin părţile esenţiale, delicata construcţie a
doamnei Macovei.

Ce să se fi întâmplat oare - se vor fi mirat magistraţii care, mai degrabă
se aşteptau să fie încuiaţi într-unul dintre saloane şi să li se dea foc precum se
proceda în timpul regimului Ţepeş. Aceleaşi lucruri se vor fi întrebat şi ceilalţi par-
ticipanţi la acţiunea de la Cotroceni, care se aşteptau şi ei la orice altceva decât
la îndemnul de a respecta Constituţia şi, prin reflex, Curtea Constituţională.

După umila mea părere, cred că s-a întâmplat ceva de genul poveştii
cu ucenicul vrăjitor. Ştiţi dvs, acela care a scos dopurile la sticle şi n-a mai reu-
şit să stăpânească procesele chimice declanşate (parcă despre aşa ceva era
vorba). Ei bine, ucenicul Traian se joacă de vreo şase luni cu sticlele pe care
scrie ‘’Demisia Guvernului‘’ şi ‘’Alegeri Anticipate’’. De şase luni ameninţă că
va vedea lumea ce se întâmplă dacă el va purcede la scoaterea dopurilor. Iar
când acest lucru s-a întâmplat (e greu de crezut varianta cu ‘’iniţiativa’’ tări-
ceană a demisiei, fără ‘’consultarea’’ băsesciană) a constatat că se află la ori-
ginea unui proces care riscă să scape de sub control. Că atacurile la adresa
Curţii Constituţionale, atent orchestrate prin presa oranj şi prin ‘’comentatorii
cinstiţi’’ riscă să se întoarcă împotriva sa şi a planurilor puse la punct.  
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România pitorească
Hotărât lucru, în România nu ai cum şi de ce să te plictiseşti. Ba, din

contră, este mult mai greu să optezi pentru obiectul distracţiei şi al amuzamen-
tului, dată fiind oferta excepţională de subiecte şi teme.

Ultima mare distracţie naţională o reprezintă alegerile anticipate. Din
dulcea contemplare a drumului spre UE, ne-am trezit brusc la realitate: pre-
mierul a demisionat! Definitiv şi irevocabil. Adică urma să demisioneze - defi-
nitiv şi irevocabil - la o dată ce urma să se anunţe ulterior. Pentru că aşa sunt
demisiile din ziua de azi: nu-i dai cu ea în cap alegătorului aşa, pe nepusă
masă. Mai întâi îl pregăteşti psihologic: să nu-l apuce vertijurile, îl previi: vezi
dom‘le că eu o să demisionez din cauza bestiilor pesediste care se pun
de-ancurulea reformelor pe care noi avem de gând să le facem. Da‘ te-anun-
ţăm noi când. Tu stai liniştit şi vezi-ţi de treabă, să nu sufere integrarea. Dar
premierul nostru e hâtru: pe de-o parte vrea să ne menajeze, iar pe de alta nu.
Că nu mai departe decât cu câteva ore înainte de anunţul-trăznet, tot dânsul
spunea că nici vorbă de anticipate, avem de lucru fraţilor, n-avem timp să-l
pierdem cu prostii! Dar ştiţi cum e la noi la români: una zici şi alta faci, ca să
derutezi duşmanul! Zici că nu demisionezi, dar demisionezi! Zici că demisio-
nezi, dar nu demisionezi! Zici că hotărârea e definitivă şi irevocabilă (ca la
Curtea Constituţională!) Dar, după asta, vii şi spui: staţi niţel! Era definitivă şi
irevocabilă atunci! Acum e cu totul altă situaţie! E nedefinitivă şi revocabilă! Şi
uite-aşa toacă naţiunea vreme de câteva zile jocul: ‘uite premierul - nu e pre-
mierul’. Că el era la Năvodari, să vadă dacă n-a inundat cumva Marea Neagră
a lui Băsescu blocul său de pe plajă. Că ce se întâmplă prin ţară ştie foarte
bine din dăţile trecute. De ce-ar fi inundaţiile din Moldova altfel decât cele din
Banat? Apa e tot apă, şi-n Vest şi-n Nord. Iar amărâţi aşijderea, doar că vor-
besc cu accente diferite. Iar la mare, cu răsăritul în faţa ochilor, poţi să te gân-
deşti mai bine la ce va urma: cum o să formezi alt cabinet, şi spre disperarea
Opoziţiei ai tăi or să-l trântească de două ori. Şi cum o să se roage toţi de tine
să nu faci anticipate, şi tu le faci, că-i eşti dator colegului de campanie electo-
rală acest cadou de suflet. Şi cum o să te duci după aia în altă campanie elec-
torală şi o să le arăţi oamenilor cum din cauza şarpelui boa pesedist ţara geme
şi se sufocă şi tu stai cu pachetul de legi în braţe şi nu poţi să le aplici pentru
că ticăloşita de justiţie se pretează la fel de fel de chichiţe numai  să nu poţi tu
să declanşezi o reformă la care te gândeşti cu drag de şase luni...Şi cum, la
sfârşit, ţara recunoscătoare îţi va pune în braţe şi o majoritate parlamentară
morală, şi doi şefi de camere portocalii, şi o curte nouă (constituţională dacă
se poate)...Şi aşa mai departe.Numai că, fraţi români, alegeri anticipate se mai
pot face şi la anul şi peste doi sau trei. 
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Boacăna lui Boc

Niciodată ca acum demagogia şi politicianismul ieftin nu s-au mani-
festat cu atâta vigoare şi vehemenţă. Lipsa de onestitate nu este egalată decât
de lipsa de jenă, iar străvechiul principiu al ‘’nemuritorului Gambetta’’ guver-
nează în forţă: scopul - păstrării, întăririi sau câştigării puterii - scuză mijloacele!
Cel mai edificator exemplu ni-l pune pe tavă limbutul preşedinte al unui partid
în al cărui nume se regăseşte un termen pe care distinsul jurist îl ignoră cu
bună ştiinţă. Despre ce este vorba?

După cum bine se ştie, respingerea de către Curtea Constituţională -
la sesizarea PSD, PRM şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - a unor prevederi
cuprinse în coletul legislativ pe care guvernul a dorit să-l sustragă radiografiei
parlamentare prin asumarea răspunderii guvernamentale a stârnit un enorm
scandal în tabăra aliată. Împreună cu komisarii presei oranj, politicienii puterii
au acuzat la unison odioasa manevră a unei Curţi Constituţionale dominate
de ‘’dinozaurii lui Iliescu’’. Gestul acestora a fost asimilat unei lovituri mârşave
date reformei în justiţie, prea îndelung pregătite de guvernul care a avut însă
o jenă în a-i confrunta prevederile cu majoritatea parlamentară proprie.

Strigătul de luptă care s-a făcut auzit cu acest prilej a fost istoricul şi
istericul ‘’Jos’’ cu Curtea Constituţională! Cu atât mai mult această instituţie
are neobrăzarea de a nu putea fi cenzurată. Până când să mai fim sclavii unei
instituţii tiranice şi vetuste? a clamat însuşi preşedintele PD care n-a ezitat să
deplângă manevrele care au eliminat din vechea Constituţie o prevedere po-
trivit căreia deciziile Curţii puteau fi anulate prin votul a două treimi din parla-
mentari.Vom repara această nedreptate, a spus dl Boc, abuziv scoasă din
Constituţie de către hidra pesedistă!

Numai că - surpriză! - aflăm că, de fapt, promotorul acestei măsuri a
fost, la originea modificării Constituţiei, tocmai dl Boc, care argumentase atunci
că o asemenea prevedere anacronică nu se mai întâlneşte decât prin ţările
lumii a treia şi că este nedemn pentru România să o păstreze.

Prins cu ocaua mică, dl Boc, fără să roşească şi cu aplombu-i binecu-
noscut întoarce foaia cu nonşalanţă: prevederea era bună, numai că compo-
ziţia Curţii Constituţionale este proastă. Şi anume, pentru că ultimii  judecătorii
au fost numiţi pe vremea fostei guvernări. Acum, preşedintele PD, vede ca
fiind foarte modernă şi utilă prevederea încriminată, ca şi posibilitatea revocării
acelor judecători pe care dânsul şi ai săi nu-i consideră suficient de democraţi.
Democratul Boc se dovedeşte adeptul metodelor totalitare în politica de cadre,
buni fiind doar aceia care plac şi convin domniei sale şi partidului său.
.

16 iulie

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 173



Criza sănătăţii?
De luni de zile românii - în special categoriile cele mai defavorizate -

constată pe pielea lor ce înseamnă ‘criza sănătăţii’. Aceasta se reduce, în ul-
timă instanţă, la decalajul dintre fondurile pe care le alocă statul pentru medi-
camente compensate şi nevoile reale ale populaţiei. Şi nici măcar la asta, dacă
ne gândim bine, pentru că problema stă nu atât în insuficienţa fondurilor, cât
în proasta sau defectuoasa lor gestionare.

Criza sănătăţii este, aşadar, una managerială. Obişnuiţi să avem me-
dici în fruntea unui minister care nu acordă consultaţii sau face tratamente, ne
izbim de fiecare dată de incapacitatea acestora de a-şi depăşi limitele profe-
sionale şi de a vedea fenomenul din afara lui. Singurul care a încercat acest
lucru şi a reuşit, parţial, a fost Ionel Blănculescu, fostul ministru al Controlului,
în cele câteva luni de interimat în care a reuşit să scoată la iveală reţelele de
interese care fac ca banii alocaţi să intre în buzunarele unor intermediari lacomi
sau să fie risipiţi în achiziţii şi contracte fantasmagorice, de cele mai multe ori,
de către medici convertiţi peste noapte în administratori.

Cred că societatea românească ar trebui să depăşească acest han-
dicap şi să ajungă la faza în care medicilor să le rămână suficient timp să se
ocupe de pacienţi, iar administraţia să fie dată pe mâna unor oameni pregătiţi
special să facă acest lucru. Atunci, poate, nu vom  mai vorbi, ca acum, despre
o ‘criză a sănătăţii’, în care amestecăm lucruri fără legătură între ele.

Sănătatea nu este în criză. Pentru că ţara dispune de un corp medical
calificat şi dedicat, în marea lui majoritate. Tentaţia simplificărilor generaliza-
toare face ca de multe ori să se arunce anatema asupra unei întregi categorii,
datorită unor defecţiuni individuale. Am avut, zilele trecute, nefericitul prilej de
a face cunoştinţă, pe propria mea piele, cu sistemul. Spun ‘nefericit’ referindu-
mă la condiţia mea proprie, şi nu la sistem. Pentru că, având orgoliul de a intra
pe poarta Spitalului de Urgenţă Floreasca în calitate de simplu cetăţean-pa-
cient (cum şi sunt, dealtfel), m-am bucurat de toată atenţia şi de tot devota-
mentul celor cu care cazul m-a pus în contact. De la medicul dispecer, la
medicii din camera de gardă, la brancardieri, asistente şi îngrijitoare, nu m-am
simţit nici un moment ignorat sau pasat, într-un iureş care nu mai ţinea cont
de identitatea sau de eventuala calitate de persoană publică. Acest lucru, măr-
turisesc, m-a făcut să cred cu tărie că atâta timp cât printre cei care se ocupă
de sănătatea noastră se numără oameni ca prof. Maria Dorobanţu, ca dr. Ma-
nuela Guran, Şerban Bălănescu sau Mugur Marinescu - îi pomenesc doar pe
cei cu care m-am ‘confruntat’ direct - sistemul nu este şi nu poate fi în criză.

Poate fi în criză, cel mult, gradul de responsabilitate al unor persoane
nepotrivite aflate la locul nepotrivit.   
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Cu bâta-n balta inundaţiilor
După ce a tăcut mâlc cinci zile - cum nu prea-i şade bine, ca preşe-

dinte vorbitor-activ - dl Băsescu a ieşit din meditaţia transcendentală privitoare
la rolul şi rostul anticipatelor în viaţa de fiecare zi a românilor şi a dat o fugă
prin cei ‘1 la sută’ din teritoriu unde apele au făcut o oarecare dezordine, pentru
a muştrului din nou presa - în special pe domnişarele rujate care ţin un micro-
fon în mână ştiţi dv cum - pentru atmosfera de isterie pe care o întreţin în jurul
unui eveniment meteorologic.

Lăsând la o parte veselia deşucheată pe care a manifestat-o în pre-
zenţa sinistraţilor (aveam impresia că este undeva, la un pic-nic, unde a venit
cu elicopterul ca să nu-l aştepte lumea prea mult) a lansat un mesaj liniştitor:
ce atâta tevatură! Au murit vreo 15 localnici, care s-au încăpăţânat să rămână
în casele lor, iar dacă te uiţi mai atent pe hartă vezi că doar unu la sută (cam
cât ar lua unele partide în caz de anticipate) din teritoriu a avut de suferit.

Statistic, preşedintele are dreptate. Nu e dracul aşa de negru încât să
fie nevoie de declanşarea unei stări de necesitate (nu, că asta nu mai există)
sau de urgenţă! Unde mai pui că dacă s-ar întâmpla aşa ceva, lumea s-ar teme
de o dictatură militară - cum inteligent a meditat premierul. Îl şi văd pe dl Atha-
nasiu în postură de dictator militar, având-o la dreapta sa pe doamna Bijboacă
şi în faţă pe preşedinte şi pe premier, comunicându-le marţial că se suspendă
niscai drepturi cetăţeneşti - între care şi libertatea presei. Or, cum îl ştiu, pre-
şedintele e un mare fan al libertăţilor presei - dovadă că în toiul inundaţiilor
l-a şi decorat pe unul dintre ‘analiştii cinstiţi’ care i-a ţinut isonul în criza osta-
ticilor. Ce nu spune preşedintele - oricum, presa n-ar prea înţelege - este că
dacă    s-ar decreta o stare dintre cele evocate, nu s-ar mai putea dizolva par-
lamentul şi atunci ajungem cu anticipatele în iarnă, când nu se ştie ce ar ieşi.
Mai spune preşedintele că situaţia nu e gravă. Păi, dacă nu e gravă, de ce mai
cerem ajutorul UE şi al instituţiilor internaţionale? Înseamnă că le dezinformăm
sau le înşelăm, dacă ne putem descurca singuri, cu ce mai avem prin cămară.

Şi, ultima dar nu şi cea de pe urmă constatare: mai zice preşedintele
cu sinceritatea-i proverbială: avem vreo patru priorităţi între care ultima este
să îi ajutăm pe oameni să-şi refacă gospodăriile, pentru că nu prea avem bani!
Asta sună ca dracu‘, în gura unui preşedinte care vrea ca oastea sa portocalie
să fie ce-a fost şi încă ceva, în plus, la nişte anticipate la care se vor prezenta
şi cei ‘unu la sută’ dintre cei pe care ploaia i-a lăsat săraci-lipiţi, fără vacă, găină
sau sacul de porumb din hambar. E ca şi cum ai da cu bâta-n balta inundaţiilor,
şi asta într-un moment în care Dumnezeu nu s-a hotărât încă să închidă robi-
netul şi când procentul dezastrului s-ar putea să atingă ‘pragul electoral’.  
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Înapoi la popor!

Inundaţiile şi efectele lor relevă un adevăr trist şi îngrijorător: cât de
puţin aptă este România profundă pentru schimbările pe care le implică inte-
grarea europeană.

Imaginile pe care ni le aduc în case televiziunile nici măcar n-au nevoie
de comentariile ‘domnişoarelor rujate şi coafate’, acuzate de la cel mai înalt
nivel că isterizează naţia. Ele vorbesc prin ele însele despre sărăcia şi condiţia
aproape medievală de a trăi a celor pe care Dumnezeu i-a ales să plătească
pentru păcatele noastre ale tuturor. Deznădejdea în faţa casei de chirpici di-
zolvată de şuvoaie, casă în care au trăit şi ei şi moşii lor de până a nu ştiu câta
spiţă nu este egalată decât cea produsă de moartea - şi ea dramatică - a oră-
tăniilor din curte, a caprei sau a vacii din ogradă. Pentru că ele reprezintă re-
sursa existenţială a ţăranului român în secolul XXI! Gospodăria de tip autarhic,
în care femeia pune pe masă ouăle, laptele şi brânza, alături de zarzavaturile
din grădina de pe lângă casă, vădeşte totala ruptură de sistem. Ţăranul român
trăieşte de secole liberal, prin sine însuşi, democraţia sa manifestându-se în
special prin punerea pe acelaşi nivel cu el a animalelor fără de care ştie că
n-ar putea supravieţui. O adevărată devoţiune ‘aliată’ practicată în stilul lui    ‘mr.
Jourdain’, ţăranul făcând politică fără să o ştie. El nu participă decât într-o mă-
sură insignifiantă la schimbul de valori de pe piaţa liberă pentru că n-are cu
ce. Ceea ce produce abia-i ajunge lui, iar dacă reuşeşte să vândă ceva, atunci
pune banul la ciorap, imun la inflaţie şi devalorizare, cu spaima seculară,
ascunsă în străfundul sufletului, că poate vin vremuri mai grele.

Iată de ce cred că isteria acuzată de preşedinte este în bună parte
justificată. Cum vor supravieţui aceşti oamneni în absenţa resurselor lor tradi-
ţionale? Ce subsidie sau compensaţie le poate înlocui vaca, găinile sau porcul?
Cum să-şi refacă sau să-şi facă o casă care a fost rezultatul contribuţiei migă-
loase a câtorva generaţii? Prin el însuşi? Exclus!

Cred, de aceea, că dacă cei care ne conduc au şi altceva în minte şi în
suflet decât dorinţa de a pune mâna pe cât mai multă putere, ar trebui să se
întoarcă cu adevărat cu faţa spre acest popor necăjit şi disperat şi să potri-
vească în aşa fel bugetul şi legile încât fiecare să-şi poată primi înapoi vaca,
găinile şi porcul. Acestea şi nu banii, vechi sau noi, sau promisiunile mereu
aceleaşi, le vor permite să supravieţuiască trecând peste o nouă încercare
nemeritată.
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Mecanicul ‘’Generalei’’

Din ce în ce mai mult, scenariul pe care evoluează Coaliţia seamănă
tot mai mult cu cel a Convenţiei, din ‘97. Aproape aceleaşi personaje (preşe-
dintele şi premierul au făcut parte din guvernul Ciorbea), aceeaşi incoerenţă,
aceeaşi inconsecvenţă, acelaşi sentiment de desprindere de realitate şi de
avans buimac pe un drum accidentat şi lipsit de indicatoare. Guvernul Tări-
ceanu se înscrie ferm pe culoarul comico-ridicol pe care au evoluat cu brio
premierii Ciorbea şi Vasile. Fără să aibe hazul primilor, Călin Popescu Tări-
ceanu compensează printr-o recuzită clownescă, de Malec, care se plimbă
calm dintr-o parte în alta a ringului, lovindu-se cu capul de toate obstacolele
existente şi revenind cu aceeaşi mină impasibilă cu care ‘’mecanicul Genera-
lei’’ a delectat generaţii de iubitori ai filmului mut.

Spre deosebire de Malec, Tăriceanu este înzestrat cu simţul vorbirii.
El vorbeşte solemn şi cu convingere despre lucruri care se bat cap în cap.
Grăieşte cu aplomb principii pe care le argumentează şi le combate cu aceeaşi
vigoare. Dă, de fiecare dată, sentimentul că în spatele său se află cineva, ştiţi
dvs. cine, care îi bagă o mână pe sub haină şi îl animează ca pe o marionetă. 
În filmul mut în care joacă de şase luni, Călin Popescu - Malec dă sentimentul
de personaj activ care are un singur gând: să facă ‘’Generala‘’ să funcţioneze
şi să ducă trupele confederate spre frontul bătăliei cu UE. Pentru asta e înstare
să bage în foc mătura cu care iubita sa - rol în care s-a deghizat Emil Boc -
face o curăţenie buimacă prin tender, în cel mai nepotrivit moment.

Brusc, filmul s-a rupt şi Malec a decis că nu mai vrea să conducă
locomotiva! Hotărâre categorică şi definitivă. Se aşează în repaus pe biela-
manivelă şi aproape fără să ne dăm seama aceasta se pune în mişcare, anun-
ţând în acest fel renunţarea la irevocabila hotărâre. Iar ‘’Generala’’ porneşte
hotărâtă să treacă podul ‘’anticipatelor’’, un pod destul de şubred pentru o
armată atât de numeroasă şi atât de puţin dornică să intre în focul bătăliei.
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Înapoi la birou!

Cred că premierul Tăriceanu a greşit profund atunci când a acceptat
să recite acel text idiot pe care i l-au pus în braţe consilierii săi (pe care ar
trebui să-i dea afară) şi care a alimentat copios băşcălia declanşată în presa
de a doua zi. Dacă s-ar fi prezentat şi ar fi spus, pur şi simplu, ‘regret, dar con-
diţiile prezente impun din partea mea renunţarea la demisia irevocabilă’, cu si-
guranţă că ar fi fost judecat cu ceva mai multă înţelegere. Aşa însă, încercarea
de a metamorfoza un act de laşitate (frica de demisie) în unul de curaj (nu-mi
las poporul la greu!) a sunat, vorba lui Petre Roman, ca dracu’! Nu-l văd pe
Tăriceanu ţinând cu dinţii de scaunul pe care-l ocupă şi care, oricum, prin tem-
peratură pare să fie destul de inconfortabil (e vorba de temperatura relaţiei cu
Traian Băsescu). Cred, mai degrabă că el a devenit prizonierul jocului în care
s-a angajat, joc pe care-l joacă cu evident de puţină plăcere. 

Dealtfel, el are toate datele unui anti-premier. Politician de salon, care
a folosit doctrina pentru a-şi netezi drumul în relaţiile necesare afacerilor, el
s-a trezit propulsat la vârful partidului şi, implicit, al guvernării, prin evoluţiile
care au urmat defecţiunii lui Stolojan. Nu poate fi imaginată, în politica româ-
nească o mai mare nepotrivire, temperamentală, de formaţie şi de opţiuni cu-
rente, ca cea dintre cei doi protagonişti ai scenei politice - obligaţi de Alianţa
victorioasă în culisele nominalizării să convieţuiască pe acelaşi palier politic.
Oboseala şi lehamitea sunt tot mai vizibile pe faţa premierului, pe care crizele
nu-l dinamizează, ca pe Băsescu, ci îl exasperează, făcându-l tot mai des să
se întrebe de ce trebuie să bată coclaurii ţării în cizme de cauciuc, în loc să
ruleze liniştit la volanul Porsche-ului propriu pe autostrăzile unei ţări mai puţin
luate de ape.

Cu sau fără binecuvântarea oficială a lui Băsescu, Tăriceanu s-a întors
la birou, însoţit de ploaia de pietre care vine din toate direcţiile, dar şi de oftatul
de uşurare cvasi-general al partenerilor sau inamicilor politici. Cât despre
popor, acesta rămâne la locul său. E drept, fără găini, porci, vaci sau case,
dar cu o mare încredere în ‘curajul’ şi în ‘spiritul de sacrificiu’ al guvernanţilor
săi care nu vor pregeta să construiască, pe râul dezastrelor, în jos, un pod al
anticipatelor, mai trainic şi mai frumos.  
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Victimele revocării 
demisiei irevocabile

Că demisia lui Tăriceanu ar fi produs, pe harta politică, un dezastru
mai mare decât inundaţiile, este clar. Cum în orice decizie cu asemenea con-
secinţe se regăsesc şi perdanţi şi beneficiari, hai să încercăm să vedem cine
şi ce are de pierdut de pe urma revocării irevocabilei demisii tăricene.

Primul perdant este premierul însuşi. Prestigiul său, atâta cât mai era
după şifonările repetate produse, pe de o parte, de ineficienţa şi brambureala
unui cabinet de strânsură, iar pe de alta de tutela agresivă a preşedintelui,
pare a fi ajuns la o cotă minimă, ce stârneşte îngrijorare printre puţinele minţi
lucide din PNL. Una dintre acestea aparţine lui Stoica, cel care a mai salvat
odată, in extremis, partidul de la o catastrofală ieşire din scena politică parla-
mentară. Stoica se întreabă retoric dacă, cu Tăriceanu în frunte şi cu Băsescu
în spinare, partidul mai are vreo şansă să rămână nu doar ‘numărul unu’ în
Alianţă, ci chiar în procentajele asigurătoare într-o eventuală confruntare anti-
cipată. Candidatura lui Stolojan este tot mai vehiculată în ideea că acesta este
singurul care ar mai putea împiedica eşecul de partid. 

Principalul perdant este, însă, PRM-ul. Partidul lui Corneliu Vadim
Tudor, aflat într-un vizibil recul la alegerile din decembrie şi măcinat de tot soiul
de disidenţe determinate de stilul imprevizibil al liderului, este principalul be-
neficiar al valului de dezamăgire generat de prestaţia Alianţei. Pentru acei pen-
tru care PSD nu a însemnat o opţiune valabilă, unicul reper rămâne PRM-ul,
care culege roadele unei radicalizări tot mai accentuate a electoratului flotant.
Este evident că în cazul unor alegeri anticipate în toamnă, existau toate şan-
sele ca PRM să revină pe poziţia a doua, cea pe care a ocupat-o în 2000, pe
fondul disoluţiei fostei Convenţii Democratice.

Ultimul, dar nu cel de pe urmă, dintre perdanţi este chiar preşedintele
Băsescu, ‘părintele anticipatelor’, care vede pierzându-se la orizont catargele
corăbiei în care sperase să încarce procentajul asigurător pentru următorii trei
ani de guvernare. Graba sa nu a fost deloc nejustificată, el intuind că fiecare
zi de exerciţiu al guvernării Alianţei aduce cu sine erodarea de imagine şi op-
ţiuni, într-un context complex, marcat de restricţiile pe care le impune progra-
mul dur de îndeplinire a condiţiilor de aderare. Este de înţeles nemulţumirea
sa în faţa pierderii unei şanse aproape unice: aceea de a cupla viitoarele ale-
geri legislative cu cele prezidenţiale când, teoretic cel puţin, el ar fi putut să
devină remorcherul unei noi ofensive aliate.
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Un Cezar şi doi Brutus

Călin Popescu Tăriceanu nu este un lider de factură autocratică, cum
se practică la noi în viaţa de partide, unde democraţia este, mai degrabă, ‘o
vorbă de dânşii inventată’. Asta, probabil, pentru că a ajuns preşedinte de par-
tid fără să lupte, ca rezultat, mai degrabă, al unei conjuncturi decât al unei as-
piraţii interioare. Nefiind un lider autoritar ceea ce se întâmplă în PNL poate
da, unora, impresia că se practică acolo o libertate a opiniilor puţin obişnuită
în altă parte. La PD, de pildă, unde cuvântul lui Băsescu este lege pentru toată
lumea sau, mai exact, pentru cei care mai vor să defileze sub acest drapel.
PNL-ul, însă, are şi o tradiţie de multipolarizare ce a făcut ca de-a lungul istoriei
sale (cursul scurt) să se manifeste o droaie de lideri alternativi care au şi reuşit,
la un moment dat, să fărâmiţeze partidul în aripi şi aripioare.

Ajuns la vârf, cum spuneam, purtat de valul conjuncturii (defecţiunea
lui Stolojan şi preluarea cârmei Alianţei de către Băsescu), Tăriceanu se vede
confruntat cu o gravă criză internă, paralelă cu cea externă, în care vârfurile
de lance ale contestării, sau ale dorinţei de schimbare, sunt chiar doi dintre
cei mai apropiaţi colaboratori ai săi din partid şi din Guvern: Mona Muscă şi
Gheorghe Flutur! Nici unul din cei doi, care-şi datorează plusul de notorietate
şansei de a fi fost nominalizaţi pentru două posturi abordate mai degrabă politic
decât tehnic, nu s-a sfiit să-i înfigă cuţitul noului Cezar în piept, nici măcar în
spate, ca-n antichitate, reclamând întoarcerea lui Stolojan şi separaţia puterilor.
Adică preşedintele de partid să nu mai fie şi premier, sau viceversa. Amândoi
se leapădă de Tăriceanu, arătându-şi  fără echivoc preferinţa pentru Stolojan
în funcţia de premier. Ca ei au cântat, la finele săptămânii trecute, mai bine de
jumătate dintre preşedinţii de filiale care au solicitat revenirea lui Stolo din sur-
ghiunul de la Cotroceni şi plasarea lui într-o poziţie activă. Mai pe şleau, par-
tidul îi cere lui Tăriceanu, abia după ce-a renunţat la ea, o nouă demisie! Un
altul decât el ar fi sugrumat, prealabil, din faşă, această tentativă de puci,
făcând apel la deciziile Congresului şi la regulamentele de partid. Tăriceanu
însă, din slăbiciune, nu din democraţie, a acceptat umilitoarea solicitare de a
avea o întrevedere cu fostul său şef şi a discuta cu acesta cam cum ar vrea
să se reinsereze în PNL. O astfel de discuţie reprezintă primul pas important
înapoi al lui Tăriceanu, confruntat acum cu o dublă presiune - atât din partea
preşedintelui Băsescu, care nu reuşeşte să se împace cu ideea pierderii star-
tului anticipatelor, cât şi din partea unui curent majoritar din propriul partid, mai
dispus să joace pe cartea prezidenţială decât pe cea de partid. 
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Tăria lui Tăriceanu

Extrem de interesant şi de sugestiv cum se pot întoarce lucrurile
de pe urma unui singur gest. Impresia pe care o lăsa, de şapte luni încoace,
premierul Tăriceanu era aceea de colaborator obedient şi lipsit de personalitate
al preşedintelui Băsescu. Rarele sale pusee de orgoliu erau prompt sancţio-
nate de la Cotroceni şi şeful Guvernului se întorcea spăşit la varianta emisă
de ‚his master’s voice’. Autoritatea prezidenţială părea a fi copleşit cu totul
acţionarul majoritar al Alianţei, fiecare zi contribuind, pe nesimţite, la majorarea
capitalului social şi politic al democraţilor, veritabili pui de cuc în cuibarul
naţional-liberal. Devenit şef de partid în conjunctura favorabilă a retragerii lui
Stolojan şi şef de guvern în aceleaşi condiţii, Tăriceanu părea sortit unei figu-
raţii la nivel înalt, într-o piesă în care actorul principal juca toate rolurile.

Întorsătura a venit tocmai pe fondul acestor slăbiciuni şi nesigu-
ranţe. După câteva gândiri şi răzgândiri, Tăriceanu a ieşit, surprinzător, la
rampă, cu o replică ce nu era cuprinsă în scenariu: nu mai demisionez! Or,
această replică dădea peste cap toată intriga, dar mai ales deznodământul:
anticipatele, cele atât de dragi titularului de la Cotroceni, singurul care nu avea
nimic de pierdut de pe urma lor.

O vreme l-am suspectat pe premier de a fi fost înţeles cu Băsescu
în acest sens: prea nu îi ieşea din cuvânt până atunci. Fierberea care a urmat
în propriul partid, cu întoarcerea făţişă împotriva sa a doi dintre miniştrii prin-
cipali (Flutur şi Muscă) şi cu oferta neobişnuită a lui Stolojan de a reveni în
partid purtau clar marca inspiraţiei băsesciene. Era un fel de pisică arătată şo-
ricelului neascultător. La fel de surprinzător, acesta a acţionat cu calm şi înţe-
lepciune, fără a forţa nota, obţinând în cele din urmă un succes aproape total
în propria sa tabără. Practic, de la revocarea irevocabilei demisii, trecând prin
vizitele vădit lipsite de entuziasm populist în teritoriu şi până la rezolvarea crizei
interne de partid, Tăriceanu a dat primele sale dovezi de om politic capabil să
depăşească condiţia de instrument al altcuiva. Toate acestea reuşesc şi un alt
lucru, la fel de neaşteptat: să-i ridice cota de popularitate în public şi să-i cer-
tifice autoritatea de şef al Executivului.

‚Revolta’ lui Tăriceanu este de bun augur pentru partidul său, care
stopează astfel declinul de popularitate şi de autoritate în sânul Alianţei, şi de
prost augur pentru Băsescu, pus pentru prima dată în faţa condiţiei sale con-
stituţionale, de conducător cu puteri limitate. De aici, şirul lecţiilor de acest fel
poate continua spre binele inclusiv al preşedintelui, pe care îl vor ajuta să-şi
vadă mai limpede rolul şi locul în piesa politică de actualitate. 
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Stolojan - a cincea roată 
la căruţa liberală?

Absolut de neînţeles şi foarte greu de acceptat, iniţiativa prin care con-
silierul prezidenţial Theodor Stolojan (fost aspirant la fotoliul de preşedinte) îşi
oferă serviciile - ca o traseistă de centură - eventualilor clienţi din automobilele
liberale care parcurg traseul.

În primul rând pentru că funcţia pe care a acceptat-o (sper că Băsescu
nu l-a ‘şantajat’ pentru a ocupa spaţiosul birou de la Cotroceni) ar fi trebuit să-
i ocupe suficient timp pentru a nu-i mai rămâne prea multe disponibilităţi de
analiză politică - care este de resortul unui alt consilier - iar preşedinţia nu se
lăfăie, în mod evident, în idei şi programe de această natură, unul dintre punc-
tele nevralgice, dealtfel, ale politicii prezidenţiale. În al doilea, pentru că partidul
în a cărui bucătărie doreşte să se implice, abia şi-a ales structurile de condu-
cere şi şi-a stabilit programul politic. Dacă oferta dlui Stolojan venea înainte
de congres, mai avea o noimă. Aşa apare pur şi simplu ca o acţiune de auto-
băgare în seamă a unui personaj în criză de ocupaţie.

Nu vreau să spun că PNL nu traversează un moment delicat al exis-
tenţei sale - acela al acceptării, de nevoie, a supremaţiei partenerului minoritar,
un partener agresiv şi lipsit de scrupule - cel puţin asta fiind impresia pe care
o lasă acţiunea sa teleghidată prin dl Boc - dar nu cred că este atât de covârşit
încât să nu poată să-şi rezolve problemele în stilul înaintaşilor - prin sine însuşi!
Dealtfel, votul reprezentanţilor filialelor (vot nestatutar, dar util ca mesaj) a şi
dovedit acest lucru, aruncând oferta lui Stolojan în derizoriu. Problema care
se pune, de fapt, în PNL, ţine de tradiţionala luptă pentru putere. Este evident
că victoria lui Tăriceanu nu a fost pe placul unei bune părţi a partidului care,
dealtfel, şi-a văzut confirmate temerile şi rezervele prin prestaţia sinuoasă şi
nesigură de până acum a premierului. Această parte a fost şi alimentată, la
momentul oportun, de acea aripă... zburătoare (Flutur şi Muscă) aflată mai de-
grabă în subordinea preşedintelui decât a premierului, care ar fi dorit ca anti-
cipatele să rămână obiectivul primordial al Alianţei (unul dintre      ‘disidenţi’
sperând chiar să joace un rol mai important în viitoarele structuri decât cel pe
care-l joacă acum pe câmpiile invadate de ape ale agriculturii).

Tentativa de puci a eşuat, pentru moment. Asta nu înseamnă că ea
nu se va reedita, mai ales dacă Tăriceanu va insista să adopte o poziţie mai
puţin flexibilă în faţa preţioaselor indicaţii prezidenţiale.
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O demisie cu Muscă 
pe căciulă...

La prima vedere, hotărârea irevocabilă de a demisiona a doamnei mi-
nistru al Culturii şi vicepreşedinte al PNL, Mona Muscă, anunţată în direct şi la
o oră de vârf la TV şi radio, este o chestiune de onoare. Doamna ministru
şi-a pierdut încrederea în colegul său de cabinet şi şeful său de partid, Călin
Popescu Tăriceanu pe nume şi, ca atare, s-a aliniat taberei ‚contras’, cea care
credea sincer că Stolojan ar fi fost mai bun într-una dintre cele două funcţii şi
a votat împotrivă. Cum votul a ieşit ‚pentru’, doamna Muscă s-a trezit în situaţia
de a reprezenta Opoziţia din partid şi din  Guvern a actualei puteri, o opoziţie
cu atât mai fragilă cu cât colegi de contestare ai domniei sale, mai orientaţi,
au făcut dreapta-mprejur când a fost să scrie cu mânuţa lor ‚da’ sau ‚nu’. Este
cazul surprinsului de inundaţii la o paranghelie onamastică pe la Voroneţ,
ministrul agricol al... pisciculturii, care s-a convertit iute în salvator de ţărani.
Acesta, reprezentând şi el fauna executivă, n-a mai pomenit nimic de vreo
demisie, dovedind că-i este mai aproape maieul executiv, decât cămaşa prin-
cipiilor liberale, lăsând-o de una singură pe doamna Muscă.

Ca om de cuvânt ce este, doamna ministru va lăsa, probabil, scaunul
ministerial moştenire unui alt liberal, mai capabil decât dânsa să mute sediul
ministerului din colivia de transparenţă de la Muzeul Satului – acesta fiind primul
şi cel mai important obiectiv al mandatului său.

Sacrificiul acesta îi va deschide liber drumul spre Strasbourg, unde a
avut grijă să-şi păstreze locul de observator, ce fusese ameninţat serios de în-
datoririle ministeriale. Cu o diurnă bună şi câteva zeci de zile pe an de obser-
vare atentă a ceea ce se mai întâmpla în miezul Europei, doamna Muscă va
avea posibilitatea să uite mai uşor timpul petrecut la Cultură unde a realizat,
conform declaraţiei proprii, multă transparenţă, că în doar şapte luni n-a prea
avut nici timp şi nici bani pentru altceva.

Şi, uite-aşa, naţia se alege, dacă nu cu o demisie aşteptată, cu una
mai puţin pregătită. Dar care iese la numărătoare...

30 iulie

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 183



Lacrimile lui Băsescu

În antologia momentelor politice de tip caţavencian se va      înscrie,
probabil, la loc de cinste, secvenţa în care co-preşedintele Alianţei,     Traian
Băsescu, se despărţea, cu vocea înecată în lacrimi, de partenerul său Theodor
Stolojan, cel pe a cărui faţă trasă, palidă, participanţii la eveniment citeau cu
îngrijorare desfăşurări ulterioare dramatice.

Momentul poate fi catalogat, fără ezitare, ca unul dintre punctele no-
dale ale evoluţiei politice de la acea vreme, cu rol hotărâtor în rezultatul final
al alegerilor. Formula pe care a mers până atunci Alianţa era: Stolojan - pre-
şedinte, Băsescu - prim-ministru! Evident, dacă se câştigau alegerile. Or, son-
dajele de la timpul respectiv, deşi marcau un serios avans al Alianţei, nu îi
confereau prima şansă. Vulnerabilitatea formulei ţinea chiar de opţiunea pre-
zidenţială: Stolojan fusese un premier considerat bun, care dăduse lecţii de
rezistenţă în faţa ofensivelor sindicale şi care gestionase relativ corect pregă-
tirea alegerilor generale din ‘92. Inflexibilitatea sa făcuse bună impresie şi
aceasta l-a însoţit de-a lungul timpului, el fiind văzut aproape cu regularitate
ca o soluţie de rezervă. Deşi de extracţie social-democrată, trecerea sa în ta-
băra liberală a reprezentat o bună şansă de supravieţuire pentru un PNL mar-
cat de exerciţiul dezastruos al guvernării din ‘97-2000. Cu performanţe
modeste de-a lungul noului ciclu electoral, PNL şi-a găsit o nouă identitate în
varianta alianţei cu PD, scorul alianţei fiind substanţial superior celui aritmetic
al celor două partide. Având în Băsescu o locomotivă de imagine şi în Stolojan
una de autoritate, ADA a tatonat îndeaproape buldozerul PSD până la momen-
tul în care sondajele şi analizele au arătat mai clar handicapul pe care Stolojan
îl avea faţă de Năstase la prezidenţiale. Şi atunci s-a produs show-ul lacrimo-
gen al despărţirii de Theodor Stolojan, victima şantajelor unui regim ‘ticăloşit’
şi aflat, din aceste motive, pe marginea unui epilog funebru.

A fost o piesă magistral jucată şi regizată. Dar una falsă.      Privită as-
tăzi, ea ‘sună ca dracu’ şi cea mai apropiată paralelă care îmi vine în minte
este cea a unei alte secvenţe celebre: în studioul 4, în aşteptarea deschiderii
emisiunii TVR, ‘regizorul’ Caramitru îi dă indicaţii (surpinse pe peliculă!) lui Di-
nescu: ‘Mircică, fă-te că lucrezi!’

‘Traiane, fă-te că suferi!’ - ar putea fi genericul unui moment despre a
cărui productivitate merită să se mai facă analize. Consecinţele se cunosc.  

1 august

184 Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ



Bâzâiala politică

Ultimele zile au stat sub semnul bâzâielii politice. A spus-o    însuşi
preşedintele Traian Băsescu, a cărui limbă este nu odată expresivă: la noi nu
sunt crize! Sunt bâzâieli! Politice, bineînţeles. Ce i-a dat preşedintelui acest
resentiment? Zgomotul specific făcut de doamna Muscă şi dl Flutur, în jurul
capului premierului. Doamna Muscă mai acut, dl Flutur ceva mai discret, dar
ambii evoluând în partitura specifică prezidenţială. Bâzâiala dnei Muscă s-a
soldat cu o demisie de onoare, care însă n-are legătură cu funcţia sa: ca mi-
nistru, n-a fost nemulţumită de politica guvernului faţă de cultură. A fost      ne-
mulţumită de dl Tăriceanu, pe care l-ar fi vrut înlocuit cu dl Stolojan. Deşi    i-a
ţinut îndeaproape isonul, e drept cu un bâzâit mai în surdină, dl Flutur n-a găsit
însă de cuviinţă să-şi dea şi dânsul demisia, pe motiv de lipsă de solidaritate
cu şeful său pe linie de partid şi de stat. A considerat scaunul de ministru mai
aproape de sufletul său decât principiile, şi a rămas pe loc, ca observator ne-
oficial al Cotrocenilor.

Nu s-a stins bine bâzâiala din Guvern că s-a făcut auzit zumzetul dins-
pre primăria Capitalei. Primarul Videanu a ieşit dintr-o lungă ‘silenzio stampa’
(nimeni n-a mai auzit de el de vreo lună, de când Băsescu l-a pus la colţ) pen-
tru a explica populaţiei cum e cu migraţia transfrontalieră a ţânţarilor. Ţânţarul,
acest animal - sau insectă, ce-o fi - interesant, capabil să se transforme peste
noapte în armăsar, a fost urmărit cu atenţie şi s-au depistat o serie de carac-
teristici importante. Bizuindu-se pe opiniile specialiştilor, omul de marmură ne-
a relatat două chestiuni esenţiale: că ţânţarii sunt capabili să parcurgă mari
distanţe noaptea, şi că femelele sunt infinit mai periculoase decât masculii
(asta o cam ştiam şi noi). Concluzia: în fiecare noapte, roiuri de ţânţari ilfoveni,
trec graniţa cu municipiul şi se dezlănţuie asupra bucureştenilor. După ce le
sug acestora sângele, precum fiscul, se întorc sătui la adăpost, unde nu-i de-
ranjează nimeni, adică în judeţul pesedist cu pricina. Drept care sectoarele
oranj (excepţie face 2-ul) au de suferit de pe urma faptului că, primăria Capi-
talei - şi cetăţenii - sunt nevoiţi să accepte acest primejdios concubinaj. În caz
de anticipate, ar fi cu totul altceva...  
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Reforma justiţiei: 
bătuta pe loc!

Mă număr printre aceia care, încă de la crearea acestei structuri, în
septembrie 1992, s-au întrebat de ce era nevoie de un alt mecanism în locul
perfecţionării celui deja existent. Cu atât mai mult cu cât şi Emil Constantinescu
încercase o astfel de formulă - uitatul CNAICCO - care se dovedise în final,
un eşec. Am înţeles însă că era modalitatea cea mai potrivită de a răspunde
presiunilor organismelor europene, tot mai îngrijorate nu atât de nivelul real al
corupţiei (niciodată suficient de clar comensurat) cât de nesfârşitele dezbateri
şi hărţuieli politice având-o ca obiect.

Nu am idei preconcepute şi nu consider, aşa cum sunt tentaţi radicalii,
că PNA nu şi-a făcut, aşa cum a ştiut şi a putut, datoria. Cred chiar că dl Amarie
şi compania au dorit să facă mai mult, dar nu au reuşit. Pur şi simplu pentru
că lipsa de performanţă a instituţiei este strâns legată de viciile de fond ale
sistemului. Depolitizarea unui astfel de organism este o iluzie. Atâta timp cât
una sau mai multe forţe politice desemnează pe cei care ar trebui să facă drep-
tate şi să stârpească corupţia, este aproape inevitabil ca cei în cauză să nu
răspundă direct sau voalat, convingător celor care i-au vrut şi de care depinde
funcţionarea lor în respectiva funcţie. Coaliţia i-a dat afară pe domnii Amarie
şi colegii. Vor veni în locul lor alţii. Pe ce criterii, altele decât acelea ale simpa-
tiei sau ale capacităţii de a răspunde la noi comenzi? Mi-e greu să cred că
doamna Macovei sau dl Băsescu se vor orienta spre persoane despre a căror
loialitate se îndoiesc. Şi atunci ce facem? Depolitizăm, înlocuindu-i pe fidelii
‘lor’ cu fidelii ‘noştri’? Vom asista, în continuare, la o mimare a luptei cu corupţia,
înhăţând câte un fost demnitar de-al ‘lor’, la paritate cu un consilier sau slujbaş
mărunt de-al ‘nostru’? Cum spuneam, viciul e de fond, şi e reprezentat de ab-
senţa unor criterii clare, obiective, de desemnare împreună cu evidenta
absenţă a garanţiilor că acestea pot acţiona independent de influenţa politică,
pe perioada mandatului. Cât de fericit credeţi că va fi înlocuitorul dlui Amarie
ştiind că peste un an, doi, dacă se schimbă ceva în echilibrul politic, îi va repeta
experienţa? Şi cât de porniţi să descopere şi să sancţioneze corupţia vor fi cei
care ştiu că de oricine se vor atinge, vor pune inevitabil în mişcare mecanis-
mele intervenţiilor de toate felurile - mult mai subtile şi mai eficiente decât cel
menţionat de dl Băsescu, care asigura naţia că nu va da vreun telefon de
intervenţie la vreun procuror. Ar fi şi stupid să o facă...

Repet: schimbările actuale din Justiţie purtând pomposul nume de ‚re-
formă’ nu sunt un motiv de speranţă că mai binele va înlocui răul prezent. În
actuala formulă, nu va face decât să-l consolideze.    
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Între 
Gingis Han şi Vlad Ţepeş

Expert în provocarea de scandaluri prin formulări sofisticate, dl Adrian
Severin încinge opinia publică românească (deocamdată) prin insinuarea că
dl Traian Băsescu ar fi alogen. 
Adică ar proveni dintr-o minoritate. Acum, chestia asta cu puritatea etnică este
una extrem de discutabilă. Cu excepţia, poate, a unor comunităţi care au în-
fruntat veacurile în formule de organizare şi de convieţuire ermetice, cu greu
cred că ar putea fi depistaţi purtătorii genelor originale - dacă aşa ceva a existat
vreodată. Cu atât mai mult cu cât ceea ce reprezintă România a fost un teritoriu
de pasaj, prin care s-au scurs, dintr-o parte în alta a imperiilor care ne-au în-
conjurat, cohorte de militari, de negustori, de aventurieri şi de nomazi pur şi
simplu. Sângele s-a amestecat cu viteză şi în proporţiile acestei mişcări şi din
toate ne-au rămas o serie de date despre care putem spune că ne reprezintă
într-o proporţie majoritară. Date care implică caracteristici ale vestului şi estului,
ale nordului şi ale sudului, care ne fac unici şi atât de greu de pus în anumite
tipare rasiale. Până la urmă, rasa este mai degrabă expresia culturii decât a
sângelui şi acest lucru a fost nu odată remarcat. Nimeni nu se naşte ţigan,
ungur sau tătar, el devine mai mult sau mai puţin român prin mediul în care se
formează şi sub influenţa modelelor culturale şi morale cu care se confruntă.
Aşa încât chestia cu dl Băsescu, dacă este sau nu tătar din nu se ştie care
spiţă, nu ţine de amintirile familiei şi nici de înregistrările administrative. Că dl
Băsescu are ceva din impetuozitatea celor care ne vizitau regulat, după strân-
gerea recoltelor, precedaţi de strigătul de alarmă ‘vin tătarii!’ are, bineînţeles,
evidenţa unei figuri de stil, iar a căuta în caracteristicile etniei semnele progra-
mului său politic este, din capul locului o aberaţie. După cum o aberaţie este
şi incriminarea şi - eventual - sancţionarea lui Adrian Severin (altfel, vechi
tovarăş de luptă politică al dlui Băsescu) pentru această afirmaţie. De ce ar
avea noţiunea de ‘tătar’ un sens peiorativ, sau incriminator, mai degrabă decât
cea de ‘român’? Ba, aş zice, că din aceasta poate fi extrasă o conotaţie su-
perlativă, tătarii dând istoriei figuri remarcabile, precum Gingis Han, la calibrul
căruia nu a putut să aspire nici una dintre figurile clasificate ca româneşti.      

Iar ca să-l completez pe dl Severin, aş spune că mi se pare că dl
Băsescu ar putea să îmbine calităţile de luptător ale marelui călăreţ venit din
Asia, cu acelea de politician ale contemporanului său Vlad Ţepeş, şi el un
aspirant la galoanele morale pe care le râvneşte preşedintele. De ce nu? 
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Stângul la 
libera circulaţie a persoanei

Cred că, uneori, confruntaţi cu cohortele de români care-i năpădesc
de la o vreme în forme mai mult sau mai puţin organizate, occidentalii îl regretă
pe Ceauşescu. Niciodată în istorie graniţele României, păzite cu faţa spre in-
terior, n-au fost mai ermetice şi campionii democraţiei şi ai libertăţii de circulaţie
îşi permiteau să-l pună la colţ pe dictator salutând cu urale prezenţa oricărui
evadat ‘pe fâşie’ sau înnot peste Dunăre.

De la Revoluţie încoace frontierele României au fost mai degrabă nişte
ficţiuni administrative, toţi cei care au dorit să părăsească ţara reuşind să o
facă cu infinit mai puţine riscuri şi eforturi chiar dacă cu o cheltuială mai mare.
Punctele de trecere a frontierei au devenit veritabile ‘vămi’, în sensul clasic,
istoric, al termenului, unde cei care treceau erau taxaţi în beneficiul noii clase
de îmbogăţiţi de graniţă. Există, dealtfel, în oraşele cu treceri intens frecven-
tate, veritabile cartiere selecte în care se înalţă, trufaşe, vilele vameşilor şi ale
poliţiştilor, fiecare cu atributele ei pe patru roţi de multe zeci de mii de dolari.
Această bunăstare, tolerată din interes, s-a construit pe seama amărâţilor care
nemaigăsind de lucru prin industria falimentară sau falimentată a ţării, au pornit
în bejenie spre ţările cu nevoi - Italia, Portugalia, Spania (surori de gintă) sau
(cu mai puţină convingere) în Germania, Franţa sau Austria.

Românii din străinătatea europeană, care muncesc şi trimit bani acasă
destabilizând balanţa valutară, numără vreo două milioane de capete, ceea
ce constituie un record de migraţie nemaiîntâlnit în istorie. Unii dintre ei au si-
tuaţii corecte şi stabile, alţii împuşcă euro pe unde pot şi cum pot. Cu toate
nemulţumirile lor, occidentalii au nevoie de această masă de manevră pentru
muncile pe care nu le mai fac ai lor. Fenomenul tinde însă să scape de sub
control şi această îngrijorare - presată de organismele comunitare - a dat
naştere gestului neobişnuit, brutal şi chiar neconstituţional, de reţinere a pa-
şapoartelor celor care nu sunt în regulă.

Între necesitatea de a instaura o ordine - prevăzută dealtfel în legi
uitate sau ignorate - şi imperativul liberei circulaţii a individului european este
o ‘fâşie’ subţire pe care tot mai mulţi o ignoră sau o calcă cu nonşalanţă. Pe
acest fond, ministrul Blaga se află în delicata situaţie de a face ce i se cere de
la Bruxelles şi de a înfrunta valul de mânie populară, alimentat cu interes de
cele mai diferite categorii de politicieni. Oprirea exodului necontrolat şi instau-
rarea unei ordini la graniţe rămâne însă un subiect delicat, dintre cele care pot
acţiona clauza de salvgardare şi nu cred că vreunul dintre cei care clamează
acum pe tema abuzului de stat îşi va recunoaşte, atunci, partea de vină.
Că de merite...
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Interesele economice şi 
dezinteresul de partid

Curioasă manieră de lucru au bravele noastre servicii secrete. Pe
deoparte, îi trimit prin curier special, în plicuri sigilate, preşedintelui, note in-
formative în care avertizează împotriva legăturilor periculoase ale unora dintre
membrii guvernului cu cercuri de interese economice suspecte. Pe de alta,
atunci când li se cere, îi trimit şi primului-ministru, tot prin curier special şi în
plic sigilat, note în care-i spun să stea liniştit pentru că ‘organele de specialitate’
n-au depistat nimic suspect în contactele pe care membrii guvernului le au cu
reprezentanţii unor cercuri de afaceri.

Şi, de aici, ‘conflictul’ între palate, din care reiese că în ciuda faptului
că preşedintele este neliniştit de orice mişcare ce ar putea reface un ‘sistem
ticăloşit’, pe premier îl doare undeva - într-un loc neprecizat - acest lucru.

Ca deobicei, realitatea este pe undeva pe la mijloc. În sensul că sem-
nalele pe care le transmit, de regulă, serviciile, au o mare doză de subiectivi-
tate. Trasul cu urechea nu este una dintre cele mai precise şi mai de netăgăduit
operaţiuni. Nici sursele de care se uzează nu sunt dintre cele mai demne de
încredere. Există o îndelungă tradiţie în domeniu conform căreia în jurul unui
pachet de 10%  informaţii reale sau aproape reale se brodează alte 90%
supoziţii şi bănuieli care îmbracă tema respectivă până a-i da înfăţişarea de
caz tratat cu vigilenţă. Dacă nu asta, ce altceva ar avea de făcut serviciile?
Ele nu sunt obligate să-şi demonstreze aserţiunile, să le dovedească. Asta-i
treaba altor instituţii. Ele trebuie să tresară când aud câte-o chestie mai gogo-
nată şi să-i tragă de mânecă pe cei care trebuie să asigure controlul efectiv.

Pe de altă parte, tipul de informare adresată Executivului are cu totul
alte caracteristici. Pe bună dreptate, uneori nu poţi să-i spui premierului ce-i
spui preşedintelui. Cum adică: să semnalez că între un vicepremier şi şeful
unei veritabile corporaţii există relaţii, când respectivul şef este şi şeful de partid
al vicepremierului? Şi să-ţi închipui că acesta îşi va ţine gura atunci când este
vorba de informaţii folositoare businessului propriu sau de grup? Sau că un
ministru, al economiei să zicem, nu discută nici cu amanta programul de pri-
vatizări din domeniul de care se ocupă, pentru a nu deveni victima unor influ-
enţe? Sau că un alt ministru aruncă el, aşa, de dragul impresiei, evaluări
referitoare la producţii (agricole, să zicem) fără a transmite un semnal impor-
tatorilor care-i împărtăşesc opţiunile politice? Sau că un alt ministru care pre-
găteşte un set de măsuri fiscale le ţine sub obroc ca nu cumva să le afle înainte
de termen partenerii săi de tranzacţii bursiere reuşite de până mai deunăzi?
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Adierea de bolşevism

Petrecere la terasă, cu nevestele, antren, dans, glume, atmosferă des-
tinsă. Personajele principale apar ca cei mai apropiaţi tovarăşi de muncă şi de
luptă. A doua zi însă, unul îl dă în gât pe celălalt, cu argumentele principiilor
de partid. Scena pare desprinsă din istoria recentă a comunismului post-bol-
şevic, în care pacea şi armonia dintre liderii angrenaţi în bătălia pentru putere
se sfârşea brusc - tot aşa, pe la orele dimineţii devreme - cu arestări şi puneri
sub acuzare pentru deviaţionism sau trădare.

E drept că pe Tăriceanu nu l-a arestat nimeni odată întors de la Neptun
la Bucureşti, dar dezvăluirile făcute de Traian Băsescu la radio şi acuzele im-
plicite pe care i le-a adus seamănă suspect de tare cu o punere sub acuzare,
în cadru festiv. Ceea ce nu se putea spune la masa de la Neptun, în prezenţa
nevestelor, s-a putut spune pe post, cu aplombul pe care-l dă păstrarea
neştirbită a direcţiei şi a devotamentului politic faţă de cauză. Până şi amă-
nuntele legate de întâlnirea premierului cu ‘un om de afaceri, un ziarist şi un
reprezentant al unei transnaţionale de ţigări’, în cursul căreia s-ar fi pus în apli-
care trădarea anticipatelor pare desprinsă dintr-un acelaşi scenariu al ‘puterii
şi adevărului’: liderul maxim primeşte de la Securitate (sau de la unul dintre
participanţi? uneori planurile se suprapuneau) nota informativă referitoare la
amintita întâlnire şi la discuţiile purtate, pe care i-o pune, triumfător, în faţă,
acuzatului!

Ce a vrut, de fapt, Traian Băsescu, cu această ofensivă atipică (sau
tipică?) şi cu modul în care a acţionat? Să-l termine pe Tăriceanu, ca răzbu-
nare pentru trădarea nobilelor idealuri ale anticipatelor? Să-i arate pisica, aver-
tizându-l că toate mişcările îi sunt atent supravegheate de către ‘comunitatea
de informaţii’ in spe, asupra căreia el n-are nici un control, şi că nu are altă so-
luţie decât să reia marşul disciplinat, la comenzile Cotrocenilor? 

Destul de greu de înţeles, ca mai tot ce face preşedintele, aflat într-o
goană aproape disperată pentru controlul cât mai deplin al pârghiilor puterii.
Un control, însă, pentru care nu dispune de instrumentele pe care le aveau
înaintaşii săi din nomenclatura radicală de partid, când orice eroare sau sus-
piciune era plătită cu viaţa. Ambiţia lui Traian Băsescu de a curăţa sistemul cu
orice mijloace este, până la un punct, notabilă, dar neconformă cu principiile
democratice, care implică respectarea regulilor jocului. Or, dacă în relaţia cu
partenerii, preşedintele uzează de asemenea mijloace, este lesne de imaginat
la ce ar recurge într-o dispută directă cu adversarii declaraţi. 

Adierea de bolşevism, care se face simţită în societate şi, mai ales, în
presa subordonată Puterii (mai numeroasă şi mai violentă ca oricând) îmi dă
adesea fiori reci şi aproape că mă convinge că lumea nu învaţă nimic din lec-
ţiile istoriei, tentaţia repetării erorilor fiind prezentă în subconştientul colectiv.
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De ce se lasă preşedintele 
şantajat?

Îmi vine greu să-mi imaginez scena, deşi ea pare reală: un preşedinte
mic, timorat, speriat, ascultând fără să crâcnească valul de ameninţări care
curg din telefonul la care a răspuns ca orice cetăţean: ‘Te termin, pun pe tine
toate ziarele pe care le conduc’ - şi aşa mai departe.
Vă vine să credeţi? Că belicosul preşedinte-jucător poate fi pus într-o aseme-
nea situaţie extremă, ameninţat şi şantajat pentru vina de a fi girat anchetarea
unui important om de afaceri, întâmplător prieten cu cel care îi telefona, un
‘ziarist important’, după afirmaţiile preşedintelui? Că preşedintele României
este lipsit de apărare în faţa jurnaliştilor agresivi şi că tace şi înghite aceste
ameninţări, nepermiţându-şi decât ca după ce trece o vreme, să scape câte o
mărturisire, în treacăt, la vreun interviu?

Ştiindu-l, de multă vreme, cunoscându-i temperamentul şi modul de a
reacţiona, îmi vine greu, aproape imposibil, să accept o asemenea  poziţie.
Doar dacă...

Doar dacă este vorba despre o relaţie complexă, care implică compli-
cităţi adânci şi de lungă durată, ce nu pot fi ascunse sau ignorate. Personal,
nu cred că mi-ar fi trecut vreodată prin cap ca dacă, de pildă, nevasta mi-ar fi
fost dată afară din serviciu pe motiv că aş fi scris un text ireverenţios la adresa
puterii, să pun mâna pe telefon şi să-l sun pe preşedinte (admiţând că ar ca-
tadixi să-mi răspundă), şi ameninţându-l că am să pun toate ‘tunurile’ pe el
dacă nu ia măsuri împotriva ministrului abuziv ce a comis nedreptatea. Şi, cred
că nici altor jurnalişti care-şi fac onest meseria, neridicând în slăvi, cu orice
prilej, înţelepciunea prezidenţială, nu le-a venit vreodată o asemenea idee.
Trecând sub tăcere acest episod - în cazul în care este real - Traian Băsescu
comite o eroare fundamentală: el permite să se perpetueze un sistem ‘ticăloşit’
de relaţii, sistem aflat la limita legalităţii şi moralităţii, atâta timp cât nu sesi-
zează organele de anchetă! Băsescu se lasă pradă unui şantaj, el, care le cere
celorlalţi să nu pactizeze cu ‘inamicul’!

Preşedintele, atât de explicit şi de convingător în general, ne rămâne,
dator, tuturor, cu limpezirile necesare în acest caz particular. Dacă nu a fost
doar o figură de stil, merită să capteze atenţia ascultătorilor... 
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Macoveizarea justiţiei

Dacă aşa începe reforma din justiţie, sunt perfect lămurit de ce
urmează. Pentru că, într-adevăr, şefii nu mai sunt numiţi de Rodica Stănoiu
(nomina odiosa) şi nu mai sunt ai lui Iliescu. Ei bine, ei sunt numiţi acum de
doamna Macovei, pe cu totul alte criterii decât erau numiţi până acum: sunt
sau promit să devină - ‘oamenii lui Băsescu!’

Oricât de bune vor fi fost intenţiile, ele se reduc, după cum o demons-
trează practica, la o banală ‘depolitizare’ prin înlocuirea celor consideraţi a fi
fost ataşaţi vechiului ‘regim’, cu oameni ataşaţi celui nou. Unul dintre aceştia
pare să fie chiar noul şef al PNA, dl Morar. Printre criteriile care au stat la baza
numirii sale - o mărturiseşte chiar doamna ministru - se numără şi acela de a
fi avut ‘îndrăzneala’ de a cerceta şi de a trimite în judecată un membru PD! E
drept că atunci când a făcut-o PD era în opoziţie, iar la putere era PSD-ul dnei
Stănoiu! Pentru doamna Macovei alegerea dlui Morar reprezintă însă un atribut
de echidistanţă.

Nu pot să mă pronunţ asupra competenţei şi asupra moralităţii dlui
Morar. Atârnă însă greu, în defavorarea lui, faptul că s-a străduit din răsputeri
să bage în puşcărie un om pe care justiţia (tot cea de pe vremea lui Iliescu)
l-a considerat nevinovat. Asta mă face să cred că dl Morar este unul dintre
acei apostoli ai Justiţiei care consideră că tot ce le pică în mână trebuie să
ajungă la puşcărie şi că menirea unui procuror nu este de a contribui la exe-
cuţia actului de justiţie, la stabilirea adevărului, ci de a furniza materie primă
penitenciarelor. Este o mentalitate ce derivă direct din instituţia procuraturii
comuniste, acea maşină de fabricat deţinuţi care acţiona la comandă şi cu zel,
indiferent de natura reală a cazurilor.

Punând un asemenea om în fruntea unei instituţii esenţiale ca PNA,
doamna Macovei şi şeful ei direct, dl Băsescu, îşi asumă aceleaşi procedee şi
aceeaşi mentalitate care au făcut din actualul preşedinte un candidat la puş-
cărie în complicatul caz ‘Flota’. Cu singura deosebire că dl Morar  va avea la
dispoziţie cu totul alte teme şi dosare pentru a-şi dovedi ataşamentul faţă de
această numire.

Trăiască reforma! Cu doamna Macovei în frunte, Justiţia va avea suc-
cese multe!       

P.S. Despre cele trei miliarde pe care le-am plătit cu toţii pentru ambiţia
dlui Morar mi se pare inutil să mai vorbim...
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Cercurile de interese

Nu trebuie să fii un fan al lui Dinu Patriciu sau ca acesta să-ţi fie
neapărat simpatic (dealtfel, a deprins cu dificultate să dea deoparte acele ges-
turi care făceau din el, pentru nu puţini dintre colegii de politică, o persoană
dezagreabilă, mult prea dispusă să spună lucrurilor pe nume şi să scoată la
iveală aspectele neplăcute ale convieţuirii curente) ca să recunoşti că a ajuns
la o fază de - să-i zic - înţelepciune, care-i permite să deschidă perspective
neaşteptate asupra lucrurilor.

După o perioadă de politicianism acut, cu confruntări dure şi conflicte,
Dinu Patriciu a părăsit, pentru câţiva ani, prima scenă politică, dedicându-se
afacerilor. Este una dintre primele persoane publice care a avut curajul să
spună - contrar opiniei dominante - că nu se poate, nu e nici folositor şi nici
moral să te ocupi de politică şi de afaceri în acelaşi timp. Şi a dat chiar el un
exemplu sugestiv renunţând, în trecuta legislatură, la calitatea de parlamentar
şi neînnoindu-şi mandatul în cea actuală. În tot acest timp, Patriciu a luat po-
ziţie împotriva conflictelor de interese şi a confruntărilor din câmpul business-
ului politic, clamând necesitatea unui parteneriat real între mediul de afaceri şi
clasa politică, atâta timp cât principalul obiectiv al ambelor categorii este
bunăstarea şi propăşirea generală. Patriciu a dorit să arate, prin propriul său
exemplu, că se pot găsi căi de comunicare şi de soluţionare a problemelor fără
ca ataşamentul faţă de doctrina politică să fie afectat în vreun fel. Puţini l-au
înţeles şi mai puţini (inclusiv din propria-i tabără) au fost dispuşi să-l accepte.
Sistematic şi cu o oarecare îndreptăţire, contactele dintre oameni de afaceri şi
oamenii politici au fost văzute ca încercări ale primilor de a-i corupe pe ceilalţi
şi tendinţa de asumarea unor foloase necuvenite din partea celorlalţi. Înseşi
suspiciunile prezidenţiale faţă de ‘cercurile de interese’ din jurul premierului
ilustrează această mentalitate defectă şi păguboasă. Şi iarăşi are dreptate
Patriciu când spune că nici guvernul nu e o mănăstire şi nici afacerile un bor-
del, pentru ca apărătorii purităţii moralei să trebuiască să ridice, cu ajutorul
serviciilor secrete, ziduri de protecţie între stabilimente.

Cercuri de interese există pretutindeni şi vor exista. Trebuie doar ve-
gheat ca decizia politică să nu se subsumeze unor demersuri incorecte sau
ilegale. În rest, politicienii şi afaceriştii pot sta liniştiţi la aceeaşi masă, iar pre-
şedintele n-ar trebui să se neliniştească din această cauză...  
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Iubirile trec, Alianţa rămâne

Fazele emoţionale se consumă cu intensitate şi în urma lor rămân
aspectele pragmatice. E ca într-o căsătorie: odată trecut focul iubirii, rămân
regulile mariajului.
‘ Lunile de miere’ ale tandemului Băsescu-Tăriceanu, promovat de
Alianţă precum un cuplu ataşat amorului veşnic au trecut. Le-au măturat inun-
daţiile şi exerciţiul practic al guvernării, unde lucrurile se aranjează altfel, mai
după principiile practicii, aflată nu odată în dezacord cu teoria. Semnalul l-a
dat chiar preşedintele Băsescu care, asemenea unei iubite dezamăgită şi iri-
tată de ocheadele partenerului alunecate spre altele, îi aruncă acestuia lucru-
rile pe fereastră. Dacă vrea parteneriat, să-l vrea cu mine, nu cu ‘cercurile de
interese’ - a răbufnit titularul de la Cotroceni, punându-i premierului pe tapet
toate trădările: l-a înşelat cu sănătatea, cu energia, cu vămile şi cu acele pe-
riculoase ‘cercuri de interese’ cu care Tăriceanu obişnuia, imprudent, să joace
table la Snagov, în loc să-l citească pe Cărtărescu la lumina unei lumânări în
cadrul intim al bătrânului şi aristocraticului palat al Cotrocenilor.

Tăriceanu a avut o reacţie tipică de partener prins cu ocaua mică: a
negat, fără prea multă vigoare şi convingere, încercând să-şi asigure ‘iubita’
că e vorba despre jocuri nevinovate şi că nici dealerii de medicamente şi nici
cei de energie nu sunt chiar aşa de răi precum se zice. Sunt oameni şi ei, de
afaceri, bineînţeles şi nu e cazul să ne comportăm, vorba prietenului Patriciu,
ca nişte călugăriţe neştiutoare în ale plăcerilor lumeşti. Om de afaceri sunt şi
eu - a replicat preşedintele, făcând trimitere la celebra sa fabrică de îngheţată
- şi nu-mi trece prin cap să-i ţintuiesc la stâlpul infamiei pe toţi cei care fac un
negoţ cinstit. Dar, cum să fiu de acord să bâzâie în jurul Guvernului un Luca,
căruia cineva, nu se ştie cine, se pregăteşte să-i facă cadou, cu binecuvântări
oficiale, cele 8% procente ale Petrom cu preţ redus? Sau cum să-l mai tolerez
pe un Oprescu şi pe un Irinel Popescu să se joace, în acelaşi timp, de-a direc-
torii de spitale şi de-a parlamentarii? Şi aşa mai departe. 

Ceartă de ‘îndrăgostiţi’: scurtă şi violentă! Făcută parcă pentru deliciile
împăcării. Pentru că atunci când reprezentanţii Coaliţiei vor veni cu flori la
Cotroceni să-l asigure pe preşedinte de stima şi mândria lor, ce inimă poţi să
ai să-l ţii în continuare pe Tăriceanu la respect, care, la urma-urmelor, e băiat
drăguţ şi cu maniere elegante? Iubirile trec, alianţa rămâne, parcă zice un cân-
tec de-al unui coleg de-al ginerelui prezidenţial...  
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La  frontieră 
şi câinii iau şpagă!

Vă vine să credeţi sau nu, la noi la frontieră şi câinii iau şpagă! Nu
câinii comunitari, ci cei angajaţi cu acte în regulă în efectivele poliţiei de fron-
tieră. Este, probabil, un caz unic de corupţie la nivel canin şi dacă această
constatare n-ar fi fost făcută de organele de control ale MAI, poate că ne-am
fi gândit că e o intoxicare. Dar nu e. 

Este un fapt că în cuşca câinelui de serviciu de la punctul de trecere
a frontierei Nădlac, au fost găsite câteva sute de euro, a căror provenienţă câi-
nele n-a putut să o explice. În faţa tăcerii încăpăţânate a acestuia, organele
de control au fost nevoite să tragă concluzia că respectivul angajat al Ministe-
rului, nemulţumit de condiţiile de viaţă care îi erau asigurate, a hotărât de capul
lui să-şi schimbe traiul închizând ochii şi astupându-şi nasul la trecerea trafi-
canţilor de droguri! Aceştia, recunoscători, i-au plasat sub paiele din cuşcă,
atunci când el se uita în altă parte, valuta respectivă. Simplu, nu?

Organul de inspecţie are însă o nelămurire: cum s-ar fi folosit angajatul
ministerului de aceşti bani? I-ar fi cheltuit pe o cuşcă cu etaj şi termopane, sau
pe o zgardă din piele de crocodil încrustată cu diamante? Sau, pur şi simplu,
pe un menu mai consistent, compus din carne cu os, nu doar din oase? Ar fi
făcut-o singur, sau avea complici? Era sau nu conştient de riscurile acţiunilor
sale? Şi de unde a învăţat să ia şpagă?

În loc, însă, să ne dăm cu presupusul, hai să aşteptăm rezultatele
anchetei, pentru că sunt sigur că dl Blaga nu va lăsa lucrurile aşa. În fond, re-
putaţia ministerului pe care-l conduce n-ar trebui să fie afectată de un câine
corupt. Nici de oameni corupţi - deşi se pare că, atâta timp cât aceiaşi inspec-
tori au găsit valută prin coşurile de gunoi, prin boscheţi, pe sub aparatura din
birouri şi prin alte locuri la fel de ciudate, oamenii nu prea mai au treabă cu
şpaga.Lăsând însă gluma la o parte, trebuie să recunoaştem nişte lucruri: că
la graniţe, corupţia e-n floare şi că ea reprezintă un sistem sau un mod de
funcţionare. Că jumătate de şefi de vămi care-şi exercită funcţiile prin numire,
sunt de fapt investitori, care au plătit, mai sus, aceste numiri şi care trebuie
să-şi scoată cheltuiala având şi ceva profit şi că acest lucru nu poate fi realizat
altfel decât printr-o riguroasă organizare a activităţii de colectare a şpăgii. Şi
că în acest proces sunt implicaţi, solidar, şi poliţiştii şi vameşii şi inspectorii
sanitari şi angajaţii primăriilor care iau te miri ce taxe.

Singura soluţie, după capul meu, ca Europa să poată intra în România
pe la punctele de frontieră fără a i se cere şpagă este cea a lui Iuşcenko: ca
într-o noapte, prin decret, toţi cei care lucrează în aceste domenii să fie daţi
afară.  
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Rămâne cum am stabilit!

Membrii Coaliţiei s-au adunat, au discutat şi au decis că la toamnă vor
rezolva problema preşedinţiei celor două Camere - rana deschisă a democra-
ţilor (mai ales) şi a liberalilor (într-o oarecare măsură). Problema, marea pro-
blemă, o constituia poziţia conservatorilor lui Voiculescu, adică a celor prin a
căror contribuţie domnii Văcăroiu şi Năstase au fost aleşi în fruntea celor două
foruri, într-un moment în care viitorul guvernării nu era deloc clar. El s-a clari-
ficat odată cu surprinzătoarea (pentru neavizaţi) alăturare a umaniştilor Con-
venţiei, după ce intraseră în parlament sub pulpana social-democraţilor.
Această soluţie, imorală pentru unii, a venit aproape firesc în condiţiile în care
proaspătul preşedinte Băsescu a forţat încredinţarea formării noului guvern lui
Tăriceanu. Marja de opţiune a umaniştilor a fost extrem de redusă refuzul lor
faţă de oferta mai mult decât generoasă care le-a fost făcută putând conduce
spre o criză şi spre posibile alegeri anticipate într-un moment în care nimeni
nu mai avea chef să o ia de la capăt. Aşa încât acuzele vehiculate de preşe-
dinte şi de înlocuitorul său la comanda democrată, dl Boc, la adresa umaniştilor
au fost nedrepte: nu mai era vorba aici de duplicitate, ba se putea vorbi, chiar,
citându-l pe preşedintele fondator, despre o formulă ultra-democratică. Ce
dacă, sub un guvern de dreapta, conducerea Camerelor era de stânga? Cu
ce împiedica acest lucru procesul democratic în curs?

Cam cu nimic, după cum avea să se vadă în continuare, înverşunarea
democrată asupra subiectului părând din ce în ce mai puţin justificată. Teoria
cea mai vehiculată a fost aceea că, în calitate de aliaţi, conservatorii ar trebui
să fie mai consecvenţi şi să voteze cu Alianţa, indiferent de subiect. Ultima
întâlnire la vârf a clarificat formal acest aspect: conservatorii vor vota, cot la
cot, cu Alianţa schimbarea regulamentelor alegerii preşedinţilor celor două
Camere şi, în general, orice operaţiune constituţională. Atenţie! Accentul pus
de Voiculescu pe acest termen ascunde o capcană: conservatorii sunt de
acord cu orice soluţie, chiar şi cu una imorală, cu condiţia să nu contravină
Constituţiei! Cu alte cuvinte, la toamnă ei vor vota modificarea regulamentelor,
dar în nici un caz nu se vor alătura deciziei de schimbare ‘din mers’ a conducerii
celei două Camere, atâta timp cât Curtea Constituţională nu-şi va da acordul
asupra acestei mişcări. Or, Curtea Constituţională s-a pronunţat deja asupra
neconstituţionalităţii schimbării preşedinţilor ale căror mandate sunt în curs!

Să nu fi înţeles dl Boc şi compania acest lucru? M-aş mira. Cred, mai
degrabă, că a fost vorba de o soluţie elegantă de a amâna deznodământul
acestei probleme de conştiinţă până la toamnă, după vacanţă. Rămâne, deci,
cum am stabilit!  
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Vacanţă prezidenţială

Nu există, până în prezent, un numitor comun al vacanţelor preziden-
ţiale. Ion Iliescu anunţa doar că pleacă în vacanţă, după care dispărea în sin-
gurătatea bine păzită a Scroviştei, unde se dedica lecturilor amânate,
plimbărilor pe sub copacii seculari şi analizelor politice făcute în compania
doamnei Nina. Uneori mai dădea o raită pe la Neptun, unde existau puţine po-
sibilităţi să fie văzut de publicul spectator în slip. Despre Emil Constantinescu
nu ţin minte mare lucru. Îi plăcea şi lui la Scroviştea, nu doar în concediu, iar
la Neptun nu ţin minte să fi fost văzut.

Traian Băsescu este diferit de cei doi care l-au precedat, în primul rând
prin intensitatea cu care trăieşte fiecare moment de relaxare. Aproape firesc
pentru un om care şi-a consumat o bună parte din viaţă pe mare, departe de
casă, el preţuieşte lucrurile simple care i-au lipsit: terasa Cireşica, muzica lui
Gil Dobrică, baletele ţigăneşti şi dansul cu consoarta şi - chestiune de politeţe
- cu celelalte doamne în compania cărora se află. Băsescu îşi face concediul
aproape ca un om obişnuit şi dacă n-ar fi cohortele de sepepişti din jurul său
aproape n-ai băga se seamă că tipul cu chelia arsă de soare care ciocneşte
zgomotos paharele şi aplaudă în ritmul muzicii e ditamai preşedintele României.

Evident că, cu un asemenea program, te aştepţi mai puţin din partea
sa să-şi umple timpul cu lecturi din Cărtărescu sau cu filme de artă. Nu e do-
meniul său şi nici nu vrea să pozeze în consumator de fineţuri intelectuale.
Băsescu este un preşedinte-cetăţean şi poporul îl înţelege chiar şi atunci când
petrecerile lui la terasă au loc în timp ce prin zonele afectate de inundaţii oa-
menii se întreabă  cu grijă cum se vor descurca mâine. În fond, e treaba gu-
vernului şi a lui Tăriceanu şi parcă simţi unda de satisfacţie puţin egoistă a
preşedintelui la gândul că sofisticatul său premier e nevoit să renunţe la
vacanţa pe Coasta de Azur sau în Bali pentru a bate, cu cizme de cauciuc,
coclaurii satului românesc fără case. Pentru că dacă preşedinţii României au,
totuşi, ceva comun, acest lucru este reprezentat de preferinţa de a-şi petrece
concediul în ţară. Poate că doar Năstase, dacă ieşea preşedinte, ar fi rupt
această tradiţie, trăgând o fugă până în Sardinia, la prietenul său Berlusconi
sau participând la vreo vânătoare selectă, în Kenia, împreună cu Ţiriac.

Vacanţa preşedintelui este, la urma-urmelor, unul dintre puţinele exem-
ple de normalitate pe care le dă o clasă politică ce a reuşit să facă din anor-
malitate o regulă.  
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Cercurile concentrice 
de interese convergente

Iată că tema ‘cercurilor de interese’ pe care le-a acuzat preşedintele
ca încercând să manipuleze deciziile Executivului se regăseşte, cu tot tacâmul,
la preşedinţie. Iar acolo cercul este clar, limpede, cu vechime şi cu atu-uri de
necontestat.

Un ziar, altminteri mai mult decât favorabil actualei puteri, a făcut unele
săpături aflând secretul lui Polichinelle: că între vechea putere şi cea actuală,
mai mulţi oameni de afaceri au construit un veritabil ‘pod’. Oamenii lui Năstase
sunt, oricât ar părea de paradoxal, şi ‘oamenii lui Băsescu’, prin interpuşi, iar
blonda cancelară a preşedintelui este cheia acestei relaţii. Gruparea Bittner-
Petrache-Cocoş a lucrat, cu succes, pe vremea lui Adrian Năstase, nu numai
în afacerea de ‘suprafaţă’ a locurilor de parcare (a mai lipsit puţin ca Dalli să
primească cadou pasajul subteran ce urma să se amenajeze în Piaţa Victoriei!)
ci în numeroase alte afaceri care aveau ca numitor comun municipalitatea păs-
torită atunci de Băsescu. Să-ţi imaginezi, aşa cum încearcă să ne lase să cre-
dem preşedintele, că între activitatea Elenei Udrea, de la Cotroceni, şi afacerile
soţului nu este nici o legătură, ar însemna că naivitatea este prima noastră
calitate. Păi, dacă e aşa, de ce nu i-a aplicat dl preşedinte Băsescu aceeaşi
prezumţie de nevinovăţie dnei Stana Anghelescu, colega doamnei Udrea, şi a
dat-o afară?

Cercurile de interese au această calitate: nu se încurcă cu argumente
care ţin de ideologie şi de orientare politică. Pentru cercurile de interese nu
există decât avantajele care decurg din exercitarea puterii, indiferent cine se
află la comenzile acesteia. Ce-i împiedică pe domnii Bittner şi Petrache să fie
prietenii dlui Băsescu, după ce au fost ai dlui Năstase? Ce-i împiedică pe
domnii Bejinariu sau Oprea să-şi continue relaţia de prietenie cu dl Cocoş,
chiar dacă soţia acestuia este în slujba celui care i-a măturat de la putere?

Avertismentul preşedintelui, legat de ‘cercurile de interese’ de la
Victoria, este valabil şi pentru cele de la Cotroceni. Cu condiţia ca preşedintele
să n-aibă naivitatea să creadă, la rândul său, că doar prin faptul că clamează
împotriva lor este scutit de riscul de a deveni, fie şi involuntar, instrumentul
acestor interese.  
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CV-ul doamnei Macovei

Într-o replică emanată de la ministerul Justiţiei, doamna Mo-
nica Macovei vestejeşte intenţiile de compromitere a domniei sale de către altă
doamnă, fost titular al aceluiaşi minister, care ar fi răspândit informaţia că fiind
înainte şi după decembrie 1989 procuror, n-ar fi menţionat  în unele dintre
CV-urile sale acest amănunt, inducând astfel în eroare forurile europene.

Doamna Macovei spune că nici vorbă de aşa ceva, că forurile
europene au cunoscut acest amănunt şi chiar l-au folosit încredinţându-i
diverse misiuni în care cunoştinţele căpătate în perioada respectivă  i-ar fi fost
de folos.Nu ne explică însă doamna Macovei de ce acest amănunt a fost trecut
cu vederea în CV-ul domniei sale unde sunt înfăţişate cu lux de amănunte
toate celelalte munci îndeplinite de-a lungul carierei.

Să înţelegem, oare, că meseria de procuror, prin ea însăşi,
are conotaţii negative şi că nu dă bine la autobiografie, chiar şi atunci când e
botezată ‘C.V’? Sau că dânsa are unele rezerve faţă de modul în care a înde-
plinit această calitate, înainte sau după 1989?

În comunicatul său doamna ministru nu mai explică aceste lu-
cruri, rezumându-se să le bată obrazul celor care au făcut uz de această infor-
maţie neimportantă - respectiv doamnei Stănoiu şi dlui Guşă, pe care-l bănuieşte
de unele conivenţe cu formaţiunea în care şi-a început cariera politică. 

Doamna ministru Macovei a fost procuror. Şi, după cum afirmă
gurile rele - nu unul foarte priceput, renunţarea la această funcţie fiind făcută
în urma nemulţumirilor acumulate în legătură cu întârzierile şi aproximările în
alcătuirea dosarelor care îi erau repartizate. O explicaţie ar consta în aceea
că societatea civilă îi făcuse mai demult cu ochiul şi se simţea mai în largul
său de cealaltă parte a baricadei, ceea ce nici nu e de condamnat la urma
urmelor. Ba, cum ar zice un fost purtător de cuvânt al său, e chiar bine, socie-
tatea civilă oferindu-i prilejul de a vedea mai clar viciile instituţionale ale pro-
curaturii, pe care n-a întârziat să o hărţuiască pentru a se reforma de cum a
venit la conducerea ministerului. Sigur, există o vorbă din bătrâni, cum că
ţiganul când ajunge împărat pe mama domniei sale o beleşte prima, dar nu
cred că ăsta e un motiv ca, chiar dacă Europa ştia, fiind informată cofidenţial
cu ce se ocupase doamna Macovei, dânsa să elimine cu discreţie acest capitol
din CV. E ca şi cum ai interveni chirurgical asupra unui membru al propriului
organism, pe motiv că acesta nu dă prea bine la imagine.
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Gherilla orgoliilor de partid

Confruntat cu ofensiva aliată ce pare să nu aibă un scop mai important
decât cel al schimbării preşedinţilor celor două Camere, preşedintele executiv
al PSD şi al Camerei Deputaţilor a făcut o declaraţie surprinzătoare: este gata
să renunţe la calitatea de şef al Camerei, dacă partidul i-o va cere. Dar, pentru
ca adversarii să nu se bucure degeaba, a venit cu o condiţie: bineînţeles că
înlocuitorul său va trebui să fie tot un pesedist!

Poziţia dlui Năstase vine după ce domnii Geoană şi Diaconescu au
admis, în declaraţiile lor, că PSD ar putea renunţa la cele două poziţii pe care
le deţine. Bănuiesc că raţionamentul care a stat la baza acestor declaraţii este
acela că, prin ocuparea poziţiilor nr. 2 şi nr. 3 în stat, PSD-ul riscă să fie asimi-
lat, într-un fel, actualei Puteri, cu care va trebui să împartă şi decontul nerea-
lizărilor. Or, cu ce tupeu să vii şi să spui că Alianţa şi-a bătut joc de alegători,
oferindu-le o guvernare slabă şi neperformantă, dacă tu ai fost acolo, în poziţii
din care ai fi putut să corectezi aceste erori? Evident, deci, că trecând peste
orgoliile personale ale celor doi lideri care îşi ocupă poziţiile în urma unui scru-
tin la fel de democratic ca cel care l-a adus la putere pe Traian Băsescu, re-
nunţarea la preşedinţia - oricum, mai mult onorifică - legislativului ar putea să
constituie un atu electoral în ofensiva pe care PSD ar trebui să o lanseze după
ce-şi va fi rezolvat problemele interne legate de corupţie şi va forţa, la rândul
său, alegerile anticipate, cel mai probabil la începutul lui 2007 - dacă vom rata
termenul aderării. Numai că această soluţie este anulată tocmai de dl Năstase
care nu concepe să-şi lase locul pentru a se cuibări acolo doamna Muscă sau
vreun alt domn liberal pentru că se pare că ăsta e algoritmul (preşedinţia
Senatului urmând a fi preluată de un democrat), el preferând un coleg de partid
- poate chiar cel căruia, de fapt, i-a luat locul: Miron Mitrea. Concluzia lui Adrian
Năstase nu rezolvă, deci, problema de fond a PSD-ului, şi anume autoritatea
de partid. Opţiunea lui Geoană n-are, practic, nici o valabilitate dacă nu e îm-
părtăşită şi de preşedintele executiv, iar trâmbiţata ‘curăţenie în partid’ vizează,
aproape transparent, pe câţiva dintre liderii fără de care preşedintele nu poate
face nici o mişcare.

De aceea, înclin să cred că în faţa calculului rece al oportunităţilor, va
avea câştig de cauză orgoliul de partid şi, în absenţa consensului pe varianta
de fond, partidul va fi obligat să se concentreze asupra luptei de gherillă pentru
păstrarea celor două posturi.  
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Commedia del‘arte: 
‘Dovada‘!

Stau, de vreo două zile, şi încerc să mă dumiresc în legătură cu scan-
dalul care ameninţa să arunce în aer şi politica şi presa: un preşedinte - ales!
- a fost şantajat de un ziarist!

În orice ţară din lume în care democraţia a ajuns la oareşcare maturi-
tate, un eveniment de acest gen ar fi trebuit să despartă apele şi să lămurească
o chestiune de fond: este posibil - şi admisibil - ca un şef de stat  să fie ame-
ninţat şi şantajat fără ca acesta să reacţioneze şi să pună în funcţiune pârghiile
legale de care dispune? Şi, totodată, cât de libere şi corecte pot fi deciziile sale
atâta timp cât există premise ca el să fie şantajat? Şi - nu în ultimul rând - cum
de organele responsabile ale statului, atât de prompte în situaţii infinit mai ne-
semnificative, nu se autosesizează declanşând cercetarea unor fapte de o
asemenea gravitate?

Întrebări retorice, bineînţeles, cărora nimănui nu i-a trecut prin cap să
şi răspundă. În loc de clarificări am avut parte de o veritabilă commedia
dell‘arte, cu personaje haioase în situaţii dacă nu comice, cel puţin ridicole.
Vedem, mai întâi un preşedinte furios şi uluit de faptul că un jurnalist îl sună
şi-l ameninţă. Nu spune însă numele jurnalistului becher. În faţa indignării şi
nedumeririi generale dă înapoi şi este salvat chiar de către împricinat care ex-
calmă, caragialesc: Eu sunt Bibicul, nene Iancule! Nenea Iancu însă nu se
lasă şi doar când e încolţit de ‘ioneştii’ şi ‘popeştii’ presei libere, promite dez-
văluiri. Tensiunea creşte în jurul momentului în care naţia va afla chiar de la
şantajat numele odiosului, pe care acesta îl şi pronunţă, sec, la ieşirea de la
întâlnire. Nu mai declară public că n-are probe. Lipseşte ‘dovada’ şi Bibicul
iese la atac, ameninţându-l cu Trebonalul! Dar nu e nici el sigur că o va face,
după cum nici ‘ioneştii’ şi ‘popeştii’ nu mai ştiu dacă să-l judece sau să-l susţină
pe şantajist.

Şi uite-aşa, din afacerea asta nimeni nu mai înţelege nimic. Nici măcar
protagoniştii, care ies din scenă mai buimaci decât au intrat. Dar mulţumiţi că
s-au aflat în scenă, în faţa publicului naiv.
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Stenogramele PSD

Când au fost lansate pe piaţă de către deputatul liberal Cristian
Boureanu (care acum îşi aminteşte cu dificultate amănuntele afacerii), cu cinci
zile înainte de turul 2 al prezidenţialelor, ‘stenogramale PSD’ au stârnit cel mult
curiozitatea publicului de specialitate. Este greu de crezut  că ele ar fi avut
vreo influenţă asupra electoratului şi că ar fi contribuit la modificarea raportului
de forţe dintre Năstase şi Băsescu, pentru simplul motiv că impresia generală
pe care o lăsau - în ce-l priveşte pe fostul premier - nu era una negativă. Ba.
din contră, în contrast cu prestaţia sa oficială, cam rigidă, Năstase cel din ste-
nograme era incomparabil mai nuanţat şi mai veridic în postura sa de lider.
‘Firul roşu’ al stenogramelor a fost reînnodat, la fel de întâmplător ca şi lansa-
rea lor, în momentul în care Alianţa şi-a propus să pună piciorul în prag pentru
‘repararea’ nedreptăţii care face ca în fruntea clor două Camere să se afle re-
prezentanţii Opoziţiei, ‘caz unic în Europa’ sau ‘situaţie nefirească’, cum o ca-
racterizează reprezentanţii săi, în căutare de argumente care să justifice
această mişcare. Că situaţia nu e de loc ‘unică’ în Europa şi că ‘situaţia nefi-
rească’ a fost generată tocmai de lipsa de experienţă şi de fler politic a Alianţei
(cea mai valoroasă mână de ajutor pentru alegerea lui Năstase au dat-o chiar
membrii Alianţei care, la chemarea lui Guşă, au părăsit sala în momentul vo-
tului!) e altă poveste. Că Alianţa doreşte să controleze toate pârghiile puterii -
este, până la urmă, un lucru firesc în jocul politic. Cum contribuie, de această
dată, afacerea stenogramelor, la mişcarea dorită? Probabil că la fel de nesem-
nificativ. Dincolo de ‘procesul moral’ care se face unor pioni mai puţin importanţi
- precum Rodica Stănoiu şi Florin Georgescu, ‘întâmplător’ membri ai taberei
Iliescu - stenogramele nu vor influenţa cu nimic cursul evenimentelor. Nu vor
influenţa nici măcar situaţia celor pe care Parchetul, incomparabil mai vigilent
acum decât în alte situaţii care ar fi implicat autosesizarea sa, îi cheamă la
audieri, mai întâi ca martori, iar în cele din urmă ca învinuiţi. Imposibilitatea
tehnică de a demonstra că stenogramele sunt un document autentic, pe care
să se poată baza un act de acuzare, face până la urmă ca toată această
poveste să aibă un efect de bumerang, întorcându-se împotriva celor care au
declanşat-o şi făcând din PSD şi din reprezentanţi săi victime ale unei repre-
siuni politice din partea  unei puteri cu propensiuni totalitare, căreia nu-i ajunge
faptul că exercită controlul aproape total prin reprezentanţii săi.

Adevăratul proces al stenogramelor este unul de factură morală şi
dacă cineva se va încumeta să piardă timpul cu un asemenea demers, va tre-
bui să pună sub acuzare dublul limbaj pe care-l practică nu doar PSD-ul. Pen-
tru că, în intimitate, sau atunci când cred că nu-i vede şi nu-i aude nimeni,
politicienii se arată aşa cum sunt de fapt! Iar diferenţele dintre PSD, PNL şi
PD, în astfel de situaţii, sunt nesemnificative.   
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Averea la control!
Cineva îmi spunea că ‘legea 18’ a lui Ceauşescu n-a fost abrogată

şi că ar putea fi oricând repusă în funcţiune pentru a mai curăţi peisajul de
îmbogăţiţii fără temei legal care au umplut ţara. Bineînţeles, în limitele procen-
tajului de bogaţi.

Legea 18 nu mai poate fi folosită, pentru că, în general, cadrul este
altul. Ea poate servi, însă, de lecţie, de model, pentru că dincolo de îmbrăcă-
mintea sa politică - sistemul vedea un pericol în tot ceea ce ieşea din rând, în
orice abateri de la regula egalizării la nivelul de jos al întregii societăţi , cu ex-
cepţia categoriilor autorizate de partid - principiul său rămâne valabil: averea
trebuie să fie transparentă, din punctul de vedere al modului în care a fost do-
bândită.Iar dacă Legea 18 nu mai este bună, nici n-ar mai trebui inventată o
alta, atâta timp cât există, în ţările cu democraţie avansată, instituţiile specifice
necesare. România, aflată la începuturile drumului capitalismului multilateral
dezvoltat, a oferit celor cu abilităţi în această direcţie oportunităţi nelimitate: o
legislaţie incompletă, plină de ‘găuri negre’ sau cu zone întregi neacoperite,
instituţii ale statului cu corupţia generalizată, un patrimoniu naţional lăsat de
izbelişte, reglementări legale teleghidate, menite să servească anumite inte-
rese de grup - toate acestea au făcut ca să apară o întreagă categorie de
oameni avuţi, asupra cărora nu se mai poate exercita vreun control, cu atât
mai mult cu cât după ‘primul milion’ aceştia au încercat să-şi canalizeze afa-
cerile pe zone mai puţin supuse riscului. Societatea se vede nevoită, astăzi,
să tolereze acest principiu, constatând că, pe cale legală, şansele românilor
de a face avere erau, după căderea sistemului comunist, nule. Ar fi însemnat
ca totul să fie pus pe tavă deţinătorilor străini de capital. A fost, până la urmă,
şi asta o formă de patriotism.

La momentul de faţă averea românilor mi se pare a fi o problemă mult
mai puţin semnificativă decât averea politicienilor. Mi se pare normal, firesc ca
cei care dau semne a fi acumulat bogăţii nejustificate dintr-o leafă de miniştri
sau de funcţionari să fie luaţi la puricat. Dar cu ce instrumente? Pentru că de-
claraţiile de avere n-au făcut altceva decât să legifereze acumulările de până
atunci, indiferent în ce mod au fost realizate. A fost o manevră iscusită a fostei
puteri de a produce acest moratoriu, de care au beneficiat în mod egal şi re-
prezentanţii ei, şi a opoziţiei. Şi nici investigarea selectivă nu mi se pare în
regulă, pentru că există personaje mai prudente, care nu şi-au etalat bunăsta-
rea, mascând-o iscusit prin diverse formule, şi care astfel apar neprihănite, în
timp ce alţii, ale căror nume au fost vehiculate mai intens, din raţiuni diverse,
pică fără a fi cu mult mai culpabili decât ceilalţi.
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Moştenirea otrăvită 
a lui Ionuţ Popescu

Ionuţ Popescu se înscrie în categoria teoreticienilor pe care factorii
politici îi atrag în cursă sperând să se ajute cu ei, iar dacă nu, să îi arunce la
‘lei’ pe post de responsabili ai insucceselor. Breasla gazetărească a dat până
acum ţării doi miniştri. Primul a fost Ilie Şerbănescu, împins de societatea civilă
în funcţia de ministru al Reformei sub Ciorbea, calitate în care nu a reuşit nici
măcar să aibă un birou, darmite să mai şi reformeze ceva. Aşa încât la ‘refor-
marea’ Guvernului şi trecerea premierului la munca de jos, în calitate de res-
ponsabil cu petiţiile la sediul PNŢCD, Ilie Şerbănescu l-a însoţit, nelăsând în
urmă vreo amintire. S-a întors la uneltele sale, marcat de acest eşec, ale cărui
consecinţe se mai resimt şi astăzi în lipsa de aplomb a demonstraţiilor, altădată
atât de sclipitoare.

Cu Ionuţ Popescu lucrurile stau oarecum diferit. Pe el nu societatea
civilă l-a împins în faţă, ci mentorul său Stolojan, şi el ministru al Finanţelor în
cel de-al doilea guvern Roman, din care s-a cerut singur afară, neaşteptând,
ca Ionuţ Popescu, să fie remaniat. Ministrul fost ziarist a sacrificat totul pe car-
tea liberală a cotei unice de impozitare, ai cărei beneficiari erau, teoretic, ale-
gătorii PNL-ului. Numai că impactul scoaterii la suprafaţă a unor venituri s-a
lăsat aşteptat, măsura neremarcându-se decât prin relaxarea fiscală a celor
cu lefuri mari. Golul creat s-a cerut acoperit cu ceva şi atunci, ca în povestea
cu ţiganul care ajunge împărat şi o beleşte mai întâi pe maică-sa, fostul (şi
viitorul?) jucător la Bursă s-a gândit să-i jecmănească niţel pe cei cu care lu-
crase până atunci cot la cot. N-a ieşit nici din asta mare lucru şi atunci ce s-a
gândit Ionuţ Popescu? Ia să-i belim noi pe micii întreprinzători! Şi a majorat
(dublat) cota de impozitare la microîntreprinderi - motorul dinamic al unei eco-
nomii libere. N-a fost, bineînţeles, suficient. Şi atunci, cu limbă de remaniere,
fostul ministru a lansat o altă idee generoasă: dacă nu reuşim altfel, să-i atin-
gem pe obraznicii de microîntreprinzători unde-i doare mai tare: la salarii. 

Şi aşa a apărut ideea ca microîntreprinderile să aibă, obligatoriu, cinci
salariaţi. De la care Ministerul Finanţelor să ia grosul dărilor. Nu conta statutul
de microîntreprindere - unde baza o constituie cei care lucrează singuri sau în
familie. Au/n-au de lucru, aceştia vor trebui să angajeze de-acum cinci oameni,
sau să moară. Deşi efectul e acelaşi şi în prima variantă.

Este moştenirea otrăvită pe care o lasă Ionuţ Popescu lui Sebastian
Vlădescu şi unui guvern în criză de venituri sigure. Pe care doar salariile şi
benzina le aduc. În rest, trebuie muncit pentru colectare, şi cine să facă asta?
Armata de zeci de mii de oameni ai finanţelor? Să fim serioşi! Aceştia sunt atât
de ocupaţi cu şpaga - vorba dlui Bodu, încât nu le arde de prostii.  
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Recidiva CRP

În 1998, pe când eram încă director la ‘Libertatea’, şi mă număram
printre membrii fondatori ai Clubului Român de Presă, s-a petrecut un incident
ale cărui consecinţe se văd mult mai bine astăzi. Nu mai ţin minte exact pre-
textul care a generat o poziţie publică a CRP. Dar, în cadrul consultării pe care
am avut-o cu conducerea trustului Ringier Romania, din care făceam parte,
am convenit că publicarea comunicatului contravenea intereselor editoriale şi
comerciale ale ziarului, atât prin maniera în care era redactat, cât şi prin punctul
de vedere pe care-l prezenta şi care nu era însuşit de totalitatea membrilor.
Într-o şedinţă memorabilă, la care au participat nu puţini dintre cei care fac
parte şi astăzi din organismele de conducere ale Clubului, am fost ‘judecat’
după cele mai tipice procedee staliniste pentru culpa de a nu fi publicat comu-
nicatul. Degeaba am încercat atunci să-i conving pe colegii mei că o astfel de
măsură este incompatibilă cu regimul unei asociaţii de acest tip şi că ea nu
face decât să perpetueze vechi deprinderi de tip totalitar (dominante în men-
talitatea unor colegi cu funcţii ‘grele’ şi înainte şi după decembrie 1989). Sin-
gurul lucru pe care puteam să-l fac într-o astfel de situaţie a fost să demisionez
dintr-un Club care tindea să se transforme într-o nouă ‘secţie de presă a CC’
şi - dacă nu mă înşel - ‘Libertatea’ nu a mai revenit până astăzi în CRP.

Ceea ce ar fi trebuit să constituie un semnal de alarmă, nu doar pentru
presă, ci şi pentru autorităţile prea dornice să capteze ‘bunăvoinţa’ unui for
care nu avea cum să gireze, în totalitate, poziţia presei a trecut fără a lăsa
urme. Clubul, cu pretenţii de reprezentativitate exhaustivă, s-a transformat tot
mai mult într-o ‘cupolă’ reprezentând grupări de interese din spatele unor
publicaţii şi tot mai puţin într-un apărător real al intereselor breslei. Criza ‘Eve-
nimentului Zilei’ era de aşteptat şi modul în care a ‘rezolvat-o’ Clubul nu
înseamnă altceva decât o cramponare pe poziţii şi mentalităţi care nu mai au
nimic de-a face cu realitatea peisajului publicistic de astăzi. ‘Suspendarea’ unui
membru de drept al Clubului şi ‘spălarea’ binevoitoare a cazurilor flagrante a
unor membri ai chiar consiliului de onoare, aflaţi în situaţii de mai mult decât
evidentă incompatibilitate cu deontologia profesională, nu fac altceva decât să
demonstreze, dacă mai era nevoie, că această instituţie capro-varzistă nu
reprezintă presa, ci pe aceia care pot să decidă în numele altora după cum le
dictează propriile interese.

P.S. Cred cu tărie că în acest joc de interese, Cristian Tudor Popescu,
gazetar onorabil şi onest, a devenit victima şi prizonierul unei conjuncturi pe
care nu mai reuşeşte nici să o înţeleagă şi nici să o controleze.     
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Un campion ‘low profile’

Dacă n-ar fi fost reuniunea asta a ambasadorilor, aproape că uităm că
ţara are şi un ministru de Externe. Aşa, însă, ne-am dat seama că dl Ungureanu
există şi nu numai că există, dar emite şi idei. Una dintre acestea - la care, e
drept, a percutat cu o oarecare întârziere - este aceea că România are mari in-
terese în zona Mării Negre. Această idee atât de dragă şefului - pe linie tematică
- al şefului diplomaţiei a părut să rămână ascunsă  în cotloanele gândirii ungu-
rene până când dinspre Cotroceni nu s-au primit semnale vecine cu candidatura
la remaniere. Scăpat de pericolul primului val, ministrul se lansează acum în
forţă ca adept al axei binecunoscute, cât şi al bazinului recunoscut şi n-ar fi
exclus ca în curând să aflăm că este şi partizanul ‘teoriei licuricilor’, e drept,
într-o expresie ceva mai diplomatică decât cea folosită de preşedinte la memo-
rabila reuniune pe teme de politică externă de la Golden Blitz. Ministrul Ungu-
reanu a apărut în faţa subordonaţilor săi menţionând succesele obţinute în
întinerirea personalului din minister (şef de pluton - ambasadorul Dunca), în
orientarea mai pregnantă spre direcţiile fundamentale de politică externă pe
care le-am pomenit deja şi în afirmarea diplomaţiei româneşti ca o prezenţă
discretă pe toate scenele pe care este reclamată prezenţa sa.

Evident, criticii ministrului nu vor întârzia să contraatace, arătând că
în 15 ani diplomaţia românească n-a fost niciodată mai puţin activă ca acum,
că nu există obiective concrete (cu excepţia termenului de aderare, problemă
în care ministrul nu are nici un dubiu că va rămâne 1 ianuarie 2007), că minis-
terul a rămas cu aceeaşi structură anchilozată şi că ‘dinozaurii’ au reuşit să
convingă noua putere că fără ei nu se poate şi că politica românească lăsată
pe mâna unor juni imberbi se va împotmoli iremediabil şi aşa mai departe. Şi,
probabil că adevărul, dacă acceptăm ideea că există şi un adevăr mai general,
e pe undeva pe la mijloc. Dar, indiferent din ce poziţie şi cum priveşti paharul
realizărilor ministrului Ungureanu, pentru mine un lucru rămâne greu de înţe-
les: cum reuşeşte domnia sa să adopte acest ‘low profile’ care merge până la
a te întreba dacă dânsul mai este ministru sau nu, în condiţiile în care această
funcţie a însemnat un important vehicul de imagine pentru toţi cei care au de-
ţinut-o. Cu atât mai mult cu cât aici imaginile se construiesc mai uşor. Vorba
dlui Năstase, cunoscător al problemei din interior: ca ministru de externe nu
trebuie să faci altceva decât ca la întoarcerea în ţară din diverse misiuni să
dai declaraţii la presă şi să spui ce-ai făcut, ce bine te-au primit cei pe care
i-ai vizitat, cât de încrezători sunt în progresul relaţiilor bilaterale şi cât de mult
apreciază contribuţia României la bunul mers al treburilor mapamondului. 
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Pro ºi contra mãririi 
TVA = 22%

Dezbaterea pe marginea cotei de TVA este menitã sã dea sentimentul
unei abordãri responsabile a problemei în cadrul coaliþiei de guvernãmânt.
Punctele de vedere divergente n-au, însã, altã menire decât sã creeze o per-
dea de fum ºi sã obiºnuiascã populaþia cu ideea cã inevitabilul se va produce!

Creºterea TVA este o mãsurã nepopularã. Pentru cã ea îl atinge direct
pe consumatorul de bunuri, omul simplu. Dincolo de jocul fiscal care face ca
unora dintre producãtori sã le fie aproape indiferent nivelul TVA, ei deducându-
ºi-l din alte operaþiuni sau recuperându-l din exporturi, cumpãrãtorul este cel
care va plãti cu 3% mai mult pentru pâinea, laptele, cãldura, energia, îmbrã-
cãmintea ºi transportul de fiecare zi. Aceastã creºtere nu va fi compensatã de
nimeni ºi de nimic, ea adãugându-se ca un bir implacabil, pus de o adminis-
traþie incapabilã sã punã în valoare alte resurse, pe care le controleazã. Alãturi
de împovãrãtorul impozit pe salariu ºi de preþul în bezmeticã creºtere al ben-
zinei, creºterea aceasta a TVA va fi resursa principalã a unui buget irosit aiurea
sau acoperind goluri pe care puterea nu are curajul sã le înlãture. De ce spun
cã discuþia pe aceastã temã e un circ, cu roluri dinainte distribuite ºi cu replici
scrise de alþii? Pentru cã mãsura se va lua, indiferent de argumentele contra,
ea fiind ultima soluþie pentru diminuarea eºecului celebrului impozit de 16%,
cel care n-a fãcut altceva decât sã scoatã bani din buzunarele celor care n-au
ºi sã bage în cele ale celor care au. 

La o privire mai atentã, jocul devine transparent: vine, mai întâi, mi-
nistrul de Finanþe ºi zice ceea ce n-a zis niciodatã Alianþa în campanie: va fi
necesarã mãrirea TVA. Vine apoi preºedintele ºi în declaraþii de export dã ca
inevitabilã mãsura în scopul acoperirii costurilor integrãrii. Apoi, premierul ac-
ceptã ºi el, cu jumãtate de gurã, ideea. Ei bine, acum se pune în miºcare apa-
ratul propagandistic: Boc, ca un copil neascultãtor, zice cã nici nu vrea sã audã
de aºa ceva, cel puþin partidul sãu. Sare ºi Videanu ºi, pe baza unor calcule
doar de el ºtiute concluzioneazã cã mãsura nu e necesarã. Intervin ºi alþi câþiva
locotenenþi majori ºi sergenþi politici care întãresc ideea.

Piatra a fost însã aruncatã ºi ea se afundã bolborosind în ciuda încer-
cãrilor comice ale salvatorilor de ocazie. Ea va ajunge la fund, bine-mersi, pe
la sfârºitul anului, când colectãrile de dãri vor deveni tot mai dificile ºi când
iarna - care cum bine ºtim, nu e ca vara - va ridica în faþa guvernanþilor un
munte de probleme insolubile. ªi poporul, ca de obicei, se va resemna, amin-
tindu-ºi cã încã din varã i s-a fluturat prin faþa ochilor aceastã perspectivã, care
nu mai este o surprizã.   
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Avertismentul 
(socialist) european

Plângerile pe care le-a făcut PSD-ul în exterior, pe tema persecuţiilor
la care este supus de actuala Putere, care ar vrea să ‘distrugă’ principalul par-
tid de opoziţie şi reprezentant al stângii româneşti au avut ecou. Partidul
Socialiştilor Europeni (PSE) a dat recent un comunicat în care avertizează
împotriva acestor manevre care nu numai că ar accentua instabilitatea politică,
dar ar şi periclita intrarea la termen a României în Uniune. După Partidul
Popular European, PSE este cea de-a doua formaţiune politică a continentului
ca pondere şi sunt câteva ţări în care socialiştii sunt la putere. Mai pe şleau
spus, PSE ameninţă, destul de transparent, cu boicotul aderării dacă Puterea
îşi va pune în aplicare intenţiile - considerate neconstituţionale - de a înlocui
‘din mers’ pe şefii celor două Camere ale Parlamentului.

Bineînţeles că Puterea va taxa această declaraţie de şantaj politic şi
de imixtiune în treburile interne ale ţării. Nimic şocant. Probabil că aşa ar fi
făcut şi PSD dacă ar fi existat o situaţie inversă: dacă ar fi avut o coaliţie de
guvernare şi şefia celor două Camere ar fi fost deţinută de liberali şi de demo-
craţi. Atunci am fi avut, probabil, demersuri şi avertismente din partea Partidului
Popular European cum că ei ar bloca integrarea românilor dacă PSD s-ar
atinge de vreun fir de păr de pe capul oamenilor săi (acceptând ideea că, între
timp, PD-ul şi-ar fi atins obiectivele populare). Sunt, evident, speculaţii. Impor-
tant este altceva: ce câştig ar avea PSD-ul dacă socialiştii europeni şi-ar pune
în aplicare intenţiile, în caz că revocările dlor Văcăroiu şi Năstase ar devenit
fapt împlinit? Ar putea, partidul dlui Geoană (aşa se pare) să suporte povara
unui eşec de care nu va avea cum să evite să fie acuzat? Ar merita cazul celor
doi şefi o asemenea ‘recompensă’? Şi cât de mare va fi beneficiul Alianţei în
caz că ar obţine cele două demnităţi - oricum, mai degrabă decorative - în
schimbul unei amânări a aderării, cu toate riscurile şi pagubele pe care le-ar
implica?Este cert că ne aflăm în faţa unei situaţii tipice pentru politica româ-
nească: aceea în care se irosesc forţe şi ambiţii pentru mize de doi bani. Pentru
că trâmbiţata ‘reparaţie’ pe care o reclamă Alianţa nu face nici măcar atâta, în
comparaţie cu insurmontabilele probleme pe care le ridică îndeplinirea clau-
zelor, întârziate de un guvern incompetent şi de o forţă politică incapabilă
să-şi normalizeze agenda de lucru, după aproape nouă luni de practică a gu-
vernării.În răstimpul în care are loc o gestaţie, Alianţa a hrănit un fetus cu cele
mai toxice ingrediente din recuzita politică - anticipate, dispute între centrele
de putere, interminabile procese de schimbare a eşaloanelor 3-4-5-6 şi 7 de
putere - riscând să aducă pe lume o progenitură cu malformaţii congenitale. 
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Strategia de export

O impresionantă concentrare de forţe a însoţit lansarea Strategiei
naţionale de export. Şi-au adus prinosul la salutarea acestui obiectiv esenţial
atât preşedintele (dispus să se lase de fumat dacă interesele naţiei o cer) cât
şi premierul, aflat într-o dispoziţie autoritară atunci când i-a dat conservatorului
ministru al Economiei ultimatumul ca într-o săptămână să-i prezinte propuneri
concrete pentru organizarea birourilor strategice de expansiune economică.
Înţelegem de aici că aceasta este principala hibă a sistemului pentru faptul că
n-avem birouri şi oameni care să tragă de mânecă străinătatea pentru a intra
în prăvăliile noastre în care avem pe tarabă produsele de export, economia
stagnează şi bugetul suferă.

Aceste birouri sunt o mai veche obsesie a ‘dreptei’ politice. Îmi amin-
tesc că şi în precedenta guvernare a Convenţiei, birourile externe ale FPS -
ului au fost realizate cu mare tam-tam, şeful de atunci al instituţiei, dl. Dimitriu,
asigurându-ne că astfel se vor desfăşura lucrurile de-acum încolo. Drept
urmare s-au cheltuit sume enorme pentru reprezentanţe luxoase şi costisitoare
în aproape toate capitalele europene, de pe urma cărora nici FPS-ul şi nici
ţara nu s-au ales cu nimic. Ce era interesant s-a vândut în condiţii ‘speciale’
(vezi Romtelecom-ul) iar ce nu era, a rămas în rafturi. Nimeni n-a mai întrebat
atunci cât a costat acţiunea şi cine a suportat costurile. Aşa şi acum: dl. Şereş
va trebui să numească la repezeală reprezentanţi în birourile de export care
vor fi, în mod sigur, aleşi dintre clienţii politici rămaşi fără ‘colegi’, iar sume im-
portante se vor cheltui pentru închirierea şi dotarea unor birouri reprezentative
în principalele capitale europene.

Rezultatul acestei acţiuni, pot băga mâna în foc, va fi acelaşi cu al pre-
cedentei. Pentru că exporturile româneşti nu vor creşte în funcţie de isteţimea
şi talentul negustoresc al reprezentanţilor noştri de vânzări. Ideea este la fel
de naivă, la fel ca şi aceea emisă de preşedinte, cum că încasările noastre din
turism sunt de patru ori mai mici decât cele ale bulgarilor pentru că ospătarii
noştrii nu sunt şcoliţi. Strategia exportului n-are nimic comun cu cele 500 de pa-
gini pe care au trudit să le umple cu banalităţi specialiştii guvernului. Ea se poate
realiza, pe o singură pagină, în câteva cuvinte: produse de calitate şi eficienţă
economică. Dacă în privinţa calităţii guvernul n-are prea multe de spus, în cea
a efortului are: el este cel care ar trebui să creeze, prin pârghii legislative, pre-
misele eficienţei. Cam greu însă, pentru un guvern  care se chinuie să umple
golurile lăsate de cota unică de impozitare pe toate căile posibile.
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Legea petrolului

Pe vremea lui Ceauşescu, preţul benzinei în România era printre cele
mai scăzute din Europa. Scumpirile periodice se făceau cu maximă precauţie
şi ele erau însoţite de complicate argumentări din care reieşea că, deşi eram
producători de ţiţei, rezervele noastre fuseseră secătuite de regimul burghezo-
moşieresc şi de sovromuri. Oricum, consumul intern era redus, atât datorită
numărului mic de maşini aflate în circulaţie, dar şi datorită măsurilor colaterale
iscate după criza petrolului. Românii circulau, pe atunci, o săptămână din două,
iar raţia care ar fi trebuit să acopere nevoile lunare a fost stabilită ştiinţific de
către partid la vreo 2-3 rezervoare pe lună. Economia se făcea prin limitarea
libertăţii de mişcare  - una dintre puţinele de care beneficiam pe atunci.

După revoluţie a început cursa scumpirii carburanţilor. Guvernele suc-
cesive, incapabile să colecteze taxe şi impozite pe alte căi, s-au concentrat
asupra pompelor de benzină. Principala explicaţie a fost că preţul benzinei în
România era mult sub nivelul de pe piaţa europeană, cel puţin. Eram atenţio-
naţi că, încet-încet, va trebui să ajungem la acest nivel, chiar dacă veniturile
întârziau să se alinieze, la rândul lor. Explicaţiile ştiinţifice ale scumpirilor luau
în calcul raportul dintre leu şi dolar. Se scumpea dolarul, se scumpea şi ben-
zina. Orice fluctuaţie pe piaţa valutei liber convertibile se simţea imediat şi în
rezervoarele românilor. Când n-a mai crescut dolarul, a fost rândul euro-ului.
Finanţiştii noştri s-au întrecut în demonstraţii care să justifice cât de necesare
erau aceste ajustări. Iată că, între timp, litrul de benzină din România nu numai
că a atins nivelul fatidic de un dolar - ceea ce părea un vis îndepărtat - dar l-a
şi sărit. Atât de avântat încât a încălecat şi euro. Avem, la această oră, cea
mai scumpă benzină din Europa şi nu cred că este un record cu care ar trebui
să ne mândrim. Acest preţ se va infiltra perfid în mai toate preţurile, aşa cum
a făcut-o de obicei. Ultima chestie cu care ne-au blagoslovit guvernanţii este
că de vină pentru ultimul salt - de aproape o mie de lei pe litru - ar fi ... Katrina.

Orice pretext e bun când vrei să dovedeşti ceva ce n-ai cum altfel. În
ceea ce ne priveşte, e simplu: confruntat cu un sever deficit bugetar generat
de eşecul cotei unice de impozit, Guvernul n-ar încotro şi recurge la soluţia
cea mai la îndemână: benzina. Nu contează cât costă ea de fapt, contează
doar cât de mult poate fi umflat acest preţ din care doar o fracţiune mai cores-
punde valorii sale reale: restul este comoditate şi incompetenţă. De fapt, este
unul dintre birurile pe care le plătim fără a ne întreba de ce e nevoie să finan-
ţăm noi amatorismul politic al celor pe care - culmea - tot noi i-am votat.
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Războiul Popeştilor

Atunci când s-a produs remanierea şi ministrul Popescu a umplut ecra-
nele televizoarelor demonstrându-şi succesele obţinute cât a stat cu fundul pe
sacul gol al Bugetului, premierul cu acelaşi nume s-a arătat destul de iritat,
ameninţând că va dezvălui adevăratele motive pentru care l-a dat afară din
casa Guvernului.

A făcut-o mai deunăzi, la Braşov, arătând că, între altele, fostul ministru
nu prea avea capacitatea de a se întâlni şi a discuta cu colegii din minister,
acţionând haiduceşte şi sărind, uneori, peste regulile partidului din care făcea
parte. Apoi, mai zice dl. premier Popescu, ministrul Popescu a ‘’uitat’’ să intro-
ducă un impozit, întâmplător tocmai acela care se aplica foştilor colegi de spe-
culaţii bursiere de pe când nu era ministru. Şi, ultimul dar nu cel de pe urmă
argument, ministrul Popescu ar fi ezitat să se întâlnească exact cu comisarul
european de resort, din motive nu prea clare, unul din acestea putând fi acela
că deşi relativ tânăr şi şcolit, ministrul nu prea le are cu limbile străine, cunos-
cute fiind imaginile în care el conversa cu echipele de la FMI prin limbajul uni-
versal al gesturilor, atunci când translatorul nu reuşea să-i transpună cu
fidelitate ideile. Aceste revelaţii urmate de dezminţirile de rigoare din partea
remaniatului sunt doar o etapă a unui lung şir de neînţelegeri şi de incompa-
bilităţi care s-a manifestat de-a lungul mandatului celor doi. La fel ca majorita-
tea miniştrilor, Ionuţ Popescu i-a fost impus lui Călin Popescu de către aripa
prezidenţială a partidului, respectiv de consilierul Stolojan, cel al cărui colabo-
rator apropiat fusese în perioada în care acesta s-a aflat la cârma partidului.
Pe această bază, ministrul s-a considerat, într-un fel, independent, neconsi-
derând necesar să urmeze întrutotul ideile şi iniţiativele premierului. Chestia
care a pus capac acestei relaţii pe care anturajele antagoniste au tensionat-o
(în special cel reprezentat de Dan Radu Ruşanu, pe care Tăriceanu l-ar fi dorit
ministru nu doar din considerente de parteneriat politic, ci şi de afaceri) a fost
refuzul lui Ionuţ Popescu de a semna documentul prin care ‘’Roman’’ Braşov
primea o comandă guvernamentală care i-ar fi prelungit agonia. Ionuţ Popescu
a refuzat pe motive de doctrină liberală, şi tot pe motive de doctrină liberală Tă-
riceanu a recurs la un artificiu care nu mai făcea necesară semnătura sa. Dar
nu a pierdut prilejul de a-i reclama preşedintelui insubordonarea ministrului, so-
licitându-l să fie de acord cu schimbarea. Ceea ce Băsescu a acceptat fără
prea multe mofturi: în fond, Ionuţ Popescu era liberal, deci să se spele liberalii
pe cap cu el! Cu totul altfel ar fi stat lucrurile dacă era vorba de un democrat!

Războiul celor doi Popeşti din guvern a luat sfârşit cu victoria primului.
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Invizibila reformă a Justiţiei

Blândul domn Scheele, cel care stă cu ochii pe noi, din partea Comisiei
Europene, de câţiva ani buni, timp în care a reuşit să înveţe româneşte pentru
a înţelege mai bine particularităţile politicii noastre, a zis în urmă cu câteva zile
că ‘sperăm că până în martie-aprilie 2006 vor apare reforme vizibile în justiţie.
Dacă nu, România şi noi vom avea probleme!’

Ca să vezi! Noi credeam, după zgomotul de fond care a însoţit cariera
ministerială a civicei doamne Macovei, că Europa este deja cutremurată de
admiraţie în faţa rezultatelor de excepţie obţinute de doamna ministru în lupta
cu hidra corupţiei şi cu justiţia retrogradă şi fără chef de reforme.

Celebrul ‘pachet’ legislativ, pe care mizerabila Curte Constituţională a
încercat să-l golească de conţinut returnându-l expeditorului pe motiv că n-ar
fi corespuns literei legii fundamentale, părea să conţină în el soluţiile tuturor
problemelor. Şi uite că Europa, prin dl Scheele, zice că nu, că mai aşteaptă
până prin martie-aprilie 2006 (data viitorului raport de ţară) să apară semnele
reformei. Asta, tocmai când dna Macovei tăia nodul gardian al practicilor stă-
noiene, revoluţionând modul de punere în funcţie a procurorului şef al PNA,
nu prin încremenitul CSM, ci cu binecuvântarea sa directă! Tocmai când ace-
laşi Parchet îşi manifestă cu curaj independenţa chemându-i la audieri dure
pe pesedişti sau pe aliaţii îndoielnici ai preşedintelui. Când acelaşi Parchet
redeschide cu îndrăzneală dosare închise tot de el, pe vremea în care cei în
cauză erau la putere!

Dar să lăsăm gluma la o parte, pentru că nimănui, nici măcar voiosului
domn Scheele nu-i arde de glumă. Ce vrea Europa asta de la noi? Cu sigu-
ranţă că nu atât ca noua Putere să umple demonstrativ puşcăriile cu repre-
zentanţi ai vechii Puteri. Europa vrea, cum a vrut şi până acum, ca România,
prin cei care o administrează, să închidă juridic cât mai multe dintre portiţele
prin care se iţeşte corupţia. Să anuleze toate cele proceduri care dau posibili-
tatea funcţionarilor mai mici sau mai mari de stat să obtureze procese fireşti
pentru interese personale. Nu vânătoarea de corupţi, în primul rând, ci cam-
pania susţinută de eliminare a tuturor situaţiilor apte să ducă la corupţie. Cul-
mea este că, deşi oameni şcoliţi pe la diverse burse cu sponsorizare
internaţională, guvernanţii de azi, ca şi cei de ieri, par să nu înţeleagă prea
bine acest lucru. Ei consideră că-şi fac datoria exclusiv prin încercarea de a
prinde în năvoadele peticite ale PNA, ‘peşti mari’ care nu se lasă prea uşor
prinşi. Şi uită că primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să închidă sezonul
‘pescuitului în ape tulburi’. Şi să le limpezească pentru ca lucrurile să se vadă
cu mai multă claritate. Inclusiv reforma justiţiei.   
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Fumul fără foc

Nu iese foc fără fum - se zice şi, în afacerea cu ‘spionarea ziariştilor’
de către organul competent al Ministerului Justiţiei, dezminţirile doamnei
Monica Macovei au o valoare relativă. Pentru că nu este obligatoriu ca doamna
ministru să fi dat o dispoziţie în acest sens. Domnia sa are subalterni suficient
de zeloşi şi cu timp la dispoziţie care să se fi gândit că n-ar strica să-i ofere
doamnei ministru niscai dovezi ale implicării jurnaliştilor în cine ştie ce afaceri
sau relaţii - necurate.

Este o veche şi permanentă obsesie a autorităţilor că orice articol critic
sau investigaţie care demască implicări ale Puterii în felurite cazuri au în spate
influenţe sau intenţii duşmănoase. Orice jurnalist care scrie în acest fel este
bănuit că a intrat în posesia datelor pe care le utilizează printr-o scurgere din
interior sau prin vânzări suspecte de documente. Este aproape un stereotip
faptul că jurnaliştii sunt judecaţi a fi instrumente ale unor forţe răuvoitoare care
n-au altceva în cap decât să lovească în acei slujbaşi ai statului care îşi fac
onest datoria, luptându-se cu hidrele corupţiei şi ilegalităţii.
De ce-ar face Monica Macovei şi amploaiaţii săi excepţie de la această
regulă?! Şi, cum bine se ştie în mediile serviciilor de informaţii, niciodată nu e
rău să ai cât mai multe date - de preferinţă compromiţătoare - despre cei cu
care urmează să te confrunţi. N-aş băga deci, mâna în foc pentru SIPA şi pen-
tru oamenii săi, la fel cum nu cred că ar putea fi singurul domeniu în care se
umblă cu astfel de subtilităţi - în afara, evident, a serviciilor secrete care au în
fişa postului astfel de acţiuni.

Nu vreau însă, să sper că aş putea băga mâna în foc pentru toţi con-
fraţii mei şi să jur că în redactarea articolelor critice sunt guvernaţi doar de
deontologie. Sunt, slavă Domnului, suficient de mulţi ziarişti care servesc in-
terese nu dintre cele mai curate şi care îşi drapează presiunile sub haina res-
ponsabilităţii civice.

Concluzia logică este că între cele două tabere nu pot fi trase linii de
demarcaţie definitive şi că la un număr de funcţionari incorecţi şi cu plăcerea
de a scotoci printre rufele murdare corespunde un număr de jurnalişti cu talent
în a murdări meseria. 
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Gherila politică

Problema schimbării şefilor celor două Camere începe să capete
accente de război de gherilă. În faţa ameninţărilor Alianţei, PSD-ul s-a regrupat,
pregătind o campanie de hărţuieli moţionale care însă, nu va avea un alt
rezultat decât acela de a pune în evidenţă mizele minore, complet neracordate
la agenda cetăţeanului, cu care îşi consumă energia aleşii naţiei.

Culmea este că în această chestiune, fiecare din părţi are partea sa
de dreptate. PSD-ul a dobândit cele două funcţii într-un moment în care Alianţa
nu avea certitudinea că va putea forma majoritatea parlamentară necesară.
PSD-ul, fruntaş în competiţia individuală, părea a se aşeza în fotoliile guver-
nării, pregătindu-se pentru coabitarea cu preşedintele Băsescu. Acesta însă a
forţat portiţa constituţională care-i permitea să numească un alt premier decât
acela propus de partidul care obţinuse scorul cel mai bun. Având în vedere re-
gulamentele existente, PSD-ul rămânea cu cele două funcţii, chiar dacă noua
coaliţie îl excludea de la guvernare. Continuând să forţeze lucrurile în maniera
specifică, Traian Băsescu a găsit cheia schimbării situaţiei: schimbarea regu-
lamentelor, cu sprijinul noii majorităţi parlamentare şi interpretarea în favoarea
sa a prevederilor Constituţionale. Sigură pe succes, Alianţa a demarat proce-
durile, după ce a scăpat de câteva alte probleme stringente, precum alegerile
anticipate (care ar fi rezolvat de la sine situaţia aceasta ‘neobişnuită’) şi inun-
daţiile. Prin ce anume are dreptate Alianţa? Prin aceea că se consideră că
având controlul asupra celor două funcţii, ar putea impulsiona considerabil
decizii esenţiale, în special pentru procesul aderării la UE. Şi că fiind la putere
poate tranşa în favoarea sa orice regulament.

Şi, ca într-un banc celebru, cu rabinul pus să împartă dreptatea între
mai multe părţi îndreptăţite, situaţia se complică prin elementele care pot da
satisfacţie fiecărei părţi. În faţa ofensivei Aliate, PSD a ales tactica tergiversării,
prin moţiuni, şi a ameninţărilor cu sancţiunile pe care le-ar putea aplica fraţii
mai mari din PES. O tactică destul de contraproductivă, dacă ne gândim că
această manevră ar afecta în primul rând ţara. Şi, iată cum politicianismul ieftin
crează un nou blocaj şi o nouă stagnare exact în momentul în care România
are nevoie ca de aer de linişte şi stabilitate.  

P.S. Elementul de suspans îl aduce viitoarea decizie a Curţii Constitu-
ţionale, care s-a pronunţat odată în această privinţă şi care se expune unor
noi răzbunări dacă va persista în a considera schimbările neconstituţionale! 
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‘Un număr destul de mare’...

Participarea dlui Traian Băsescu la Sesiunea ONU de la New York
este, practic, prima sa prezenţă la o reuniune internaţională de un asemenea
calibru. În America, aproape de unul dintre capetele axei sale preferate, dl
Băsescu se va integra în masa celor peste 170 de şefi de stat şi de guvern
care onorează cu prezenţa lor lucrările forumului mondial.

Deobicei, astfel de manifestări - la care au fost martori direcţi, de-a
lungul mandatelor lor, şi ceilalţi preşedinţi - au constituit excelente prilejuri de
lobby pentru România, în funcţie de diversele obiective ale momentului. Deşi,
deobicei, agenda oficială nu este foarte densă, cea neoficială marchează una
dintre cele mai mari densităţi de întâlniri bilaterale, mai mult sau mai puţin
publice, în care fiecare parte încearcă să-şi sensibilizeze partenerii pentru o
cauză sau alta. Greul a fost dus, de regulă, de aparatul Ministerului de Externe,
care a încercat - şi a reuşit de multe ori - să găsească breşele necesare în
programul liderilor mondiali pentru a asigura preşedinţilor români contacte
semnificative şi demne de interes.

Nu ştiu ce s-a întâmplat de data aceasta, dar cred că avem de-a face
cu un veritabil record. Într-un moment în care România are nevoie ca de aer de
sprijinul marilor puteri pentru împlinirea obiectivelor sale vitale - între care inte-
grarea europeană deţine supremaţia - preşedintele nostru se întâlneşte şi dis-
cută doar cu amicul său Voronin, cel care i-a umplut crama de la Cotroceni şi pe
care încearcă inabil să-l bage pe gâtul Europei înainte de a-şi fi rezolvat propria
sa problemă. Mai schimbă ceva vorbe şi cu preşedintele Georgiei de care-l leagă
o oarecare prietenie portocalie şi cu preşedintele onorific al Ungariei. Formula
folosită în discursul de plecare - ‘voi avea întâlniri bilaterale cu un număr destul
de mare de şefi de stat’ - este în mod evident lipsită de acoperire şi încearcă
să mascheze sărăcia reală a agendei pe care i-au alcătuit-o cei de la Externe,
după puterile şi anvergura lor. Nu este, desigur, vina preşedintelui că printre
interlocutorii săi anunţaţi nu se numără nici preşedintele american (cam cum
ar trebui să se împartă acesta pentru a-i întâlni pe toţi cei 170 de musafiri!),
dar nici vreunul dintre şefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană, în
care nu vom intra, în nici un caz, doar cu sprijinul Basarabiei şi al Georgiei.

Privind lucrurile la rece, preşedintele ar trebui să se întrebe doar dacă
nu cumva această criză de interlocutori, mai vizibilă aici decât în agenda pri-
mirilor la nivel înalt din ultima jumătate de an, este rezultatul unor declaraţii
relativ inabile referitoare la ‘tainuri’ şi la ‘cadouri’. De exemplu...  
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Şocul garsonierei

Este interesant că fostul şi actualul preşedinte se întâlnesc tot mai des
pe planul opţiunilor şi că se menajează reciproc mai mult decât le convine par-
tizanilor lor.

Zilele trecute dl Iliescu şi-a şocat, pur şi simplu colegii (n-am pus ghi-
limele!) afirmând că n-ar trebui să se promoveze o acţiune de suspendare a
preşedintelui, aşa cum propunea la un moment dat, dl Năstase, supărat pe toţi
cei care doresc să-l dea jos din scaun ci, din contră, Băsescu ar trebui sprijinit
să-şi îndeplinească mandatul! Pe de altă parte, dl Băsescu a intrat în vizorul
unor foşti sau actuali colegi de Alianţă (exemplu: dl Guşă) prin faptul că nu
este suficient de agresiv la adresa dlui Iliescu şi că, pur şi simplu, îl menajează.
De aici până la teoria conspiraţiei sau a şantajului n-a fost decât un pas, care
s-a şi făcut cu suspectă uşurinţă.

Mai nou, cei doi politicieni, atât de diferiţi din toate punctele de vedere,
se reîntâlnesc pe un alt palier: acela al opţiunii pentru sistemul parlamentar
unicameral. Unul de la Bucureşti şi altul de la New York, s-au exprimat în sen-
sul preferinţei pentru o astfel de formulă care ar favoriza luarea mai rapidă în
special a deciziilor care privesc integrarea noastră europeană. Ambii văd un
parlament mai puţin populat cu tot soiul de personaje dintre care prea mulţi
n-au nici în clin nici în mânecă cu procesul de legiferare, şi mai eficient. În am-
bele tabere propunerea a strânit reacţii care au mers de la un refuz politicos
până la adevărate accese de furie. Faptul că Băsescu a putut să arunce pe
piaţă o asemenea idee l-a făcut pe Antonie Iorgovan să uite că şeful şi mentorul
său era de aceeaşi părere, calificând-o drept imbecilitate.

Nu este o imbecilitate. Este o temă gratuită de dispute sterile şi un bun
prilej de deturnare a atenţiei publice de la teme cu adevărat majore. Odată
aplicat sistemul bicameral, cu cele 500 de locuri ale sale în care se pot lăfăi
pe banii poporului aleşii acestuia, devine aproape de neconceput ca aceştia
să fie dispuşi să-şi amputeze propriul confort şi propriile privilegii şi nu vor pre-
cupeţi nici un efort pentru a împiedica orice punere a sa în discuţie, printr-un
referendum. Pe bună dreptate: cine s-ar muta, cu plăcere, din două camere,
într-o garsonieră?  
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Corespondenţe speciale 
din America, 

de la Traian Băsescu

Preşedintele nostru se dovedeşte un excelent director de marketing
al instituţiei prezidenţiale, reuşind, de fiecare dată, să-şi vândă spectaculos
prestaţiile.

Deşi recenta vizită în America nu promitea să aducă nimic deosebit -
nici discursul său de la Adunarea Generală ONU, cu dicţia navală de rigoare,
şi nici întâlnirile cu omologi, ce n-au depăşit nivelul Basarabiei sau al Georgiei
nu sunt subiecte-şoc - iată însă că proiectilele de presă au şi început să ex-
plodeze în mass-media românească. Au fost, mai întâi, acuzele de moliciune
aduse guvernului Tăriceanu, ca o subtilă revanşă pentru refuzul de a fi accep-
tat sugestia sa de a fi promovată doamna Muscă pe locul, încă ocupat, al dlui
Năstase. A venit apoi piatra parlamentului unicameral, aruncată în balta politicii
dâmboviţene, de unde, de trei zile se străduie să o scoată ‘înţelepţii’ politicii
de toate culorile. Apoi, epuizând parcă subiectele politice în întâlnirile cu presa
pe care a luat-o de acasă în avionul prezidenţial (în care jurase că n-o să mai
calce picior de jurnalist) a trecut la subiectele economice: contractul cu Bechtel
este unul prin care fostul guvern ‘ticăloşit’ şi-a... escrocat partenerul, motiv pen-
tru care cel de acum n-ar putea să plătească, deşi are banii! Iar apoi bomba
cu vânzarea Petrom-ului cu tot cu subsolul din care se extrage ţiţeiul pe care
acum austriecii ni-l vând la cel mai ridicat preţ din Europa! Coarda sensibilă a
multor români - inclusiv a mea - a tresăltat la auzul acestei acuze: într-adevăr,
de ce a trebuit să vindem compania cu tot cu resursa de petrol? Nu cunosc
subtilităţile contractelor de acest fel, dar mă întreb de ce nu a ridicat nimeni
până acum această problemă, extrem de sensibilă? Nici măcar Traian
Băsescu, cel care în calitatea sa de lider al Opoziţiei, era cu ochii pe acţiunile
Guvernului ca pe butelie? Să fi descoperit preşedintele abia acum această
chichiţă? Să aibă el ceva în cap în legătură cu contractul care-l aşteaptă pe
masa de lucru de acasă? 

Probabil că nu va oferi un răspuns la întoarcere. Nu înainte de a mai
lansa, însă, alte salve de artificii cu declaraţii de export, pe care urmează
ca noi, gazetarii, să le importăm, deşi ne aparţin, pentru că preşedintele este,
trebuie să fie, un bun naţional. 
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De ce n-a rămas 
PETROM fată mare!

Tratată la timpul respectiv ca o privatizare de succes şi înconjurată de
corul de autofelicitări al autorităţilor, operaţiunea PETROM, ca şi operaţiunea
ROMTELECOM cu 6-7 ani în urmă, trezeşte noi şi noi reproşuri şi suspiciuni,
în special din partea opoziţiei parlamentare şi prezidenţiale. Voci care nu s-au
făcut deloc auzite la momentul cu pricina, clamează acum împotriva abuzului
şi a trădării intereselor naţionale, solicitând imperativ revizuirea contractului.

Deşi ar fi trebuit să fie transparentă, cel puţin în cazul clauzei care pre-
vedea că, odată cu compania, cumpărătorul primeşte şi dreptul de exploatare
a resurselor naturale, procedura de privatizare a fost ascunsă discret în spatele
solicitărlor imperative venite în acest sens din partea FMI şi a Uniunii Euro-
pene. FMI în special a inclus în toate agendele sale de discuţii cu guvernele
româneşti care s-au perindat pe la Victoria, problema PETROMULUI: dacă nu
sunteţi în stare să eliminaţi corupţia din jurul ei, privatizaţi-o! E singura soluţie!
La fel ca şi pentru BCR. Pentru că eliminarea corupţiei includea, fără a le numi
direct, şi presiunile sau aranjamentele pe care guvernul şi alte autorităţi ale
statului le-ar fi putut exercita. Şi pe care le-au exercitat cu prisosinţă. Pe altarul
nevoilor energetice naţionale a fost sacrificată BANCOREX, ale cărei împru-
muturi vizau achiziţionarea de materie primă pentru petrochimia naţională. Nu
cred că există vreo altă instituţie în România în care corupţia să fi fost mai
mare, abuzurile mai numeroase şi jaful banului public mai deplin decât în cazul
Petrom. Pe spinarea companiei s-au construit averi impresionante, s-au dat
tunuri memorabile şi s-au ţesut iţele unor afaceri în care politica a fost primul
dirijor. Conductele PETROM au fost înţepate nu doar de echipe mixte de in-
fractori şi de poliţişti, ci de toţi cei care aveau un cuvânt de spus în derularea
activităţilor sale. Pe conductele PETROM circulă şi astăzi cel mai mare ‘’gol’’
de produse, a cărui dimensiune este dificil de imaginat şi aproape imposibil de
măsurat. Privatizarea PETROM a pus capăt jafului - un operator privat nu mai
este, în principiu, dispus să accepte comenzi politice (dar s-au înregistrat deja
excepţii) sau livrări pe datorie, sau lăsarea de izbelişte a reţelei de transport. 

Iată care este principala problemă a PETROM. Dincolo de întrebarea
legitimă care se pune - de ce abia acum s-a trezit dl Băsescu să protesteze şi
nu a făcut-o chiar când s-a întâmplat procesul - şi de logica vânzării laptelui cu
tot cu vacă (resursa naturală). Privatizarea PETROM, aşa criticabilă cum este,
rămâne un pas important pe drumul reducerii corupţiei prin înlăturarea celei
mai mari tentaţii: petrolul ieftin, sau gratuit, sau pe datorie, sau pe veresie...
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La nemţi, ca la noi!?

Iată că nemţii au făcut ceea ce n-am reuşit noi: alegeri anticipate! Iar
electoratul german şi-a împărţit opţiunile cam cum s-a întâmplat la noi în de-
cembrie - nimeni nu a obţinut majoritatea!

La ora când scriu aceste rânduri se mai aşteaptă voturile de la Dresda
pentru a se şti cu exactitate pe ce picior dansează fiecare formaţiune şi care
sunt perspectivele formării noului guvern.

Precum la noi, formaţiunea doamnei Merkel a obţinut cel mai bun
rezultat. Partidul cancelarului Schroder are câteva procente în urmă, dar
acesta nu pare a fi îngrijorat. Invers de cum a fost la noi, partidul său are
posibilitatea de a constitui o alianţă care să obţină scorul necesar revenirii la
putere. În schimb, dna Merkel, deşi este câştigătoare, nu prea are aliaţi.

Ce se întâmplă într-o astfel de situaţie? Dacă Germania avea o
Constituţie precum cea a României, cu multe goluri şi neclarităţi,chiar după ce
a fost amendată, s-ar putea întâmpla ce s-a întâmplat la noi. S-ar putea ca, în
timp ce dl Schroder îşi face socoteli cum să împartă mandate aliaţilor, preşe-
dintele Horst Köhler ar putea să o cheme pe doamna Merkel şi să-i propună
să alcătuiască guvernul. Cu acest mandat, doamna Merkel i-ar putea întoarce
din drum pe aliaţii dlui Schroder şi i-ar putea face să devină ai săi. Simplu, nu?

Asta dacă Germania ar fi România. Dar nu e. Acolo democraţia e con-
solidată, funcţionează în această formulă de 50 de ani, iar Constituţia a fost
redactată cu meticulozitate nemţească, nelăsând loc la interpretări şi la abu-
zuri. Preşedintele Germaniei nu poate acţiona după bunul plac, forţând lucrurile
după cum îi convine. Aşa încât evoluţiile germane vor corespunde regulilor,
chiar dacă în ultimă instanţă s-ar putea să asistăm la o alianţă Schroder-Merkel
- adică una de acel tip care la noi pare încă imposibilă, datorită încremenirii
politicienilor noştri în proiectele ideologice, în detrimentul celor care se rapor-
tează la interesul naţional şi la principiile bunei guvernări.   
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Trocul constituţional

Lungul război de uzură declanşat de intenţia Alianţei de a-i schimba
pe şefii pesedişti ai Camerelor cu oameni de-ai săi pare să poată fi întrerupt
de un armistiţiu. Problema de fond a disputei o constituie nu schimbarea, în
sine, ci intenţia - nedeclarată - a Alianţei de a nu aştepta rezultatul contestaţiei
pe care PSD-ul o va depune cu siguranţă la Curtea Constituţională, pentru
a-şi instala candidaţii - cu toate schimbările de echipe, mobilier şi relaţii ce vor
decurge din aceasta. Este, altfel spus, tactica faptului împlinit, iniţiată de Traian
Băsescu odată cu desemnarea lui Tăriceanu pentru formarea noului guvern,
deşi logica - neaşteptată constituţional - prevedea că această operaţiune ar fi
trebuit efectuată, mai întâi, de liderul partidului cu cel mai bun scor electoral.

Această tactică indică şi o anumită nesiguranţă din partea Alianţei,
care deşi are majoritatea necesară pentru a efectua orice shimbări ar dori, nu
are garanţia că Curtea Constituţională va da un răspuns favorabil după ce va
analiza plângerea Opoziţiei. Opoziţia, la rândul său, se bazează pe o decizie
deja dată de Curte în această problemă la sesizarea Alianţei, imediat după
tranşarea preşedinţiei celor două Camere, mizând pe faptul că înaltul for nu
va risca să se compromită dând două sentinţe contrare în aceeaşi chestiune.
După scandalul cu pachetul legislativ asumat prin răspundere guvernamentală,
pe care Curtea l-a amendat, fiind apoi ţintuită la stâlpul infamiei şi aruncându-
i-se în spinare responsabilitatea pentru un eventual eşec al Aderării, situaţia
rămâne delicată, iar Alianţa, la rândul său, mizează pe teama multora dintre
membrii Curţii de a repeta episodul, chiar cu riscul unui comportament cel puţin
inconsecvent. Cam pe aici se situează poziţiile şi aşteptările celor două părţi,
în cazul în care nu se propune şi nu se ajunge la un compromis.

Perspectiva acestuia a fost însă deja deschisă şi chiar dacă el nu va
fi obţinut după primele consultări de la Palatul Victoria, are şanse de reuşită.
Asta în cazul în care părţile vor fi de acord să câştige mai puţin, în loc să piardă
totul. Asta ar însemna ca Alianţa să renunţe la scaunul lui Văcăroiu, la Senat,
unde echilibrul este sensibil, iar şansa acestuia de a obţine un nou vot favorabil
(secret!) este considerabilă, în schimbul funcţiei lui Adrian Năstase, pierdută
din capul locului. Aranjamentul s-ar putea consuma fără să se mai facă recurs
la Curtea Constituţională şi fără să se mai parcurgă etapele unui scandal ce
excede deja nu doar opinia publică, ci şi mediile politice europene. 
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Stan şi Bran 
- în variantă dâmboviţeană -

Mai ţineţi minte comedia de aur a cinematografului mut, în care Stan
şi Bran erau vânzători de brazi de Crăciun? Dacă nu, voi încerca să vă rea-
mintesc, pe scurt, story-ul: Stan şi Bran, vânzători de brazi de Crăciun, popo-
sesc în faţa casei unui cetăţean pe care cred că-l vor câştiga de client.
Cetăţeanul cu pricina este însă unul ursuz şi care, în plus, nu doreşte să cum-
pere brazi. Nu mai ştiu exact cum demarează conflictul, dar e cert că desfăşu-
rarea extrem de alertă a peliculei se compune din atacuri şi răspunsuri pe
principiul bulgărelui de zăpadă. Cele două tabere ajung să-şi distrugă, cu me-
ticulozitate, una alteia, patrimoniile. În timp ce Stan şi Bran fac praf casa clien-
tului potenţial, acesta le vandalizează, metodic automobilul. Ochi pentru ochi,
dinte pentru dinte, după principiul biblic. Şi unii şi alţii uită până la urmă care a
fost motivul care a declanşat conflictul, iar finalul îi regăseşte pe toţi contem-
plând cu admiraţie reuşita faptelor lor: mormanele de fiare, scânduri şi cărămizi
care, la început, fuseseră o mândreţe de casă şi una de automobil. Cât despre
brazi, ei au fost pur şi simplu uitaţi. Autorii peliculei au demonstrat cu succes
şi pricepere mecanismul esenţial al conflictelor iraţionale care guvernează
umanitatea de milenii, care scapă oricărei logici şi oricărei urme de bun simţ,
făcând să triumfe eficienţa distrugerii.

Asemenea personajelor din film, PSD-ul şi Opoziţia sunt angrenate
într-un astfel de război de uzură, în care-şi trag unii altora picioare pe sub masă
şi scaunele de sub fund, totul asezonat cu discursuri principiale şi cu o retorică
ce ar merita cauze mai bune.

Continuarea acestui conflict - cu sesizări ale Justiţiei, ale Curţii
Constituţionale, ale presei şi ale forurilor internaţionale - nu are un alt rezultat
decât distrugerea metodică a oricărui urme de credibilitate în capacitatea
politicienilor români de a evalua cu realism adevăratele mize. Ceea ce distrug
ei, metodic, este tocmai şansa României de a intra cu fruntea sus în familia
europeană şi de a nu face penitenţă, ani de zile, pe la porţile Bruxelles-ului,
pentru motivul că liderilor noştri le este mai aproape scaunul de sub fund, decât
interesul vital al propriului popor.  
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Momentul de luciditate

Ca deobicei, când se întâmplă lucruri grave, premierul e ori la Năvo-
dari, să-şi lingă sufletul după bătăliile duse pentru schimbarea şefilor de
Camere, ori la Bratislava, la un pic-nic al liberalilor, unde toţi membrii sunt aleşi,
automat, vicepreşedinţi. În schimb, dl Băsescu reuşeşte să îmbine ceva mai
bine şpriţul cu utilul şi dacă tot nu e Tăriceanu acasă, îşi face pomană şi pre-
zidează el reuniunile comitetului de urgenţă, cu aerul că ‘şi pe asta tot eu tre-
buie să o fac’.

Al şaselea val de inundaţii a lovit şi el dur o ţară şi aşa buimăcită de
modul în care Cel de Sus ia cu două mâini ceea ce dă cu una, şi tot de la amă-
râţi. Mai bulversaţi decât nenorociţi care au rămas fără un acoperiş deasupra
capului - cei care au avut norocul să nu cadă peste ei  - sunt cei din clasa con-
ducătoare. Fie ei miniştrii, parlamentari, consilieri prezidenţiali sau simpli opo-
zanţi, par să nu-şi dea seama de ce se întâmplă în jur. Căci pentru ei priorităţile
sunt cu totul altele: mutare în sediul nou al Senatului, hărţuiala parlamentară pe
tema noului regulament al Camerelor, disputa sterilă despre vot uninominal
sau parlament unicameral, schimbarea secretarilor de stat incompetenţi cu
alţii, la fel de incompetenţi. 

Dacă clasa politică românească mai are o fărâmă de luciditate în ea
ar trebui să se deştepte  şi să-şi dea seama că la aceste crize există o singură
prioritate: aceea a oamenilor năpăstuiţi de soartă, al căror destin a fost atât de
nemilos lovit de o natură imprevizibilă şi incontrolabilă. Sunt şase rânduri de
inundaţii , şase rânduri de oameni pentru care supravieţuirea este o temă cu
atât mai presantă cu cât soluţiile  pe care le au sunt mai puţine. Iarna bate la
uşă şi nici măcar sinistraţii primului val, din Banat, nu au încă promisul acope-
riş, darămite cei din cele care au urmat şi - cine ştie - poate că mai urmează.
În acest moment, preşedintele, premierul, parlamentul şi guvernul n-ar trebui
să se gândească decât la un lucru: cum îi putem ajuta mai eficient şi mai repede
pe aceşti nefericiţi a căror unică vină este de a fi se aflat la locul nepotrivit şi
la momentul nepotrivit. Toţi cei care avem ceea le lipseşte lor ar trebui să ne
gândim că nu există datorie mai sfântă şi mai presantă decât aceea de a nu-i
lăsa de izbelişte şi de a le întinde mâna de ajutor de care au atâta nevoie. Este
momentul în care autorităţile pot - dacă vor - să dovedească faptul că rolul lor
este să fie în slujba celor care altfel nu au nici o şansă să se descurce. Pentru
asta este însă nevoie de necesarul moment de luciditate care să conducă la
acţiune coerentă şi eficientă. Sunt ei în stare de aşa ceva? Acum, mai mult ca
oricând, pot şi au datoria să o dovedească.   
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Între şpagă şi bacşiş

Prin pateticul - şi populistul - său apel la naţiune, de a nu mai da şpagă
funcţionarilor statului, Traian Băsescu se înscrie cu brio în galeria urmaşilor lui
Don Quijotte. Călare pe slăbănoaga Rosinantă, care este o Românie strunită
cam cum vor muşchii săi - adică ai călăreţului - Băsescu este, însă, un Don
Quijotte care îşi joacă rolul, păstrându-şi luciditatea şi capacitatea de a nu fi
foarte convins că morile corupţiei vor ceda în urma asaltului său hotărât. Ştie
însă că acesta e jocul şi îşi interpretează rolul pentru aplauze şi nu pentru re-
zultate Oricât de acută ar fi tema şpăgii - ca componentă a corupţiei - ceea ce
face Traian Băsescu este un simplu exerciţiu de retorică, fără nici un fel de ur-
mări. Chiar sunt curios câţi cetăţeni se vor prezenta mâine în faţa ghişeelor
solicitându-şi drepturile şi avertizându-l pe cel din faţa lor să nici nu se gân-
dească că va primi ceva, iar dacă vor fi, câţi vor obţine hârtiile, autorizaţiile sau
serviciile pe care le-au solicitat.

Problema şpăgii are rădăcini istorice şi ea s-a instalat temeinic în men-
talul colectiv. Şpaga este, ca să spun aşa, ‘TVA-ul’ individului în relaţia sa cu
instituţiile. El ştie că trebuie să dea dar şi că, la rândul său, va primi, dacă este
plasat pe ‘lanţul trofic’ al beneficiilor ilicite. Nici măcar dublat de apelul de a nu
se lua şpagă, demersul prezidenţial nu are mai multe şanse, atâta timp cât
instituţiile asupra cărora dl Băsescu are autoritatea care vine din funcţia sa nu
vor înlătura condiţiile care fac posibilă apariţia şpăgii. Or, piatra fundamentală
o constituie condiţionarea, explicită sau implicită, a obţinerii unui drept, de o
suprataxă neimpozabilă. Acest lucru se poate realiza lesne prin precizări
regulamentare mai clare, care să nu lase loc interpretărilor sau iniţiativelor. În
loc să facă un apel îndoielnic la cetăţean, preşedintele ar trebui să impună din
partea factorilor responsabili o rapidă inventariere şi evidenţiere a cauzelor
care generează şpaga, şi să le elimine rapid.

Totodată, cred că ar trebui să se facă o diferenţiere - de data asta în
spirit pur european - între şpagă şi bacşiş - pourboire sau tip, în limbile de cir-
culaţie - acesta din urmă constituind o recompensă benevolă pentru un serviciu
de calitate, şi asupra căreia statul nu are atribuţii de reglementare, fiind o ches-
tiune între părţi sau persoane. Altfel, apelul băsescian poate să capete conotaţii
umoristice: cum adică să nu dai ‘şpagă’ la frizer sau la chelner? 
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Martirul de prisos
Eliberările şi arestările lui Miron Cozma, sub lumina reflectoarelor,

cu toată recuzita show-ului modern, au devenit o prezenţă familiară pentru
(tele)spectatorul român, din decembrie încoace, de când fostul preşedinte
Iliescu a avut neinspirata iniţiativă de a se împăca cu istoria graţiindu-l pe lide-
rul minerilor.

Este Miron Cosma o figură emblematică a tranziţiei? Si da, şi nu.
Da, pentru că dacă n-ar fi fost, ar fi trebuit inventat, vorba poetului (?). Cozma a
reprezentat, dintru început, un transfer de noţiune, dintr-un sistem care punea,
teoretic, la baza acţiunilor sale, interesul ‘clasei muncitoare’, într-un altul în
care aceasta trebuie să-şi găsească un rost. Rost care s-a concretizat în vârful
de lance al acţiunii anti-Opoziţie, văzută la momentul ‘90 ca o agresivă întoar-
cere la valori politice care nu mai aveau relevanţă după un hiatus de jumătate
de secol.

Faptul că reprezentau un eşalon unitar şi bine organizat şi, mai ales,
prestigiul căpătat odată cu incredibila revoltă din 1987, au făcut din mineri o ca-
tegorie, nu doar socială, aparte. Primele lor incursiuni, încă paşnice, într-un
Bucureşti răvăşit de pasiuni politice le-a întărit convingerea că într-un stat de-
zorganizat, în care principalele pârghii de putere nu mai lucrau, singurii care
mai puteau face puţină ordine - şi la propriu şi la figurat - erau ei. Intervenţia
minerilor din 1990 nu va putea fi înţeleasă atâta timp cât va fi receptată parti-
zan, din unghiuri diametral opuse. Cu siguranţă, însă, că ea a fost o reacţie
(manipulată, binenţeles) la incapacitatea instituţiilor de resort de a menţine sta-
rea de funcţionare a statului de drept. Între o poliţie timorată şi o armată inhi-
bată, minerii au devenit arbitrii ciudatului meci ce se juca pe ringul Pieţii
Universităţii şi pe alte terenuri. Calităţile incontestabile de lider ale lui Miron
Cosma au exacerbat rolul acestei ‘coloane a cincea’ a unei democraţii stranii,
pe măsură ce situaţia generală devenea mai instabilă. Revenirea minerilor din
‘91 a fost o veritabilă campanie militară, în timp ce ultimele două mineriade,
din ‘99, au fost la un pas de a instaura un soi de dictatură paramilitară. Liderilor po-
litici incapabili de acţiune coerentă, li s-a opus - cu sprijinul tacit al unor forţe
politice interesate - liderul sindical dârz şi hotărât, exponent al intereselor
mereu neglijate ale celor pe care trecerea brutală la un capitalism inconsistent
îi aducea la limita supravieţuirii.

Adulat şi urât, primit cu ovaţii sau hulit, temut şi hărţuit, Cosma a de-
venit cobaiul unei justiţii tributare unor mentalităţi servile. Condamnat prea uşor
sau prea sever, după cum a bătut vântul, încarcerat şi eliberat, el  devine, pe zi
ce trece, martirul inutil al unei societăţi incapabilă să revină la normalitate.
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Boicotul la pompă

Circulând insidios pe Internet, apelul a deversat în presă, ajungând în
cele din urmă la Cotroceni, unde a găsit în preşedintele Băsescu un susţinător
înfocat.Ideea boicotului benzinei, prin declararea zilei de 1 octombrie drept ‘zi
liberă’ de opresiune petrolistă şi invitarea românilor să nu-şi mai alimenteze
maşinile este prima iniţiativă civică de acest fel care se face simţită în România.
Ea a venit ca o mănuşă peste demersul iniţiat de preşedinte de a tempera
puseele incontrolabile de majorare a preţului benzinei la pompă prin verificarea
şi, eventual, renegocierea clauzelor contractului de privatizare al PETROM.
Desigur, dl Băsescu a procedat, de principiu, corect, arătându-se interesat de
o problemă care îi afectează considerabil pe toţi cei care l-au ales sau nu. Este
una dintre prerogativele sale constituţionale, de a media între popor şi instituţii,
de pe poziţiile interesului general.

Ceea ce n-a înţeles preşedintele - şi ceea ce nici nu s-au obosit con-
silierii săi să-i facă cunoscut - este faptul că un astfel de demers se situează
la limita moralităţii şi a legalităţii atunci când ameninţă să afecteze nu numai
acţiunile unei mari companii, dar şi stabilitatea şi bonitatea sa. Totodată, afec-
tată este şi încrederea într-un stat care, mai întâi vinde şi abia apoi se întreabă
dacă preţul şi clauzele au fost corecte - lucru de natură să cam taie elanul
eventualelor cumpărători faţă de ceea ce n-a fost încă vândut.

Şi nu în ultimul rând, preşedintele ar fi trebuit să fie informat, în pre-
alabil, că preţul petrolului este un element fundamental al întregului sistem şi
că el depinde de o grămadă de factori conveniţi în practica curentă, care ţin
cont mai puţin de resursele naturale. Ar fi aflat că există o convenţie potrivit
căreia preţul barilului include, teoretic, o sursă unică (golful Mexic, mi se pare)
şi că în acesta se include transportul, chiar dacă pentru anumite cantităţi nu
se mai efectuează. Aşa încât România, chiar dacă este ţară extractoare,
nu-şi poate permite să comercializeze petrolul la preţul real de cost, fără ca
acest lucru să dezechilibreze întregul sistem. Sunt chestiuni de fineţe econo-
mică, mai greu de explicat, nu doar de înţeles, care însă ar fi trebuit ştiute.

Unde are, însă, valoare demersul şefului statului este tocmai această
reacţie nefiresc de promptă a celor care alimentează piaţa românească faţă
de evenimente cu impact în timp. Sigur că uraganul Catrina n-avea cum să
influenţeze de a doua zi preţul petrolului din România. A fost însă un prilej pe
care noul proprietar austriac al petrolului românesc n-a vrut să-l scape, forţând
lucrurile şi sperând să obţină beneficii rapide prin nebăgarea de seamă a con-
sumatorilor. Acestei mentalităţi nu-i poate veni, însă, de hac ameninţarea cu
revizuirea contractului (practic imposibilă). 
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Şpaga - între dare şi luare

După unele estimări efectuate la nivel înalt, în România se dă, zilnic,
şpagă de un milion de dolari. Asta înseamnă 360 de milioane anual, bani care
circulă fără a produce statului beneficiile aferente din impozite şi taxe.

Unde se duc aceşti bani? În buzunarele profesorilor - după părerea
lui Tăriceanu, sau ale personalului medical - după părerea lui Băsescu. Aceste
două categorii apar astfel a se instala în topul corupţiei, având în vedere că şi
unii şi alţii sunt plătiţi de stat. Cât la sută din milionul evocat le revine dascălilor
şi asistentelor? Ar fi interesant de ştiut şi poate că un răspuns mai competent
am putea primi din partea vameşilor, a poliţiştilor, a procurorilor şi judecătorilor,
a funcţionarilor din finanţele publice care - cel puţin după aspectul exterior pe
care-l afişează unii dintre ei - nu s-ar prea situa în coada clasamentului. Au
devenit veritabile atracţii turistice cartierele de vile ale funcţionarilor vamali din
Giurgiu, Nădlac sau Albiţa, sau casele de vacanţă ale poliţiştilor şi judecătorilor
din preajma marilor oraşe, ca să nu mai vorbim despre veritabilele saloane au-
tomobilistice din parcările unor instituţii publice care au ca sarcină tocmai con-
trolul şi combatarea corupţiei. Şi, dacă mă gândesc bine, apelul prezidenţial,
uşor adnotat (‘nu lua şpagă’ - în loc de ‘nu da şpagă’) ar avea mai mult succes
într-o zonă în care persoane a căror vocaţie spre incorectitudine poate fi de-
pistată cu ochiul liber ar putea fi mai interesaţi să-şi conserve ceea ce au do-
bândit deja, decât să rişte continând. Pentru că, dacă e să fim drepţi, marea
noastră problemă nu este darea şi luarea de şpagă: este faptul că cei care o
iau se bucură nestingheriţi de ea. Nimeni nu-i întreabă cum au făcut vile şi ma-
şini de teren din lefuri de bugetari şi nimeni nu-i pune să facă dovada dobândirii
licite a acestor bunuri. Singura piedică în calea fericirii unora este regulamentul
şchiop al declarării averilor, care este o cale simplă şi sigură de legitimare a
ceea ce s-a dobândit deja. Aspirantul la o funcţie sau calitate publică are doar
obligaţia de a fi sincer când declară ceea ce deţine, nefiind nevoie să arate şi
cum a ajuns să deţină. Singura lui grijă pe parcursul mandatului este să nu
dobândească legal, pe bază de acte, mai mult decât i-ar permite veniturile
legale. Or, asta este floare la ureche, mai ales pentru persoane antrenate să
dribleze legea şi regulamentele, cât de europene ar fi ele.   
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‘Sclavia sexuală’ - o legendă?

Buzdugan şi Morar fac una dintre cele mai izbutite emisiuni matinale
de la radio. Pentru că sunt amuzanţi fără a cădea în trivialitate, nu au parti-
prix-uri de natură politic(oasă) şi, mai ales, fac nişte farse senzaţionale. Unele
dintre acestea au ajuns de referinţă, inspirându-i şi pe alţii. Dar nu prea s-a
reuşit a fi copiate. Pentru că farsele lor nu sunt crude, nu sunt demolatoare,
ele lasă întotdeauna loc pentru răsuflatul de uşurare din final, însoţit de râsul
complice al autorilor.

Asta nu înseamnă că toate farsele se înscriu în parametrii acestei re-
guli. Pentru că există şi oameni lipsiţi de umor sau de simţul realităţii. Şi atunci
zâmbetul, dacă mai apare, este unul amar. A fost cazul unei recente farse în
care o domnişoară, româncă, a fost sunată în Italia, unde se afla cu anumite
interese, comunicându-i-se că ar trebui să se prezinte urgent la poliţia de fron-
tieră, pentru că a depăşit perioada de şedere şi urmează a fi sancţionată pentru
prostituţie! Mi-e greu să cred că realizatorii au avut, în afară de numărul de te-
lefon, informaţii concrete în acest sens. Cert e că au nimerit-o: domnişoara a
recunoscut cu seninătate că se află acolo pentru a face bani de pe urma ‘bo-
şorogilor’ italieni care au nişte ‚neveste nenorocite’. ‘Da, dar au reclamat că le
lipsesc nişte lucruri de valoare!’ - a blufat farsorul. Şi a nimerit-o din nou: da, e
adevărat, dar n-am făcut decât să iau ce meritam, pentru că ei nu-şi dădeau
seama ce înseamnă să ai o femeie ca mine, şi sunt nişte zgârciţi ordinari.’ Ce
facem cu dosarul? - a plusat ‘poliţistul’ din România. Păi, vezi ce faci, bagă-l
mai la fund sau fă-l pierdut şi pentru asta eu îţi trimit mâine 2.000 de euro prin
transfer rapid. Mâine ai banii, pe cuvânt! Dar, lăsaţi-mă să-mi fac treaba. În
doi ani n-o să mai am treabă cu nimeni şi o să am grijă şi de tine!

Pornind de la glumă, farsa asta a dezvăluit câteva dintre racilele de
fond ale societăţii româneşti, între care migraţia ilegală şi corupţia din poliţie
sunt la ordinea zilei. Dar a şi pus reflectorul pe o legendă: aceea a ‘sclaviei’
sexuale. Varianta comună e aceea a unor biete fete, naive, duse cu forţa în
străinătate şi obligate să se prostitueze. Mi-e teamă că modelul corespunde
la ceva mai puţin de 1% din cazuri.

În rest, fetele noastre sunt foarte conştiente de ce fac şi de ce le
aşteaptă. Dar, mai ales de faptul că oricât ar munci în România, n-ar câştiga
cât de pe urma favorurilor acordate ‘boşorogilor’ şi, în general, a amatorilor
vestici de sex mai mult sau mai puţin exotic. Fetele noastre sunt nişte între-
prinzătoare care îşi investesc profitabil nurii pe o piaţă care ştie să-i aprecieze.
Iar banii lor contribuie, alături de cei ai căpşunarilor, la echilibrarea balanţei de
plăţi. Este, până la urmă, un act de patriotism. Nu?

4 octombrie

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 227



Lista lui Băsescu

Hotărât lucru: preşedintele nu vrea să ne lase nici măcar o zi liniştiţi,
cu problemele noastre, fără să ne trântească în faţă câte o nouă provocare.
Dacă nu cea mai recentă, în orice caz cea mai tare, este vorba aruncată la
Constanţa cum că fostul premier Adrian Năstase ar figura pe o ‘’listă a corup-
ţilor’’. Iată, deci, după celebra de acum ‘’listă a lui Severin’’, cu cei cinci agenţi
ai puterilor străine din politică şi din presă, niciodată deconspirată şi aflată la
loc sigur, în fişetul dlui Constantinescu, una nouă. ‘’Lista lui Băsescu’’ mi se
pare un lucru extrem de serios. Afirmaţia preşedintelui confirmă faptul că o ast-
fel de listă există şi că ea i-a fost adusă la cunoştinţă. Cine a elaborat-o, însă,
şi ce criterii au stat la baza ei, rămâne un mister. Dacă până acum s-a mai
şuşotit pe la colţuri cum că dl Năstase, alături de domnii DIP şi Mitrea - în cea
mai frecventă dintre formulări - ar deţine o avere considerabilă, rol al interfe-
renţelor dintre politică şi afaceri, nimeni nu a cutezat, totuşi, să o rostească
răspicat aşa cum a făcut-o preşedintele. Şi cum gravitatea afirmaţiei nu mai
necesită comentarii, nu ne rămâne decât să fim convinşi că în spatele acestei
liste se află persoane sau instituţii care au strâns dovezi incontestabile. Cine
ar putea să facă, legal, acest lucru? Aici sunt două ipoteze: ori serviciile se-
crete, dar ştim de-acum cât de ‘’sigure’’ pot fi dovezile cu care lucrează ele (au
fost, dealtfel, ridiculizate de noul şef al PNA), sau PNA-ul, cel fără mamă şi
fără tată, de când l-a echidistanţat doamna Macovei. În acest ultim caz
înseamnă că s-a derulat o anchetă, ale cărei concluzii au fost aduse, mai
înainte de toate, la cunoştinţa preşedintelui. Este legal? Este constituţional?
Era îndreptăţit dl Băsescu să facă o asemenea dezvăluire mai înainte să o fi
făcut chiar Ministerul Public?

Dacă nu este unul dintre obişnuitele derapaje imprudente, din seria
vinovăţiei teroristului Hayssam, sau a nevinovăţiei ‘’arabului cinstit’’ Yassin,
atunci este o veritabilă declaraţie de război (dacă mai era nevoie) la adresa
fostei puteri, catalogată, prin acuzarea însuşi liderului său, drept una nelegi-
timă. Şi atunci dl Băsescu va trebui să facă publică întreaga listă, singurul lucru
prin care ar putea desluşi naţiunii gradul de independenţă al justiţiei, eliberată
de povara unor ‘’instrumente’’ de genul procurorului care l-a pus pe el însuşi
sub acuzare în dosarul ‘’Flota’’ şi pe care ministrul Macovei l-a trimis obligatoriu
la pensie.

Dar dacă o astfel de listă nu există? 
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Episodul Iovan: 
regretabil, dar exemplar

Ceea ce s-a întâmplat în casa familiei Iovan mi-a readus în minte epi-
sodul petrecut în urmă cu peste opt ani cand eu şi familia mea am fost puşi
într-o situaţie-limită care, doar prin voinţa Celui de Sus nu s-a terminat în mod
tragic. A fost însă o dramă ale cărei sechele sunt încă prezente în memoria tu-
turor celor implicaţi - cu o excepţie cunoscută - oricât de mult ne-am dorit să
ni le ştergem. Comună, în ambele cazuri, este intruziunea unui (unor) străini,
prin efracţie, în plină noapte, în domiciliile victimelor şi intenţia infracţională.
Ceea ce le deosebeşte este faptul că cel care a intrat în casa Iovan nu şi-a
dorit cu tot dinadinsul o confruntare cu gazdele, în timp ce ‘musafirii’ mei au
venit pregătiţi pentru orice - inclusiv folosirea puştii de vânătoare şi a cuţitelor
cu care se dotaseră în prealabil şi pe care le-au şi folosit. Şi într-un caz şi în
altul reacţia victimelor i-au luat prin surprindere pe tâlhari, iar dacă cel din casa
Iovan şi-a găsit sfârşitul în acţiune, numai o întâmplare norocoasă (faptul că a
fost descoperit la timp de poliţie în ascunzişul în care se retrăsese după agre-
siune) l-a salvat de la un sfârşit asemănător pe unul dintre agresorii mei.
Deosebite sunt şi circumstanţele legale ale celor două episoade. Dacă eu, ca
victimă, puteam să fiu tras la răspundere şi condamnat, dacă agresorul îşi pier-
dea viaţa în confruntare - legea având atunci prevederi cel puţin ciudate - dl
Iovan se bucură, pe merit de prezumţia de nevinovăţie afându-se într-o situaţie
clară de autoapărare.

Moartea tânărului tâlhar mi se pare semnificativă din două puncte de
vedere: primul - ea consfinţeşte printr-un exemplu concret, dreptul individului
de a se apăra cu orice mijloace atunci când viaţa îi este în pericol. Al doilea: se
dă o greutate concretă principiului inviolabilităţii proprietăţii. Şi într-un caz şi în
altul este vorba despre principii fundamentale, legate de persoană şi proprie-
tate, în afara cărora adevărata libertate nu poate fi concepută. Nu poate fi con-
cepută pentru că ea implică, în mod egal, respectul faţă de cele două noţiuni.

Nu aş vrea să fiu considerat cinic - iar cine a trecut printr-o astfel de
experienţă va înţelege cu mai multă limpezime lucrurile - dar cred că acest
episod, căruia i se vor adăuga, probabil şi posibil altele, va fi în măsură să con-
tribuie cu mai multă eficienţă decât legea, la diminuare fenomenului infracţio-
nal. Or, între toate faptele de violenţă, acesta mi se pare cel mai periculos
şi mai de neacceptat: atacarea, maltratarea, jefuirea sau uciderea omului în
propriul lui cămin!
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Controlul presei

Probabil că nici cea mai democratică putere nu rezistă în faţa tentaţiei
de a controla presa. Veritabilă  cutie de rezonanţă a acţiunii poltice, mass
media se prezintă ca o interfaţă între guvernanţi şi guvernaţi, oferindu-le pri-
milor adevărata imagine a acţiunii lor, iar celorlalţi devoalându-le intenţii as-
cunse sau decizii discutabile. Oricâtă nostalgie ar manifesta unii, presa nu mai
poate fi slujitoarea necondiţionată a Puterii, căci acţionând într-un asemenea
mod se descalifică şi-şi pierde credibilitatea. Teoretic, cel puţin, Puterea n-are
nevoie de lăudători, faptele sale bune intrând în logica elementară a bunei gu-
vernări. Iar semnalele critice riscă să nu-şi atingă scopul, mai ales atunci când,
în virtutea unor mai vechi reflexe, ele sunt considerate efecte ale manipulărilor
întreprinse de adversarii politici. Nimeni nu poate să ceară presei obiectivitate
absolută, însăşi definirea termenului ca atare fiind extrem de dificilă. Jurnaliştii
sunt la rândul lor oameni, cu vulnerabilităţi şi convingeri, iar a le cere să renunţe
la aceastea riscă să-i transforme în nişte roboţi, lipsind actul de presă de ce
are el mai valoros: filtrarea judecăţilor de valoare prin sita propriilor convingeri.
S-a încetăţenit, nu de ieri de azi, ideea că presa, mai ales atunci când e
animată de spirit critic, mai mult strică decât repară şi că pentru îndeplinirea
unor obiective importante, de interes naţional, ea ar trebui să renunţe la anu-
mite moduri de tratare. Iar dacă nu renunţă de bună voie, trebuie constrânsă
într-un fel sau altul.

Fosta putere pesedistă a folosit metoda ‘morcovului’. Fondurile de pu-
blicitate guvernamentale au fost în aşa fel dirijate încât să tempereze apetitul
critic, în timp ce nealocarea lor a devenit, implicit, o sancţiune. Actuala putere
încearcă să folosească metode mai subtile. Sub pretextul ‘eliberării’ presei de
sub jugul publicităţii de stat, aceasta îşi face loc acum spre anumite destinări
în modalităţi mai sofisticate. Iar rebelii sunt pedepsiţi prin lovituri de biliard.
Surse demne de încredere din Ministerul Finanţelor dau de înţeles că s-a dat
o directivă discretă unităţilor teritoriale să ia la puricat registrele firmelor ziarelor
sau ale celor în care sunt implicaţi ziarişti, urmând ca toate acestea să fie cen-
tralizate şi analizate pentru a permite lansarea de acţiuni punitive sau - dupa
caz - stimulative. Dacă lucrurile stau chiar aşa, mi se pare că acţiunea este
chiar mai gravă decât ‘mita’ prin publicitate şi cred că cineva (cine?) ar trebui
să verifice cu atenţie acest aspect care numai a democraţie nu miroase.

10 octombrie

230 Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ



Genocidul găinilor
Politica românească a ultimilor 15 ani are un numitor comun, valabil

pentru toate guvernările care s-au perindat prin Piaţa Victoriei: iresponsabili-
tatea unor afirmaţii făcute de persoane cu greutate, dar fără prea multă medi-
taţie pe marginea consecinţelor lor. Am avut crah-uri bancare, generate de ce
i se năzărea unui politician, am avut falimente spectaculoase, declanşate de
vorbe-n doi peri, am avut blocaje politice externe care s-au datorat ignoranţei
în materie de drept a unor înalţi funcţionari de stat.

Ultima realizare din acest păgubos bilanţ apaţine ministrului agricultu-
rii. Hămesit după poplaritate de doi bani, nefăcând doi paşi fără alaie de co-
mentatori, uzând fără jenă de cele mai demodate trucuri din recuzita
populismului, acest ministru pare a nu avea alt ţel decât acela de a ţine prima
pagină a ziarelor şi de a se afla în toate jurnalele televizate, indiferent de su-
biect, amestecând nonşalant politica cu agricultura, silvicultura cu aderarea,
amenajarea rurală cu instruirea activelor judeţene. Beţia de imagine l-a adus
pe ministru în pragul unei veritabile catastrofe naţionale. Nerăbdător să mai
arunce o bombă pe piaţă, a decretat cu de la sine putere prezenţa gripei aviare
în ţară, dezlănţuind un veritabil genocid al zburătoarelor. Mai înainte de a avea
cea mai mică certitudine şi pe baza unor simple păreri a decretat carantina în
judeţe, şi-a trimis oamenii să aresteze orătăniile din ogrăzile sătenilor şi a pus
la pământ sectorul avicol prin blocarea tuturor tranzacţiilor. Înainte să fie cazul
(şi poate nici nu o să fie) ministrul Flutur a transformat România într-un bolnav
al Europei de care toţi au început să se ferească cu prudenţă. Cu ajutorul
câtorva mijloace media la fel de nesăţioase de senzaţionalul cu orice preţ, a
declanşat o veritabilă isterie aviară, dspre care lumea a început să se întrebe
cu teamă dacă nu cumva e asemănătoare cu ciuma bubonică, aşteptându-se
să vadă, deodată, din doi români unul mort pe străzi.

Geaba au încercat premierul şi ministrul sănătăţii să mai tempereze
lucrurile, spunând că nu există cazuri certe şi că, oricum, rezultatele nu vor fi
disponibile decât peste două săptămâni, iar pericolul contaminării omului este
destul de relativ. Spaima odată declanşată, cu greu poate fi oprită, iar pagubele
pe care le înregistrează economia  - şi le va înregistra în continuare - sunt greu
de evaluat.

Nici ciuma nici holera şi nici măcar gripa aviară nu pot provoca neno-
rocirile ce pornesc din incompetenţă şi iresponsabilitate. Căci acestea sunt
molimele care ne ameninţă de la cel mai înalt nivel. 
(Final deschis: corul galinaceelor cotcodăcind sloganul: ‘Flutur judecat, pentru
sângele vărsat!’)  
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Radu Vasile - un nou Maurer?
Evoluţia scenei politice din ultimii ani aduce cu sine similitudini tulbu-

rătoare, sau doar ipoteze şocante, într-o succesiune ce întăreşte ideea că, pe
paliere şi în contexte diferite, istoria se repetă.

Una dintre aceste idei este faptul că fostul premier Radu Vasile repetă,
pe undeva, un experiment politic celebru: acela al lui Ion Gheorghe Maurer.
Maurer a fost prim-ministru până prin 1976, dacă nu mă înşel, fiind considerat
unul  dintre exponenţii mai luminaţi şi mai puţin îndoctrinaţi ai pepinierei de
cadre staliniste. Avocat de profesie, el şi-a legat destinul de partidul comunist
apărându-i pe unii dintre liderii acestuia, în procesul de la Craiova în care fu-
seseră acuzaţi de subminarea statului. A navigat cu abilitate prin mediul dog-
matic, reuşind să creeze o serie de breşe în sistemul totalitar ce au adus cu
ele unele creşteri ale nivelului de trai. Apropiat al lui Gheorghiu Dej, la moartea
acestuia a avut un cuvânt hotărâtor în desemnare succesorului, în ciuda re-
zervelor manifestate de Dej însuşi faţă de acesta. Ceauşescu a preluat puterea
în 1964 datorită lui Maurer şi nu a mai lăsat-o din mână până când Revoluţia
nu l-a răsturnat, având nenumărate prilejuri să regrete opţiunea pentru cel care
avea să fie una dintre cele mai detestate figuri ale istoriei românilor. Radu
Vasile, şi el premier, între 1998 şi 1999, a repetat, înr-un fel, povestea lui
Maurer. Fire boemă şi mai puţin dispusă la tracasarea guvernamentală de fie-
care zi, el a descoperit în ministrul Transporturilor de atunci o persoană aptă
să-i preia şi să ducă o serie de atribuţii neplăcute - între care negocierile cu
sindicatele, cu FMI-ul şi cu alte foruri internaţionale. I le-a pasat bucuros lui
Traian Băsescu, admirând la acesta capacitatea de a se bate punctual pentru
fiecare obiectiv şi de a prelua, ca un soi de paratrăznet, multe dintre şocurile
care l-ar fi zguduit pe el însuşi. Dacă fără acest mandat Băsescu ar fi rămas
în memorie ca un ministru cârcotaş fără realizări deosebite, i-ar fi creat, astfel,
partenerului democrat, un statut aparte şi o aură care aveau să se dovedească
extrem de folositoare şi de productive, mai ales în campania pentru primăria
Capitalei, din 2000, iar apoi la preluarea şefiei PD-ului de la Petre Roman.
Odată impulsul primit, Băsescu a luat pe cont propriu ce a urmat, reuşind să
câştige, aproape miraculos, toate competiţiile în care s-a scris.

N-aş vrea să se înţeleagă din ce-am spus până acum că îl consider
pe Băsescu un nou Ceauşescu. Îmi este şi greu să cred că ar putea deveni
aşa ceva în condiţiile unui stat democratic, ancorat în structuri europene şi
mondiale extrem de clare. Cred doar, că există, latente, în Traian Băsescu,
premisele transformării lui într-un soi de dictator- democratic, autoritarist şi pa-
ternalist, până la limitele constituţionale. Pe care, dacă le va depăşi, de vină
va fi Radu Vasile.
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Domnul ambasador

În ultimii 15 ani România a avut doar în două rânduri ambasadori de
meserie veniţi din America. Revoluţia l-a prins la post pe un bătrânel jovial,
trimis de Bush tatăl să se relaxeze într-o Românie previzibilă şi relativ sigură,
prin regimul condus cu mână forte de Ceauşescu. Căderea dictaturii i-a sur-
prins pe americani , fostul secretar de stat James Baker fiind printre primii
politicieni occidentali care au aterizat la Bucureşti, dar confuzia momentelor
ulterioare n-a convins Departamentul de Stat să trimită acolo alt om, mulţu-
mindu-se cu un consilier bun care să-l ghideze pe ambasador. Acesta, un con-
tributor în campania electorală, s-a remarcat doar prin faptul că la petrecerea
dată de ziua Americii, în 1990, n-a invitat pe nici unul dintre liderii proaspăt
aleşi, mulţumindu-se cu o asistenţă formată din reprezentanţi ai Opoziţiei. Că
americanii n-au considerat România o zonă de importanţă strategică s-a văzut
şi din faptul că până în 2000, în ajunul războiului din Irak, s-au mulţumit să
aibe la Bucureşti reprezentanţi neutri.

Primul diplomat de meserie, transferat aici de la Praga, a fost Michael
Guest, misiunea sa fiind aceea de a pregăti terenul pentru ca intervenţia
în Irak să beneficieze de suportul “noii Europe”, sarcină de care tânărul – şi
controversatul – ambasador s-a achitat excelent. În timpul mandatului său,
România a intrat în NATO şi l-a primit în vizită oficială pe preşedintele Bush.
Dar, spre finalul mandatului său, a reuşit să intre în conflict deschis cu puterea
de la Bucureşti, pe tema corupţiei şi a “peştilor mari”. Lui Guest i-a succedat
tot un om din aparat, venit din Securitatea Naţională – Dyer Crouch. Sub pre-
siunea evenimentelor americanii l-au retras însă după scurt timp, având nevoie
de el la Departamentul din care venise şi care avea de gestionat complicata
temă a terenului internaţional.

După o pauză bună de interimat este anunţată sosirea la Bucureşti a
unui ambasador din tradiţionala listă de sponsori. Un “tânăr” miliardar de numai
75 ani, care s-a remarcat în finanţarea campaniei electorale a preşedintelui Bush
şi care doreşte să-şi încununeze opera managerială cu un titlu diplomatic.

Ne reîntoarcem, altfel, la statutul de ţară care nu ridică probleme pen-
tru America, aceasta permiţându-şi să o treacă în linia a doua-treia a interese-
lor sale globale, chiar dacă noi, sau unii dintre noi, credem că axa Bucureşti-
(Londra) – Washington este o găselniţă, iar “teoria licuricilor” o garanţie. 
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Această Iolanda Prunache 
a civismului...

Doamna Alina Mungiu Pippidi este un fel de Iolanda Prunache - cer-
cetător DANONE, al mediului politic românesc, pe care-l degustă regulat
notându-i caracteristicile organoleptice şi dându-i note, pe şarje de examinare.

Reprezentând o Societate Academică Română, înalt for compus dintr-
un medic, un economist şi o persoană cu specializare incertă, la fel de acade-
mică precum jurnalul purtând numele prototipului demagogiei româneşti,
doamna Mungiu lansează la intervale regulate câte un set de constatări refe-
ritoare la pulsul naţiei, care întorc naţia pe dos.

S-a întâmplat nu de mult, când doamna Pippidi a lansat, strategic, un
sondaj de opinie mai vechi de o lună, ca fiind proaspăt, mizând pe incapacita-
tea opiniei publice de a mirosi produsul. N-a făcut-o, ca orice negusto-precu-
peaţă din Matache, din dorinţa de a nu se întoarce cu marfa expirată acasă, ci
dintr-un spirit cu totul partizan, specific dealtfel unei părţi importante a societăţii
civile: acela de a da o satisfacţie părţii pe care a sprijinit-o activ la alegeri, parte
aflată într-un oarecare dificultate.

Scandalul care s-a iscat cu acest prilej a dus şi la o altă constatare:
doamna cu pricina era recidivistă! Anul trecut, înainte de alegeri, făcuse aceaşi
manevră, numai că în vâltoarea luptei electorale nu i s-a mai dat atenţia care
i s-ar fi cuvenit. Şi cum cel neprins se consideră întodeauna negustor cinstit,
academica doamnă Mungiu şi-a mai încercat o dată norocul. Prinsă cu mâţa
în sac a reacţionat precum hoţii de buzunare din Obor, surprinşi cu mâna-n
buzunarul victimei: a dat vina pe alţii - pe PSD, în special, de parcă acestuia
nu-i ajungeau belelele proprii şi avea nevoie să-i furnizeze doamna Mungiu
încă una.

Ce reiese din această poveste: că atunci când încap pe mâini nu toc-
mai bine intenţionate, sondajele de opinie publică se pot transforma în verita-
bile instrumente de iluzionism în masă. Şi că au darul să semene neîncredere
într-un procedeu, altfel onest, de testare a fenomenelor sociale din perspectivă
statistică. Nu e chiar ca la Danone, dar pe-aproape...
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Zodia Balanţei

După şapte inundaţii, doar o molimă ne mai lipsea şi ministrul Flutur
parcă a cobit când a informat, măreţ, naţia că în sfârşit gripa ar fi ajuns pe me-
leagurile noastre.

Dacă bănuielile experţilor noştri se vor confirma la Londra, avem în-
tradevăr ghinion. Dar cum ghinionul şi-l face şi omul cu mâna lui, nu pot des-
face din lanţul cauzal efectele colaterale ale unui verdict pretimpuriu. Statistic,
una dintre consecinţele gripei ar fi interzicerea exporturilor româneşti de carne
de pui, circa 300 de tone zilnic, la preţul de 1.000 euro tonă. Nu doar că inter-
dicţia va funcţiona vreo şase luni bune, asigurând pierderi importante compa-
niilor româneşti, dar prin strigătul victorios al dlui Flutur, interdicţia a fost
devansată cu cel puţin două săptămâni, fără ca pentru importatori să existe
un pericol real. Cine va plăti aceste pagube?

Cine va plăti şi pagubele provocate de anihilarea turismului în Deltă.
Tradiţional, în această perioadă a toamnei sosesc în Deltă vânători de pretu-
tindeni pentru a ‘da’ la sălbăticiunile zburătoare în trafic. Fără pericol de con-
taminare. Or, alerta dlui Flutur afectează grav turismul şi încasările din cazare,
hrană şi taxe de vânătoare. Dar pe astea, cine le plăteşte?

Vreau să fiu clar: nici nu-mi trece prin cap ideea că în faţa acestei ame-
ninţări ar fi trebuit să dăm dovadă de inconştienţă şi să o ignorăm. Dar, aşa
cum a observat şi preşedintele Băsescu, între circumspecţie şi darea în stambă
de dragul publicităţii este o distanţă lungă, împănată de consecinţe păguboase,
iar modul în care s-a efectuat intervenţia la Ceamurlia a fost pripit şi haotic,
oferind mass-media internaţională spectacolul grotesc şi alarmist al unei
catastrofe administrative.

Spuneam că după cele şapte inundaţii, doar ceva de genul ăsta ne
mai lipsea ca să pună capac unui an de ghinioane şi de bâlbâieli ale căror
urmări vor cântări greu într-o balanţă în care, pe talerul celor bune nu se vede
mai nimic.
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Procesele României, 
bucuria avocaţilor!

Românii pot răsufla uşuraţi: nu mai avem de plătit cele vreo 400 de
milioane de dolari pe care americano-canadienii de la Noble Ventures le re-
clamau pentru că n-au putut să folosească CSM Reşiţa pentru a face profit.
Tocmai când se pregăteau pentru aşa ceva - după ce timp de vreo doi ani au
făcut cele mai extravagante cheltuieli - a venit dl Muşetescu şi le-a tăiat ma-
caroana, re-naţionalizînd combinatul. Or, domnia sa ar fi fost primul pus pe
lista de plată!

E drept însă că şi câştigarea procesului ne-a costat ceva. Vreo 10
milioane de dolari, se spune, bani încasaţi de firma de avocatură ‘Muşat şi
Asociaţii’. Dar dl Muşat şi asociaţii săi sunt români de-ai noştri, ceea ce în-
seamnă că banii nu mai ies din ţară, ci rămân aici, să-i gospodărească ministrul
de Finanţe. Este, dacă vreţi, o veritabilă tehnică de a recupera bani, prin pro-
cese. La orizont se află şi alte oportunităţi de acest fel. Mai este procesul cu
firma EDF, cea de duty-free, din aeroportul Otopeni, pe care a alungat-o dl
Mitrea, deşi avea contract beton, făcut cu predecesorii domniei sale. Vor şi ei
câteva sute de milioane, dar dacă partea română îi ia tot pe dl Muşat şi băieţii
săi, s-ar putea să scăpăm din nou ieftin, cu doar vreo 10-15 milioane. Tot de
la AVAB-AVAS-APAPS ar mai vrea să sugă ceva ‘sânge’ şi americanul Perez,
cel care a pus pe butuci ARO, şi italienii de la Oţelul Roşu (Gavazzi) sau cehii
de la Tepro Iaşi. Cu toţi s-au făcut privatizări dubioase şi li s-au anulat contrac-
tele după ce-au devalizat societăţile achiziţionate după tehnici bine puse la
punct.Tehnica hoţilor care strigă ‘hoţul’ s-a dovedit cea mai productivă. Noroc
însă că avem case de avocaţi bine puse la punct, rodate, care pot recupera
pentru finanţele naţionale bani care altfel ar putea să o apuce pe căi greşite. 

Chiar aşa: de ce-om fi făcut eforturi şi am cheltuit bani cu industria,
când ne-am fi putut ocupa mai atent şi mai intens de dezvoltarea sectorului
avocaţial? 
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Atac la preşedinte!
Discursul lui Ludovic Orban de la Piteşti reprezintă un atac fără pre-

cedent, în istoria Alianţei, la adresa celui care, prin calitatea de preşedinte
dobândită în urma acţiunii solidare a celor două formaţiuni, şi-a arogat-o şi pe
aceea de lider politic unic. Traian Băsescu se consideră - aproape pe bună
dreptate - deasupra celor doi copreşedinţi şi independent de aceştia, lucru care
justifică avertismentele sau chiar atacurile pe care le lansează din diferitele
poziţii pe care i le permite demnitatea de prim om în stat.

Prin vocea lui Orban s-au făcut însă auzite nemulţumirile majorităţii
liberalilor care nu văd cu ochi buni şi nu acceptă uşor tutela prezidenţială.
Liberalii au orgoliul de locomotivă primordială a unei Coaliţii la care vagoanele
administrate de Băsescu s-au ataşat din mers şi pe principiul unei parităţii net
favorabile acestora. Defecţiunea lui Stolojan l-a adus pe Băsescu în prima
poziţie aproape fără voia partenerului care, ce-i drept, nici nu prea aveau ceva
mai bun la ora respectivă, Călin Popescu Tăriceanu fiind, mai degrabă, o figură
acceptată de către diversele curente din partid, decât un lider de vocaţie.

De-a lungul unei coabitări de zece luni, diferenţele dintre partidul liberal
şi Băsescu (prin care se înţelege un partid democrat fidel până la slugărnicie)
s-au adâncit pe măsură ce actul de guvernare s-a împotmolit mai des, nu doar
în hăţişurile unei realităţi complexe, ci şi în acelea ale unei naturi potrivnice.
Din turnul său fildeş din Dealul Cotrocenilor preşedintele, eliberat de orice res-
ponsabilităţi executive (domnia sa având doar problema Axei şi a licuricilor) a
văzut tot mai clar erorile guvernului şi n-a pregetat să facă ceea ce nu făcea
predecesorul său: să-l critice şi chiar să-l atace, mergând până la prezidarea
ostentativă a unor comitete de criză în absenţa titularului. Prin şefia liberală
guvernul a împrumutat din plin o astfel de coloratură, cu atât mai mult cu cât
democraţii n-au prea admis ca miniştrii lor să fie atinşi nici cu o floare. Ceea
ce s-a repercutat, vizibil, în planul percepţiei publice. Deşi aflaţi în aceeaşi
barcă, liberalii iau apă în timp ce democraţii ţin capul sus, respirând liber! Sem-
nalul este de rău augur, mai ales în cazul unor alegeri anticipate pe care pre-
şedintele n-a încetat să le clocească în culcuşul său din Cotroceni, la care
raportul de forţe se poate modifica radical.

Tirul lui Orban a fost bine direcţionat, el reuşind să dea demersului
său o dimensiune colectivă: este rău pentru liberali şi pentru democraţi că pre-
şedintele continuă să-i menţină pe aceiaşi şefi de servicii secrete, numiţi pe
vremea şi din rândurile PSD-ului. Este păgubos că însuşi preşedintele încearcă
să tempereze elanul schimbării preşedinţilor de Camere şi de Consilii Judeţene
pentru că în felul acesta se îngreunează efortul de guvernare al Alianţei. 
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Culmea democraţiei

Într-un fel, diagnosticul actualei situaţii în care se află PSD, a fost pus
de Răzvan Teodorescu: ‘Partidul a ajuns în punctul cel mai înalt al democraţiei:
nimeni nu mai are nici un fel de autoritate!’

Conflictele din interiorul partidului dau în clocot. Avansat de fostul său
şef şi actual subordonat, de la categoria ‘prostănac’ la cea de ‘handicapat’,
Mircea Geoană îşi iese din pepenii diplomatici şi îl avertizează, străveziu, pe
fondatorul partidului cu excluderea. O pedeapsă, poate, nemeritată pentru cel
care a ezitat să facă pasul în afară doar de dragul unităţii partidului. E o cauză
la care pare a fi renunţat deja şi un semnal a fost dat la Piteşti când nu a exclus
posibilitatea transformării ‘polului’ în partid. Oricum, ideea unei convieţuiri cu
exponenţii noii ordini emanate de la Cluj devine tot mai palidă şi Iliescu nu prea
îşi mai găseşte locul într-o formaţiune tot mai puţin dispusă să-i recunoască
vreo calitate. La rândul său, ‘conducerea colegială’ îşi arată tot mai des
desuurile cârpite, pe măsură ce concurenţa dintre preşedinte şi preşedintele
executiv devine tot mai acută, până acolo încât cei doi au ajuns să-şi smulgă
din mână microfoanele la conferinţele de presă. Majoritatea care l-a ales pe
Geoană ca să nu-l aleagă pe Iliescu, practic nu mai există. Cota de autoritate
a lui Năstase scade pe măsură ce perspectiva înlăturării sale din funcţia de
şef al Camerei devine tot mai concretă. Curtenii de altădată degajează terenul
şi încearcă să-şi găsească alţi stăpâni. Geoană ar vrea să profite de situaţie
şi să facă curat în jurul său, o curăţenie ce vizează mai puţin antecedentele şi
suspiciunile de corupţie, şi mai mult cercurile personale de putere. Aparent
neimplicat, secretarul general Mitrea îşi pregăteşte ‘trupele’ din teritoriu pentru
intervenţia potrivită la momentul potrivit.

Ameninţările lui Geoană la adresa lui Iliescu ar putea fi preludiul unui
fenomen cu urmări greu de anticipat. Practic, lui Iliescu nu-i mai rămâne decât
soluţia - morală - a părăsirii unui PSD de care nu-l mai leagă decât oamenii
nemulţumiţi de ‘noua ordine’. Aceştia nu vor ezita să-l urmeze într-o nouă
formaţiune care ar putea să mai adune şi alte frustrări, din PRM sau chiar
din PD. Perspectiva destul de sumbră pentru ‘primul partid al ţării’.

Care, culmea, creşte în sondaje! Oare cum şi de ce?
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Aroganţa sub sechestru!
‘’Războinicul’’ Gigi nu şi-a putut închipui că cineva - nu contează cine

- ar putea să meargă cu îndrăzneala până acolo încât să-i pună lui sechestru
pe avere! A făcut-o însă nimeni altul decât plăpândul şi chelul Sebastian Bodu.
Şeful Agenţiei Naţionale Fiscale şi-a asumat un mare risc în momentul în care
a luat această decizie. În primul rând riscul personal de a fi agresat, la propriu,
de patronul Stelei, cel care este convins că este un soi de salvator al naţiei
prin fotbal şi că, datorită acestei calităţi, este mai presus de măruntele chiţibu-
şuri fiscale. Egocentristul obişnuit să fluture pe sub nasul fraierilor fără o
leţcaie, teancurile de dolari ‘’primiţi de la Dumnezeu’’, a constatat cu stupoare
că între el şi divinitate s-a interpus un ‘’neica-nimeni’’ care are pretenţia
absurdă ca în calitatea sa de patron atot-puternic al unei echipe galonate tre-
buie să ţină cont de nişte reguli care prevăd că pentru teancurile de dolari
fluturate trebuie plătite impozitele corespunzătoare. ‘’Sunt banii mei!’’ răcneşte
nervos Gigi şi nu înţelege cum de i se poate băga mâna în buzunar cu atâta
neruşinare. Şi de către cine! Imaginaţi-vă doar cam cum ar fi reacţionat dacă
ar fi fost în situaţia ca Bodu să-i sechestreze şi Maybach-ul cu care se dusese
la ANAF să-l ia de gât pe agresor.

Dl Becali face parte dintr-o categorie de oameni aparte: aceea a unor
indivizi care nu s-au omorât cu şcoala - vorba dlui Băsescu - dar pe care flerul
şi isteţimea naturală i-a făcut ca, mai ales în vremuri tulburi, să câştige grămezi
de bani. Cocoţaţi pa acestea, lumea li s-a părut mai mică şi mai slabă, gata să
li se prosterneze la picioare. Or într-o astfel de lume regulile sunt pentru cei
de jos. Pe cei de sus nu-i poate atinge nimic. Această categorie de persoane
consideră cu nonşalanţă că pot să rescrie atât istoria cât şi legile care guver-
nează societatea. În mintea dlui Becali, Steaua a încetat, în momentul în care
el a pus mâna pe ea, să mai fie o echipă care există şi funcţionează pe baza
principiilor comerciale şi fiscale general valabile. Ea a devenit propriul său
regat, în care, călare pe un cal alb, face şi desface lucrurile după bunul său
plac, aducând bucurie sau mâhnire celor care confundă fotbalul cu orgoliul na-
ţional. Jucătorii săi nu mai au salarii, ci donaţii din partea regelui. Cum să plă-
tească Gigi impozit pe donaţii? Sunt banii lui! Realitatea este că dl Becali e
mai şiret decât ne lasă să credem, prefăcându-se că nu pricepe. El ştie bine
că ce face el nu e-n regulă şi că tocmai de aceea a lansat ideea ‘’donării’’ echi-
pei către nepoţii săi, procedeu prin care a sperat să piardă urma celor 7 mi-
lioane de euro pe care le datorează, şi despre care a ştiut în fiecare moment
de când a preluat echipa. A crezut doar că pe baza interesului maladiv adesea,
faţă de fotbal, datoriile s-ar putea pierde în ceaţă.   
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Un moment istoric:
şedinţa de guvern 
româno-maghiară

Din toată guvernarea asta de aproape zece luni, cel mai bun lucru pe
care l-a făcut cabinetul Tăriceanu mi se pare a fi această inedită şedinţă de
guvern româno-maghiară.

De cinsprezece ani încoace, de când s-au desfăcut din cleştele
‘’lagărului socialist’’, relaţiile dintre cele două ţări au balansat între tensiune
maximă - momentul Târgu Mureş, martie 1990 - şi demersuri incomplete de
detensionare - semnarea, la Timişoara, în septembrie 1996, a tratatului de
bază româno-ungar. Diferendele istorice au apărut cu o mai mare acuitate cu
cât cadrul democratic a permis extremiştilor din ambele părţi să se manifeste
fără restricţii. Practic, lor, extremiştilor din politică şi din-afara ei, le revine res-
ponsabilitatea tergiversării normalizăriii, şi nu populaţiei, pentru care proble-
matica economică a fost întotdeauna mai importantă. Vechi nostalgii şi mai noi
aspiraţii de revanşă au minat sistematic aproape orice încercare de a aduce
în zona firescului o convieţuire milenară a celor două etnii. Au contribuit din
plin şi o serie de inabilităţi politice ca şi unele demersuri distructive alimentate
în special de emigraţia istorică.

Ideea unui model de convieţuire modernă a fost lansată de Iosif Boda,
pe când era ambasador la Berna, el evocând parteneriatul franco-german de
dupa cel de-al doilea război mondial, cel care a reuşit să facă din Europa Unită
un model universal. Ideea a părut tentantă şi spre sfârşitul celui de-al doilea
mandat al său, Iliescu a încercat să facă unele demersuri pentru care a găsit
ecou în guvernul socialist de la Budapesta. Schimbările din cele două ţări au
înlocuit promotorii parteneriatului, vecinii din Vest optând pentru o politică mai
radicală, intrată rapid în conflict şi cu gruparea politică etnică din România.
Accesul la guvernare al acestora, în trei legislaturi consecutive, a însemnat o
victorie a paşilor mici, UDMR-ul reuşind să-şi aproprie majoritatea revendică-
rilor.Vizita guvernului maghiar la Bucureşti şi participarea la o şedinţă comună
în care s-au discutat problemele de interes zonal reprezintă o etapă definitorie
a cursului relaţiilor bilaterale. Dacă ei, politicienii, vor avea şi în continuare
înţelepciunea de-a urma acest drum, fără să încerce să dea satisfacţie radi-
calilor, am putea asista, într-un viitor nu foarte îndepărtat la o nouă realitate
zonală, peste care parcursul economic comun îşi va pune din plin amprenta
de toleranţă şi de spirit de cooperare, sincer şi folositor ambelor părţi. Deschi-
zând, totodată, calea spre alte tipuri de manifestare şi acţiune comună.
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Show-ul aviar

Acum, când experţii europeni în materie de pandemii ne asigură că
focarele de gripă aviară au fost localizate şi că nu există pericolul ca acestea
să treacă la om, ne întrebăm cât şi cui a folosit exacerbarea până la grotesc a
acestui spectacol în care autorităţile se dau de aproape două săptămâni, şi a
cărui notă de plată n-a fost încă făcută, dar care precis va fi una de excepţie.

Dacă pentru un personaj ahtiat după publicitate, ca ministrul Agricul-
turii, pe care-l bănuiesc că dacă virusul aviar n-ar fi existat, el l-ar fi inventat
pentru a putea sta nemişcat pe scările ministerului ca să dea declaraţii agra-
mate 24 de ore din 24, lucrurile au intrat într-un firesc, să-i zicem, al tiparului
său de acţiune, mă întreb de ce şeful guvernului şi miniştrii interesaţi au
acceptat această imensă săritură peste cal? Crede cineva că forurile europene
n-ar fi fost convinse de buna noastră credinţă şi de seriozitatea intenţiilor noas-
tre de stopare a răspândirii virusului, fără să transformăm Dobrogea într-o zonă
ciumată, cu sate înconjurate de jandarmi şi cu oameni rupţi de la treburile lor
de o carantină pe care încă nimic nu o justifica? Sau că sabotarea - pur şi sim-
plu - a industriei producătoare de alimente de provenienţă avicolă, cu mult
înainte ca diagnosticul să fie pus, ar fi aplaudată de altcineva decât de concu-
renţii direcţi ai acesteia? Sau că anihilarea turismului internaţional în Deltă a
servit unei alte cauze decât cea a operatorilor din alte zone?

Ce vreau să spun: că excesul de zel şi mimarea securităţii (ce altceva
decât un scump spectacol destinat canalelor de ştiri) este dezinfectarea
camioanelor sau a trenurilor care ieşeau din Dobrogea, când este ştiut că vi-
rusul respectiv nu poate trăi pe roţile camioanelor şi că el se transmite doar
direct de la animal la om, prin contact nemijlocit, dezvăluie una dintre laturile
negative ale comportamentului nostru, valabilă şi pentru alte domenii ale inte-
grării europene, de exemplu. Şi că toate acţiunile necesare izolării focarelor
de infecţie se puteau desfăşura normal, firesc, fără a induce groaza în întreaga
naţie, de parcă aviara ar fi ceva mai dihai decât ciuma şi holera la un loc...
Din păcate, autorităţile consumă mai mult timp şi bani cu tropăiala care vrea
să dea senzaţia de acţiune, decât cu acţiunea în sine, şi la acest capitol ele
şi-au găsit interpreţii desăvârşiţi în cei care ne-au umplut non-stop ecranele
televizoarelor.

PS: Mi-am amintit un banc de pe vremea lui Ceauşescu: cică bunica
lui Bulă nu mai folosea nici unul dintre aparatele electrocasnice din casă.
Solicitată de nepot să-i calce nişte pantaloni, ea a replicat: mi-e frică, maică!
De la o vreme, orice bag în priză, tot pe tovarăşul îl aud şi-l văd!
Pe tovarăşul Flutur!
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Elena Udrea: 
Adio, dar rămân cu tine!

În plină pandemie de gripă aviară, doamna Elena Udrea, soţia dlui
Dorin Cocoş şi cancelar al preşedinţiei României, şi-a anunţat demisia.

Nimic nu va mai fi vreodată, ca până acum, la Cotroceni. Pe lungile
culoare nu se va mai auzi ţăcănitul ritmic al tocurilor-cui de la eleganţii pantofi
achiziţionaţi în cursul voiajurilor peste hotare, măsurând trecerea clipelor pre-
şedintelui dlui Băsescu. Dispărute pentru totdeauna vor fi petele de culoare
roz, fistic, sau oranj ale compleurilor sale defilând prin faţa ochilor pofticioşi de
decolteuri generoase ale ambasadorilor din UE, ori despicăturile laterale
curajoase, atrăgând ca un magnet atenţia membrilor CSAT. Alte mâini, mai
puţin mângâietoare, vor împlânta cuţitul în plicurile cu corespondenţă strict se-
cretă, de la SRI sau SIE, atent pregătite pentru ca domnul preşedinte să le
citească când o avea timp. Altă minte, mai puţin iscoditoare, va întocmi planul
detaliat al întâlnirilor întâmplătoare şi al deplasărilor pe axa Bucureşti-Londra-
Washington-Seul ale celui mai portocaliu dintre preşedinţi.

Peste Cotroceni va pogorî cenuşiul rutinei iliesciene, în care doamnele
nu vor mai avea pe cine să bârfească, iar domnii pe cine să viseze. Singur cuc
în turnul său de fildeş, înconjurat de puţinii prieteni sinceri care i-au mai rămas
(domnii Jack Daniels şi John Walker), preşedintele va medita îndelung la
soarta ingrată a celor care vor să schimbe ceva cu orice preţ şi se izbesc im-
placabil de zidul de rea credinţă al presei ticăloşite care face din ţânţar-armăsar
şi din consilieri prezidenţiali agenţi de influenţă.

Elena Udrea, cea care vreme de nouă luni, atâta cât alte femei se vor
fi mulţumit să aducă pe lume un copil cu viitor incert, şi-a canalizat toate re-
sursele naturale spre propăşirea unei naţii care nu o merită. S-a străduit să
integreze Cotrocenii în sistemul de valori al Primăriei Capitalei, a încercat să
facă din personalul preşedinţiei un instrument performant de relaxare prezi-
denţială. Eforturile i-au fost, iată, zadarnice.

Dezamăgită şi întristată i-a adresat în scris preşedintelui un ultim
mesaj: ‚Adio, dar rămân cu tine!’Dacă nu la Cotroceni, măcar la Golden Blitz!

P.S. Cine ştie, poate că măcar norvegienii vor institui o zi de doliu
intelectual, pentru a omagia devotamentul celei care a avut bunele intenţii de
a-i băga în UE şi de a-i democratiza.
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Împăcarea cu presa?

Ultima performanţă a ‚presei ticăloşite’ – în general, şi nu a unei publi-
caţii sau alta – este aceea de a fi determinat retragerea din dispozitivul Cotro-
cenilor a uneia dintre cele mai gingaşe piese ale angrenajului prezidenţial.

Din ce în ce mai mult preşedinţia funcţionează pe principiul ‚one man’s
show’. La fel ca şi predecesorul său de cu două ture înainte – este vorba des-
pre Emil Contantinescu – Băsescu nu prea pare să aibă mare nevoie de con-
silieri. Aşa se face că la ora asta are cu vreo patru mai puţini, fără ca activitatea
cotidiană să se resimtă în vreun fel. Nu ştiu cât de major era rolul pe care-l
juca doamna Udrea, şi cât de mult va suferi cancelaria de pe urma absenţei
sale, dar este limpede că nici lipsa lui Pleşu n-a contat prea mult chiar dacă
politica externă reprezintă o dimensiune importantă a atribuţiilor prezidenţiale.
Cert este că, împreună cu Stana Anghelescu, Elena Udrea se poate considera
o victimă a curentului negativ care s-a manifestat în presă încă de la numirea
sa. Nu doar din principiu, dar şi punctual, doamna Udrea prezintă semnele evi-
dente a unei nete depăşiri de competenţă. Dacă rolul său s-ar fi limitat doar la
‚pata de culoare’, provocarea preşedintelui ar mai fi avut un haz. Dar, doamna
Udrea era un filtru major al relaţiei şi contactelor preşedintelui cu exteriorul.
Prin mâinile ei treceau nu doar corespondenţa uzuală, ci şi cea secretă, iar
discernământul său era acela care decidea ce trebuie să ajungă sau nu la pre-
şedinte. Or, deficitul de cultură şi de experienţă, puse în evidenţă atât de dis-
trugător de episoade devenite celebre, se adăugau, inevitabil, celorlalte
handicapuri prezidenţiale. Şi, nu în ultimul rând, faptul că era greu de acceptat
ideea că informaţii cu caracter mai mult sau mai puţin secret n-ar fi depăşit ba-
riera de alcov, pentru a deveni instrumente de performat în afaceri, pentru soţul
său şi tovarăşii acestuia fără graniţe ideologice, trebuie, nu se poate să nu-l fi
pus pe gânduri chiar pe preşedinte. Renunţarea la colaboratoarea sa, pe care
a apărat-o cât de mult a putut până acum trage semnalul unei deşteptări târzii,
dar nu tardive. Dl Băsescu pare că începe să înţeleagă că, aşa cum iarna
nu-i ca vara, nici preşedinţia nu-i ca primăria, şi cu atât mai puţin oamenii pe
care i-a avut la dispoziţie acolo. Dincolo de a reprezenta o înfrângere a sa,
acceptarea demisiei Elenei Udrea reprezintă o primă mostră de bună colabo-
rare cu o presă care nu-i vrea neapărat răul.  
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Cum ne flutură dl Flutur 
clauza de salvgardare 

prin faţa ochilor?
Scuza pe care a găsit-o, imediat după ce au fost făcute cunoscute

concluziile raportului de ţară, ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur este demnă
de elevul Bulă: şi la alţii a fost la fel şi n-a murit nimeni. Adică, explică doct
ministrul găinilor ucise cu sânge rece, şi polonezii erau, cu şase luni înainte
de aderare, în aceeaşi situaţie şi asta nu i-a împiedicat să intre în Uniune la
termen.

Sincer să fiu, mă aşteptam la ceva mai inteligent din partea unei
persoane care umple ecranele televizoarelor mai ceva decât şefii săi direcţi -
premierul şi preşedintele - dar care nu găseşte ceva mai bun de făcut decât
să arunce găinile sale moarte, în număr de vreo şase, în ograda naţională.
Pentru că nu mai puţin de şase reproşuri severe are Comisia Europeană la
adresa politicii agricole de care se ocupă, mai mult din vorbe decât din fapte,
ultrademagogul nostru ministru. Pe lângă harababura din sistemul sanitar ve-
terinar, care n-a reuşit să finalizeze identificarea animalelor, să rezolve proce-
durile de frontieră, să facă verificările de pe piaţa internă, să aplice corect
procedurile de colectare a cadavrelor şi de control al bolilor endemice şi să
clarifice situaţia din societăţile de procesare, europenii ne reproşează şi lucruri
care ţin de o birocraţie elementară: întârzieri în înfiinţarea Agenţiei de Plăţi şi
Impozite şi în implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control.

Dacă pe români pare ceva mai greu să-i obişnuieşti cu igiena - pro-
blema centrală a pachetului sanitar - nu prea înţeleg de ce n-a reuşit dl ministru
să le dea brânci funcţionarilor săi ca să se pună pe roate cele două instituţii
care, Slavă Domnului, necesitau în primul rând personal, oferind sinecuri grase
pentru apropiaţii conducerii.

Raportul de ţară scoate la iveală un adevăr pe care unii l-au crezut
mai greu de identificat: că Europa nu mai e dispusă să ne creadă pe cuvânt.
Că vorbele nu rezolvă faptele. În timp ce o instituţie precum Consiliul Concu-
renţei a acţionat cu seriozitate şi cu temeinicie, recuperând întârzierile, la
ministerul Agriculturii s-au dat interviuri, s-au angajat consilieri-ţărani, s-a dat
la coasă şi s-a muls vaca cu alai de reporteri, dar nu s-a făcut ce trebuie. Mult
prea ocupat de politica din organizaţii şi de promovarea propriei persoane, mi-
nistrul Flutur agaţă acum în balanţa integrării cele mai grele pietroaie care
ne-ar putea periclita aderarea la termenul convenit.

Este consecinţa de aşteptat a politicianismului ieftin pentru care titu-
larul de la Agricultură tinde să devină un etalon.  
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Liber la ‘vânatul mare’?

Raportul de ţară a adus cu el şi un semnal implicit. Menţionând capi-
tolele restanţiere, Comisia Europeană sugerează României să dea un semnal
în sensul deciziei de a lua în serios combaterea corupţiei, îndreptându-şi aten-
ţia asupra ‘peştilor mari’ care zburdă prin apele tulburi ale tranziţiei.

Unii dintre cei ce se simt cu musca pe căciulă vor denunţa faptul că
acest semnal reprezintă o incitare şi că va declanşa o vânătoare de vrăjitoare,
îndreptată împotriva reprezentanţilor fostului guvern. Pentru că ‘marea corup-
ţie’ nu va înceta să fie legată, în ochii unui public bombardat sistematic, pe
toate căile media, de nume ca Adrian Năstase, Dan Ioan Popescu, Miron
Mitrea, Viorel Hrebenciuc, Ovidiu Muşetescu, Şerban Mihăilescu, la care se
lipeşte, de rigoare, şi eticheta unui exponent al noii puteri, tras la sorţi pentru
reprezentare: Dinu Patriciu.

Marea problemă este că în majoritatea cazurilor presa a vorbit în ter-
meni foarte generali, corupţia celor în cauză fiind mai degrabă o supoziţie decât
o certitudine. Certitudinile se sprijină pe fapte, pe documente, pe mărturii. Or,
acestea cam lipsesc. Ori pentru că nu există (varianta ideală), ori pentru că
cei în cauză sunt experţi în a-şi acoperi urmele, ori...

Ori pentru că justiţia românească nu a atins gradul de profesionalism
şi de independenţă care să-i permită să atace frontal cazurile, să le prelucreze
şi să le pună pe masa judecătorilor pentru ca aceştia să poată pronunţa sen-
tinţele prevăzute de codul penal.

Semnalul dat de Bruxelles pune justiţia reformată în faţa unui examen
care poate avea consecinţe dramatice. Dacă procurorii se vor năpusti, în ma-
niera campaniilor de altădată, animaţi doar de dorinţa de a găsi probele incri-
minatoare, cu orice preţ, ei vor pune în pericol însăşi noţiunea de justiţie, pentru
că democraţia înseamnă drepturi egale şi pentru oamenii cinstiţi şi pentru
infractori, până la momentul stabilirii vinovăţiei. Efectul va fi acelaşi dacă jude-
cători recunoscători pentru unele favoruri sau dornici de protecţie, vor nesocoti
tăria şi seriozitatea probelor din dosare şi vor da sentinţe contestabile.

‘Vânatul mare’ e o categorie delicată. Uneori are pielea prea groasă
pentru a fi pătrunsă de muniţia din dotare. Şi, scăpat din bătaia puştii, poate
face ravagii...    
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Împăratul Traian dă sfaturi 
kaizerilor europeni

Preşedintele Băsescu n-a mai aşteptat ca îndemnul adresat supuşilor
săi, de a-şi face loc cu cotele în Europa penetrând-o cu aroganţă, să-şi facă
efectul, dând chiar domnia sa un exemplu la recentul summit de la Londra.

Deşi plasat pe strapontina candidaţilor, n-a avut nici o ezitare - de
natură comportamentală sau lingvistică - de a da sfaturi viitorilor colegi. Sim-
ţindu-le neliniştea provocată de terorism şi de creşterea galopantă a preţului
petrolului, a venit cu soluţiile. Prima: procedaţi ca mine, şi constituiţi o comu-
nitate a serviciilor secrete. Nu vă mai lăsaţi manipulaţi, ci adunaţi-i la un loc şi
puneţi şaua pe ei - a explicat în engleza sa de navigator preşedintele. Pe lângă
aroganţă, preşedintele nostru are şi tupeu, pentru că recomandarea sa n-a
fost încă pusă în practică la Bucureşti din cauza opoziţiei manifestate chiar de
către unii membri ai Coaliţiei. În plus, preşedintele nostru confundă serviciile
noastre, nou-născute, fără tradiţii, cu cele engleze, franceze sau germane,
care au un tip de activitate bine specificat în Constituţie şi care nu prea pot fi
manipulate după cum îi vine pe chelie unui preşedinte sau premier.

A doua preţioasă recomandare, cu care aproape că i-a dat gata pe
europeni a fost aceea de a contracara creşterea necontrolată a preţului petro-
lului prin construirea sau repunerea în funcţiune a centralelor atomoelectrice.
Cum facem noi - a zis preşedintele. Lucrăm la Grupul 2 de la Cernavodă şi îl
avem în proiect şi pe al treilea.

Şi aici, însă, arogantul nostru preşedinte se dovedeşte niţel rupt de
realităţile europene. Centralele atomice au fost închise sau au fost sistate la
construcţie din cauza protestelor intense ale ecologiştilor - o specie care în
România se regăseşte doar în titulatura unor partide dar care pe aiurea se află
chiar la guvernare. A veni cu o asemenea idee e ca şi cum ai fluiera în biserică
şi dacă vreunul dintre colegii săi viitori doreşte sincer să nu mai fie ales, n-are
decât să lanseze ideea dlui Băsescu.

În rest, toate bune: ne-am făcut intrarea, înainte de 1 ianuarie 2007,
cu aroganţa de rigoare. 
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Rechini şi rechinaşi 
ai corupţiei

Nici n-a apucat bine să fixeze pe hartă locul unde-şi va începe man-
datul de ambasador că milionarul domn Taubman îşi şi manifestă îngrijorarea
faţă de corupţia din România. Şi o face cu atâta aplomb încât eşti tentat să
crezi că faţă de rechinii de pe la Bucureşti, aşii în inginerii financiare sau în
mânuirea de fonduri electorale de prin America sunt nişte bieţi peştişori.

Tot despre corupţia din România vorbesc, la orice oră i-ai scula din
somn şi oficialii europeni. Corupţia a devenit un brand care ni se aplică în orice
situaţie, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de fotbal sau de literatură.

Este un reflex. Un reflex pe care l-am creat noi înşine, exacerbând
sentimentul firesc de nemulţumire faţă de proasta funcţionare a mecanismelor
sociale. Sub umbrela corupţiei s-au adunat şi infracţiunile de tot felul, şi mito-
cănia, şi afacerile eşuate.

Tratate în vrac, toate aceste chestiuni amplifică uneori artificial, coefi-
cientul real de corupţie existent în ţară, afectându-ne credibilitatea şi eforturile
de ieşire din acest impas. Corupţia există, desigur, şi ea se manifestă în special
acolo unde relaţia dintre stat şi cetăţean nu este clar reglementată, iar de acest
lucru se fac vinovate toate guvernările şi ‘puterile’ care s-au perindat până
acum. Corupţia nu este apanajul unui partid politic, ci al oamenilor din toate
partidele care nu înţeleg să-şi respecte mandatele şi îndatoririle. Şi care tergi-
versează, cu rea intenţie, aplicarea oricăror măsuri de corecţie. Există, desigur,
peşti mari, dar nici aceştia nu aparţin unei singure specii ihtiologice. Pe lângă
rechinii care îşi digeră acum comisioanele şi şpăgile în opoziţie roiesc o puz-
derie de rechinaşi actuali care muşcă cu poftă din orice pradă le iese în cale.
În spatele retoricii anticorupţie se simte pulsând cu vigoare noua generaţie de
corupţi.    
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Petrol contra şpagă

Raportul redactat de o comisie internaţională privitor la desfăşurarea
programului ‘’Petrol contra hrană’’ dă la iveală o încrengătură de interese şi
manifestări de corupţie la nivel global. Cifrele sunt impresionante şi ele arată
un lucru cât se poate de clar: niciodată embargourile, de orice fel au fost ele,
nu i-au slăbit sau descurajat pe cei supuşi unui astfel de tratament, pentru că
întotdeauna au existat şi au funcţionat interese mai mari şi mai bine funda-
mentate economic decât aducerea la normele de bună purtare a unora sau
altora dintre cei care au sfidat lumea.

Petrolul irakian s-a dovedit mai puternic şi mai convingător decât aba-
terea de la normele de comportament şi a decenţei interstatale. Închiderea ro-
binetului prin care curgea o zecime din producţia mondială n-ar fi folosit
nimănui, şi în primul rând, marilor companii internaţionale, care nu ar fi avut
cu ce să-l înlocuiască în circuitul mondial al resurselor energetice. Însuşi pro-
gramul ‘’Petrol contra hrană’’ s-a născut nu din nevoia de a ajuta poporul
irakian, ci din interesul de a-i pune în circulaţie petrolul, indiferent de formă.
Se îndoieşte oare, cineva, că înalţii funcţionari ai ONU, sau şefii marilor naţiuni
nu ştiau care e adevăratul rost al programului, că nu ştiau cum se derulează
şi că de fapt copiii Irakului nu beneficiau cu nimic de pe urma lui? Toată lumea
ştia, dar se respectă regula nescrisă a oricărui embargou: fă-te că nu vezi şi
vei trăi liniştit şi bine.

Relevanţa cifrelor din raport este aproape nulă, atâta timp cât aproape
nici o companie importantă nu a fost ţinută în afara jocului şi pe lista ONU se
regăsesc toate marile familii ale economiei mondiale. ‘’Suprataxele’’ făceau şi
ele parte din regula jocului şi din ele se înfrupta, poate, nu atât Saddam cât
liota de intermediari cu funcţii şi cu titluri de pretutindeni.

Că România se regăseşte în acest circuit nu mi se pare nici acesta un
capăt de ţară, atâta timp cât nu a fost încălcat embargoul ci s-a jucat în inte-
riorul principiilor care l-au guvernat şi nu văd de ce Rompetrol ar fi mai culpabil
decât Volvo sau alţi titani ai business-ului mondial.

Cât despre epilogul programului, el apare din ce în ce mai limpede.
Pedepsindu-l pe Saddam, America a luat în propriile ei mâini programul petro-
lului irakian, nemailăsându-l la discreţia tuturor intermediarilor care s-au îm-
bogăţit suficient de pe urma sa. Acum şpaga rămâne în mâinile câştigătorului.
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Metoda Þeparilor Strategici

‘Sãptãmâna Financiarã‘ a publicat un document fulminant: stenogra-
mele audierii reprezentanþilor companiei (?!) Noble Ventures în cadrul audie-
rilor pentru procesul prin care societatea americanã dãdea în judecatã statul
român pentru cã acesta a restras de la privatizare CS Reºiþa.

Lectura este, repet, stupefiantã: cu maximã seninãtate, reclamantul
recunoaºte cã a cheltuit banii societãþii pe voiajuri cu amanta, pe jocurile la
ruletã în cazinourile din Las Vegas, pe limuzina care o aducea pe mama sa la
aeroport pentru o vizitã privatã în România, pe cãlãtoria transoceanicã a unei
prietene a fiicei acestuia. ªtiaþi cã nu sunt în regulã aceste cheltuieli? ªtiam,
rãspunde senin cel care cerea statului român despãgubiri de peste 300 de
milioane de dolari, dupã ce devalizase fãrã ruºine combinatul, aducându-l la
faliment. Cã respectivii investitori strategici erau niºte escroci puºi pe tras þepe
reiese extrem de limpede din modul în care au procedat, luând împrumut de
la o firmã cãreia urmau sã-i întoarcã de cinci ori valoarea împrumutului
oneros.

Ei bine, faptul cã niºte escroci au pus ochii pe CS Reºiþa nu este un
lucru ieºit din comun. N-au fost nici primii, nici ultimii. Lucruri aproape trase la
indigo s-au întâmplat ºi al Oþelul Roºu cu mafioþii de la Gavazzi sau la Câm-
pulung, la ARO, cu aventurierul Perez. Ieºit din comun este faptul cã autoritãþile
române - respectiv FPS-APAPS, sau cum s-au mai numit - au dat o asemenea
valoare pe mâna unor neica nimeni, fãrã nici un fel de antecedent managerial
sau patrimonial. E ca ºi cum i-ar fi oferit pe tavã primului venit cules de pe
stradã, cheia de la seif. Proºti sã fi fost McNutt ºi compania sã se gândeascã
vreun moment la altceva decât cum sã toace mai repede aceºti bani ºi sã-ºi
ia tãlpãºiþa mirându-se cã mai existã pe lume asemenea fraieri.

Din fericire, afacerea a avut un epilog firesc, pentru cã riscam sã fim
ºi violaþi ºi cu banii luaþi: justiþia americanã nu a putut nega evidenþele acestei
escrocherii, dând câºtig statului român. Un câºtig scump plãtit de fiecare dintre
noi.

Întrebarea care se pune este dacã învãþãm ceva din aceste pãþanii ºi
dacã mai avem cu ce sã fim traºi pe sfoarã. Cã despre rãspunderea celor care
ne-au adus în asemenea situaþii se vorbeºte cu foarte multã discreþie.   
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Alo! Aţi greşit numărul!

Nu cred că s-a născut, încă, procurorul general care, cu Constituţia
într-o mână şi cu dreptatea în alta, dă cu barda şi-n Dumnezeu în numele prin-
cipiilor şi al scopului pentru care a fost pus în scaunul în care îl ocupă. Cu atât
mai puţin îmi pare a fi dl Botoş cel care-şi asumă decizia - oricum riscantă - a
reţinerii unui personaj de calibrul lui Dinu Patriciu, mai ales în conjunctura în
care partidul său este la putere, fără să aibe o binecuvântare de undeva de
mai sus.
Toată tevatura legată de telefonul dat de premierul Tăriceanu tocmai din
Suedia pentru a se interesa, prin ricoşeu, de soarta prietenului şi asociatului
său mi se pare fără noimă. Tăriceanu n-a făcut, până la proba contrarie,
altceva decât să ceară relaţii în legătură cu o situaţie care putea afecta inclusiv
siguranţa naţională. Patriciu este şeful unui conglomerat care nu are doar câ-
teva mii de salariaţi, dar contribuie cu sume importante la taxele către stat.
Ieşirea sa bruscă din dispozitiv putea genera seisme interne şi externe, aşa
cum a şi făcut-o, de fapt. Or premierul are atâta minte încât să nu-i fi adresat
procurorului general altceva decât o solicitare informativă. Pe care acesta era
dator să i-o dea. Că el ar fi putut să înţeleagă altceva din aceste apel e o simplă
speculaţie.

Problema e alta. Faptul că premierul nu a fost informat în prealabil de
această manevră dovedeşte ori că Parchetul avea motive întemeiate, ce de-
curgeau din anchetă, să n-o facă, ori că nivelul superior fusese informat deja.
Căci mi-este la fel de greu să cred că Ilie Botoş nu l-a anunţat (sau consultat
?) pe preşedintele Băsescu, şeful CSAT-ului, în legătură cu o intenţie asupra
căreia poziţia preşedintelui era deja cunoscută. El se referise anterior la faptul
că justiţia trebuie să-şi facă datoria, indiferent despre cine este vorba, inclusiv
în cazul unor membri marcanţi ai actualei puteri, normalizându-l chiar pe Dinu
Patriciu.

Lucrătura este limpede. Din ea nu lipsea decât ‘’denunţul’’ Elenei
Udrea, referitor la telefonul premierului pentru ca acesta să preia o culpă, cel
puţin formală, care să-l readucă în poziţia de ‘’datornic’’ al preşedintelui, ca pe-
deapsă pentru puseele de independenţă manifestate în ultima vreme.
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Firul portocaliu

După ‘’firul roşu’’ din guvernarea CDR a venit şi rândul unui ‘’fir porto-
caliu’’. Dacă în ‘97-’98 scandalul se brodase pe canavaua unei pretinse legături
telefonice directe cu Moscova - o Moscovă care, odată cu Elţân încetase să
mai fie roşie - de la Palatul Cotroceni, de data aceasta comunicaţia în cauză
este nu doar potenţială. Precedentul scandal avea drept scop incriminarea
unor propensiuni pro-moscovite ale fostului preşedinte Iliescu, în perspectiva
viitoarelor alegeri pentru care Emil Constantinescu simţea că are tot mai puţine
şanse. Efectul scandalului, în care a fost implicat direct actualul consilier pre-
zidenţial Degeratu, a fost practic nul, la scurt timp Emil Constantinescu anun-
ţând că se retrage din cursă datorită trădării liberale, lăsând drum liber
reprezentantului PDSR de atunci.

Firul portocaliu de astăzi are un traseu interior. Scandalul pleacă de
la Dinu Patriciu, trece prin premierul Tăriceanu, ajunge la fosta consilieră pre-
zidenţială Elena Udrea şi se sparge, de fapt, în capul preşedintelui Băsescu.
Pentru că, oricât s-ar strădui cineva să prezinte lucrurile în altă lumină, aceasta
este realitatea întâmplării: minciuna cu care a fost prins şi pe care a recunos-
cut-o, cu relativă nonşalanţă, dl Băsescu. Am minţit într-un scop ‘’nobil’’ spune
domnia sa. Adică a vrut să-l scoată basma curată pe premier. După exploziva
dezvăluire făcută de blonda de la Golden Blitz, iată că explodează şi bomba
de la Cotroceni: Tăriceanu l-a sunat pe Botoş în ziua în care a fost reţinut
Patriciu. Premierul nu negase, până atunci, acest lucru. Este adevărat că nici
nu-l întrebase nimeni. L-a negat însă dl Băsescu: ‘’Nu doamnă, a zis el răspi-
cat, într-un interviu, n-a sunat nimeni la Botoş!’’. Pentru ca acum, când cercul
a început să se strângă în jurul fostului (oare?) său aliat, să retracteze solemn:
‘’Am minţit!’’

Ceea ce parea să fie o simplă bombă de presă - problema punându-
se doar dacă premierul a intervenit sau nu la Botoş în favoarea amicului său -
devine o bombă politică. Capacitatea explozivă a acesteia este suplimentată
de Monica Macovei, membru în guvernul Tăriceanu (ca şi dna Muscă, dealtfel)
şi de procurorul general Ilie Botoş care a simţit că poate recupera teren
situându-se de partea  preşedintelui într-un previzibil conflict care îl are ca
victimă sigură pe evazivul premier.

În America, ar fi căzut sigur un cap, într-o astfel de afacere. N-ar fi fost,
însă, al aceluia la care ne aşteptăm noi...
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Perdeaua de fum

Zângănitul de arme care străbate din spatele discuţiilor savante refe-
ritoare la dreptul premierului de a telefona procurorului general pentru a se
informa în legătură cu un caz, semnifică limpede că a sosit ceasul răfuielilor.
Orgoliul premierului de a nu demisiona când i s-a ordonat pare că va fi aspru
sancţionat. O sancţiune cu miză şi consecinţe majore: nu doar înlăturarea lui
Tăriceanu de la cârma guvernului, ci şi decapitarea PNL-ului şi înlocuirea
actualei garnituri cu una fidelă preşedintelui democrat. În laboratoarele polito-
logiei se dezbat ultimele amănunte ale campaniei şi soarta lui Călin Popescu
Tăriceanu pare deja pecetluită, chiar dacă vinovăţia sa concretă este greu de
stabilit.

Preşedintele Băsescu, autorul principalei minciuni asumate cu natu-
raleţe (‘’Nu doamnă, nu s-a sunat!’’) i-a strâns în jurul său pe principalii actori:
ministrul Justiţiei, Monica Macovei (‘’Nu trebuia să demisioneze!’’) şi Ilie Botoş,
procurorul general, mai vertical şi mai ţâfnos ca niciodată.

Totul nu este, însă, altceva decât o perdea de fum. Pentru că adevă-
rata miză a acestui scandal nu este dacă şi de ce a telefonat premierul (pre-
şedintele n-a trebuit să telefoneze pentru că, probabil, Botoş l-a sunat primul!)
ci de ce a fost eliberat Dinu Patriciu! Dacă reţinerea sa iniţială a fost legală şi
justificată, ce s-a întâmplat, înainte sau după ce premierul s-a interesat de caz
tocmai din Suedia? Şi-au dat seama procurorii că au greşit luând măsura re-
ţinerii? Reţinându-l, au urmat ei vreo indicaţie de sus? Care a fost rolul lui Ilie
Botoş în toată această poveste, Botoş care spune că el nu cunoaşte şi nu se
interesează de cazurile procurorilor săi, el administrând doar instituţia Parche-
tului General?

Este motivul pentru care cred că întreaga afacere trebuie pusă sub un
alt semn: ce şi cine a determinat eliberarea din arestul preventiv a lui Dinu
Patriciu? A fost consecinţa telefonului de informare al premierului? A cerut
acesta în mod expres ca prietenului şi tovarăşului său de afaceri să i se acorde
un tratament preferenţial? Sau, buimăcit de disputa surdă dintre cele două
centre de putere, procurorul general a considerat că nu e bine să se pună paie
pe foc, dosarul omului de afaceri putând fi construit şi cu acesta în libertate.

Cu alte cuvinte nu premierul, ci Procurorul General este cel care tre-
buie să răspundă mai întâi la întrebări. Şi nu numai!
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Promovarea femeii 
în politică

După ce s-a făcut de baftă în direct şi la o oră de vârf, crezând că
Norvegia e republică şi e membră a UE, doamna Elena Udrea a intrat într-un
con de umbră din care n-a ieşit decât atunci când s-a deplasat cu şeful său
peste hotare. Încolţită de presă pe tema conexiunilor de afaceri ale soţului său
cu persoane din anturajul fostului premier, şi-a dat demisia pentru a nu arunca
o pată asupra Cotrocenilor unde, conform regulamentului de ordine interioară,
nu au acces grupurile de interese. O demisie acceptată cu un soi de uşurare
de şeful său, sătul şi el de darabana presei pe tema ‚Cocoş et Comp.’ Şi când
lucrurile păreau tranşate definitiv, a venit surpriza: o altă Elena Udrea, nede-
coltată şi îmbrăcată sobru, cu un discurs cumpănit, dă în vileag la o altă oră
de vârf şi concomitent pe două canale de televiziune, camarila de la Victoria
şi implicarea premierului în afacerea Patriciu. Acţiunea sa are ca temei demas-
carea unei grupări care se opune cu înverşunare politicii anticorupţie a preşe-
dintelui. Dacă n-ar fi fost semnalele anterioare date chiar de dl Băsescu, gestul
doamnei Udrea ar fi putut să apară ca o supralicitare.

Evenimentele ulterioare au arătat însă că făcea parte dintr-un pro-
gram, în care a intervenit şi dl Băsescu cu de-acum celebra sa mărturisire:
‚Am minţit!’ O minciună care ar fi trebuit să-l acopere pe premier, dar care îl
înfundă şi mai tare. Dincolo de evoluţiile pe acest palier, rămâne interesantă
soarta dnei Udrea. Departe de a fi încheiată, cariera sa administrativă se
relansează politic. Demisia sa din PNL va fi urmată, probabil, de o înscriere
discretă în PD, partid în care şansele sale de afirmare sunt substanţial mai
mari. Şi o să asistăm la schimbul avantajos al unui rol de conţopist în cance-
laria de la Cotroceni, pe unul de politician cu aplombul pe care i-l conferă acu-
mularea de noi cunoştinţe.

Despre Elena Udrea se va mai vorbi, cu siguranţă. Depinde doar în
ce termeni. Oricum, ea rămâne un model reprezentativ pentru noul stil de pro-
movare a femeii în politică, iniţiat cu consecvenţă demnă de cauze mai bune
de preşedintele Băsescu.    
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Un Watergate dâmboviþean?

Toatã povestea scandalului Watergate a plecat nu atât de la spargerea
comisã cu intenþia de a asculta telefoanele adversarilor politici, cât de la min-
ciuna preºedintelui Nixon atunci când a fost întrebat dacã în conspiraþie erau
implicaþi colaboratori de-ai sãi. În dorinþa de a fi ‘consecvent’, preºedintele a
recurs pânã ºi la ºtergerea benzilor care înregistrau convorbirile din cabinetul
Oval, lucru pentru care a plãtit cu capul ºi doar bunãvoinþa succesorului sãu,
Ford, l-a scãpat de puºcãrie. Este una dintre cele mai formidabile lecþii pe care
sistemul democratic le-a oferit amatorilor de alpinism constituþional. Dupã un
prim mandat de succes ce l-a condus spre câºtigarea, cu brio, a celui de-al
doilea, dupã vizita istoricã în China ºi reconsiderarea echilibrului militar global,
Nixon s-a vãzut doborât de o simplã minciunã. Dacã ar fi recunoscut cã con-
silierii sãi se ambalaserã din exces de zel într-o asemenea afacere, Nixon ar
fi rãmas în post ºi ºi-ar fi continuat misiunea istoricã.

Minciunile de pe malul Potomacului au, însã, altã greutate ºi alte con-
secinþe decât cele de pe malurile Dâmboviþei. Aici se minte curent ºi rarele
momente de cinste par sã ascundã întotdeauna ceva dincolo de ele. Minciuna
s-a transformat într-un veritabil mod de viaþã ºi ea nu mai impresioneazã - de
revoltã nici gând - pe nimeni.

Episodul cu explozie întârziatã al telefonului dat de premier pentru a
se interesa de soarta arestatului sãu prieten Dinu Patriciu pune pe tapet pro-
blema minciunii la nivel înalt. Prima minciunã, doveditã prin propria sa recu-
noaºtere, aparþine dlui preºedinte Bãsescu. Cu binecunoscuta-i naturaleþe,
acesta întoarce foaia atunci când momentul i se pare potrivit pentru a-ºi
sancþiona aliatul indisciplinat, recunoscând cã a minþit atunci când a afirmat,
într-un interviu, la întrebarea dacã cineva a intervenit telefonic pe lângã pro-
curorul general Botoº cu un categoric: ‘Nu, doamnã!’ Dupã doar douã luni
acest ‘nu’ categoric se transformã într-un ‘da’ hotãrât, nu dintr-un regret tardiv,
ci pentru cã aºa o cere noua ordine.

La rândul sãu, premierul este suspect ºi el de necinste. Spune, fãrã a
proba, cã telefonul a fost doar de informare ºi cã nici nu i-a trecut prin cap sã
intervinã. Procurorul general recunoaºte cam cu jumãtate de gurã cã aºa stau
lucrurile. Lipseºte însã proba fundamentalã - înregistrarea! Nu pot sã cred cã
STS-ul sau SRI-ul sau cine o mai fi acolo, nu înregistreazã traficul primilor oa-
meni din stat, pentru propria lor protecþie. Aºa încât banda trebuie sã existe ºi,
întrucât ea nu conþine un secret legat de siguranþa naþionalã (teoretic cel puþin),
CSAT-ul ar trebui sã dispunã ca ea sã devinã publicã. ªi sã aflãm - din expri-
mare sau din intonaþie - dacã ne aflãm în cazul unei noi minciuni. ªi - de ce nu
- al unui Watergate dâmboviþean.     
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Dinu, în audienţă la Călin!
Pentru cine cunoaşte relaţia dintre cei doi oameni politici (şi de

afaceri),  ideea că Dinu Patriciu merge în audienţă la Călin Popescu Tăriceanu
sună - vorba lui Petre Roman - ca dracu‘! Dacă ea nu este luată ca atare - ca
o provocare la adresa altui palat decât cel la care s-a mers - poate să pară cel
mult o glumă. De ce ar avea nevoie doi oameni, care-şi sunt apropiaţi unul
altuia, care se pot vedea şi discuta oricând, la Snagov sau la Bucureşti, ori la
Sinaia sau Monte Carlo, să se expună inutil comentariilor sau bârfelor aranjând
o întâlnire de protocol la serviciul primului ministru?

Relaţia dintre Patriciu şi Tăriceanu se pierde în negura tranziţiei.
Ea s-a evidenţiat odată cu alăturarea celor doi tineri la istoricul partid liberal,
resuscitat de generaţia Câmpeanu - Lăzărescu - Săndulescu. O cumetrie des-
tul de dificilă având în vedere cultura şi opţiunile diferite, dar mai ales solida-
ritatea de generaţie care bloca accesul noilor veniţi spre centrele de putere. A
fost, deci, firesc ca mai retrasul Tăriceanu să-l urmeze pe impetuosul Patriciu
în ‘aripa tânără’ a PNL care s-a rupt de trunchiul venerabil al partidului, într-o
primă revizuire dintr-o serie ce nu avea să se sfârşească decât odată cu res-
tricţiile impuse de Convenţia Democrată. Cei doi au fost alături în mai toate
fazele evoluţiei liberale într-un tandem în care ghidonul a fost manevrat de
regulă de Patriciu. Parteneri în politică, ei au fost constant parteneri şi în afa-
ceri, intrarea lui Patriciu  în mănoasele tranzacţii cu petrol răsfrângându-se
benefic asupra unui întreg grup a cărui autoritate în cadrul partidului a crescut
continuu. Premierul de astăzi, este, în fond, creaţia omului de afaceri Patriciu
care a înţeles mai devreme decât alţii că influenţa politică derivă direct din pon-
derea economică şi că de cele mai multe ori lucrurile pot fi direcţionate mai
eficient din culise decât de pe scenă.

Ar fi fost greu de înţeles, în asemenea condiţii, o poziţie expecta-
tivă a lui Tăriceanu în episodul reţinerii lui Patriciu. Ar fi fost catalogată, aşa
cum el însuşi a recunoscut, ca un act de laşitate.Cred că premierul a fost sincer
când a spus că telefonul său la procurorul general a fost unul de informare,
pentru că altminteri relaţia era suficient de notorie ca să-i pună pe procurori în
gardă fără vreun mesaj prealabil.

Or, mesajul dacă a venit, a venit din altă direcţie şi altitudinea de
la care a pogorât a fost suficient de mare pentru a da procurorilor sentimentul
că au în spate pe cine trebuie. Ce s-a întâmplat după aceea nu face altceva
decât să reflecte confuzia de la nivelul instituţiei, aflată constant la intersecţia
unor interese divergente. Audienţa lui Patriciu n-a fost, practic, una la premier.
El a bătut şaua ca să priceapă călăreţul - jucător ce era de priceput.
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Dna Huza şi huzurul locativ

CSM-ul a decis să facă o anchetă referitoare la modul în care Maria
Huza, judecător şi membru al CSM, a obţinut o locuinţă cu credit compensat
pentru tineri căsătoriţi.

Instituţia s-a autosesizat în urma apariţiei în presă a unor articole care
dezvăluiau această manevră incorectă. Până când nu va fi finalizată această
investigaţie n-ar fi permis, din raţiuni deontologice, să se arunce anatema asu-
pra unui magistrat care ocupă o funcţie atât de importantă. Anumite detalii ale
afacerii, pe care nici măcar dna Huza nu le-a contestat, mă fac să cred că
există aici cel puţin un sâmbure de adevăr. Şi dacă acesta există, ceea ce-a
făcut doamna judecător nu este doar ilegal, ci şi descalificant din punct de ve-
dere profesional. Pentru că devine din ce în ce mai greu pentru o societate
angajată pe cărările democraţiei să accepte astfel de derogări.

Pe de altă parte, privit dintr-o perspectivă mai generală, gestul doam-
nei judecător nu este ieşit din comun. Dacă vreun organ al statului ar avea
curiozitatea să ia la puricat dosarele acordării de locuinţe către demnitari şi re-
prezentanţi ai diferitelor autorităţi din ultimii 15 ani, ar avea surpriza să constate
că extrem de puţine îndeplinesc condiţiile legale. Cel puţin pe bd. Unirii şi Alba
Iulia, unde Ceauşescu a lăsat o zestre considerabilă de locuinţe cu confort
sporit (după normele vremii), toate au fost repartizate unor persoane care mai
aveau locuinţe, proprietate sau de la stat, dar pe care le-au vândut sau cedat
neamurilor, la repezeală, pentru a pune mâna pe aceste trufandale, pe care
au dat sume simbolice pentru a le revinde la scurt timp pentru multe zeci de
mii de dolari. A fost un business înfloritor, din care s-au înfruptat o gramadă de
funcţionari corupţi sau binevoitori din alte interese. Doamna Huza a făcut, până
la urmă, ceea ce au făcut, cu naturaleţe, mulţi alţii înaintea sa. Că a beneficiat
şi de o dobândă redusă - nu este nici asta mare lucru pentru cine-şi aminteşte
de creditele cu dobânzi mici date în plin puseu inflaţional de către Bancorex,
poliţiştilor, judecătorilor, procurorilor şi altor categorii cu care este recomandat
ca, în general,să te pui bine.

Dacă tot e vorba de luptă anticorupţie şi există determinare în acest
sens, DNA-ul domnului Morar ar putea, în loc să aştepte ca vreun mituitor ne-
mulţumit de prestaţia mituitului să se autodenunţe, să-şi pună oamenii la treabă
să să ia la bani mărunţi situaţia locativă a privilegiaţilor din ‘zonele zero’ ale
tranziţiei. Vor avea de lucru ani buni de zile de acum înainte.
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Pericolul estic şi vesticii

Corespondentul din Roma al Agenţiei AMOS News a transmis
la sfârşitul săptămânii trecute o ştire din care reieşea că după intrarea în UE
a celor 10 noi membre, în Europa Occidentală nu a fost acoperită cererea pen-
tru circa 30.000 de locuri de muncă. Cu alte cuvinte, ţările vechi membre nu
numai că nu s-au pomenit cu puhoiul de est-europeni la care se aşteptau, dar
au şi rămas în aşteptare, deficitul creând probleme în anumite sectoare de ac-
tivitate. Tot mai multe voci autorizate opinează că vechii membrii ar fi procedat
mai bine dacă ar fi liberalizat imediat flexibilitatea circulaţiei în spaţiul Schengen
pentru oferta de muncă destinată noilor cetăţeni comunitari, decât să impună
o fază de tranziţie ce va dura între 2 şi 7 ani. 

Concluzia este că nu Europa de Est este aceea de care au a
se teme vesticii pentru stabilitatea şi siguranţa lor. Esticii vin, fac în general
muncile pe care nu le mai fac vesticii, câştigă bani şi se întorc acasă unde
există perspective mult mai bune decât cele din societăţi închise ermetic şi re-
fractare la noii veniţi. Există, bineînţeles, un anumit procent de persoane care
vor dori să trăiască în ţări de adopţie, dar acesta nu reprezintă nici o amenin-
ţare. Este o tranziţie clară, pe care au mai parcurs-o şi alte ţări ce au trecut
prin stagiul de candidate. Sunt de notorietate vremurile când Germania şi
Franţa se dezvoltaseră cu mână de lucru italiană sau spaniolă, iar faptul că
acum ambele ţări constituie un debuşeu de prim rang pentru mâna de lucru
estică în căutare de obiect al muncii intră în logica lucrurilor. Peste 5-7 ani cu
siguranţă că, la rândul lor, România şi Bulgaria vor suporta acelaşi tip de asalt
din partea ucrainienilor, basarabenilor, albanezilor sau chiar a sârbilor aflaţi pe
lista de aşteptare.

Marea problemă a Vestului rămâne, aşa cum au demonstrat
recentele evenimente violente din Franţa şi din împrejurimi, propria populaţie
originară din nordul Africii sau din Turcia, pe care nici n-au reuşit să o asimileze
şi nici să o exileze. Aceasta va constitui un pericol pentru liniştea şi stabilitatea
statelor dezvoltate atâta timp cât va purta stigmatul de populaţie de categoria
a-II-a care nu are nici măcar speranţa că la un anumit moment s-ar putea în-
toarce pe meleaguri mai primitoare, pentru că, pentru ei, acestea nu mai există.
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Avertismentul liberal

Aproape de neconceput, cu câteva luni în urmă, când preşedintele
Băsescu încerca să forţeze alegerile anticipate, solicitând demisia strategică
a premierului, în urma ‘’afrontului’’ Curţii Constituţionale care avusese tupeul
să corijeze câteva puncte din sacrosanctul pachet legislativ pe care Executivul
decisese să şi-l asume prin răspundere guvernamentală, situaţia în care se
află acum dl Băsescu.

Este greu de estimat care ar fi fost cursul evenimentelor dacă Tări-
ceanu ar fi dat curs deciziei sale irevocabile de a demisiona şi nu s-ar fi lăsat
convins de ‘’cercurile de interese’’ să n-o facă. Dealtfel istoria nici nu operează
cu asemenea variante, valabil şi analizabil fiind doar ceea ce se întâmplă de
fapt. Cert este că acum situaţia este cu totul alta. Nu numai că problema unor
alegeri anticipate nu se mai pune din partea aceloraşi forţe politice care o
doreau atunci, dar lucrurile au ajuns în faza în care disensiunile din Alianţă,
dintre partenerii majoritari, fac ca guvernarea să fie pe muchie de cuţit.Unul
dintre motive îl constituie faptul că în mod evident Traian Băsescu nu mai do-
mină Coaliţia. Aria sa de influenţă se restrânge treptat la propriul său partid şi
nici aici lucrurile nu stau prea grozav deoarece se ivesc tot mai des situaţii în
care Partidul Democrat îşi nuanţează opinia (vezi disputa legată de auto-strada
Transilvania).

De aici şi până la arătarea pisicii sub forma avertismentului lansat la
finele săptămânii trecute de Orban, că liberalii ar trebui să se gândească la un
candidat propriu în următoarele alegeri, n-a mai fost decât un pas. Intră
aproape în tradiţia alianţelor de dreapta ca, mai devreme sau mai târziu, libe-
ralii să-l lase din braţe pe preşedinte. A făcut-o Stoica, în 2000, mai târziu decât
Orban acum. Efectul însă s-ar putea să fie acelaşi. Pentru prima dată în acest
mandat pe care l-a abordat aproape cu puteri depline, Traian Băsescu începe
să vadă care sunt limitele prerogativelor sale. Ştie - şi o ştie şi Tăriceanu - că
nu-l poate demite pe premier decât cu preţul unei profunde crize de pe urma
căreia întreaga Alianţă s-ar putea întoarce în Opoziţie. Mai ştie şi că partidul
său Democrat nu este suficient de puternic ca să-l poată susţine fără a apela
la ‘’soluţii imorale’’. Şi că pe zi ce trece, rămâne tot mai singur în demersurile
sale ce par să construiască o nouă opoziţie.

Băsescu păstrează, încă, suportul popular. Întrebarea care se pune
este însă: pentru cât timp? Anunţul liberal este un serios avertisment faţă de
tentativele sale tot mai evidente de a lua lucrurile pe cont propriu. Uitând
aproape că la putere l-a adus, totuşi, o alianţă.
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Sindromul buzelor umflate

Nu trebuie să fii un fan mai mult sau mai puţin deghizat al actualei
Opoziţii (deşi, într-o anumită accepţie, foarte prezentă într-o importantă zonă
a media, fidelitatea faţă de putere îţi conferă automat un înalt coeficient de
obiectivitate) ca să constaţi că toată această poveste a schimbării, politice sau
administrative, a preşedinţilor de Camere este cusută cu aţa albă a demagogiei
de partid.Chiar dacă unora dintre corifeii Alianţei situaţia rezultată în urma ale-
gerilor din 2004 li se pare nefirească sau chiar neeuropeană (criteriu extrem
de ad-hoc), actuala componenţă a formelor de conducere a Parlamentului este
rezultatul unui şir de evenimente care cu greu pot fi puse sub semnul întrebării.
Cea mai vehiculată legendă este aceea că, deşi a câştigat alegerile, Alianţa
este lipsită în mod abuziv de pârghiile de exercitare a puterii în cadrul parla-
mentului. Or adevărul istoric este că Alianţa n-a câştigat alegerile. Dacă ne re-
ferim strict la scorul electoral, acestea au fost câştigate de PSD. Alianţa a fost
însă beneficiara unei inginerii prin care preşedintele ales a forţat Constituţia
într-una din zonele sale de neclaritate, încredinţând formarea guvernului unei
alte forţe politice decât cea care ar fi fost îndreptăţită să primească prima
această misiune. Urmare a acestei manevre, sistemul de alianţe s-a reconfigu-
rat şi alianţa electorală D.A. s-a trezit în postura de beneficiar al puterii execu-
tive. Între timp, însă, se petrecuse episodul alegerii forurilor conducătoare ale
Parlamentului, pe fondul configuraţiei pre-electorale, în care PSD pleca avan-
tajată de prezenţa aliatului său PUR, estimându-se atunci că partidul lui Năs-
tase va fi cel  înspre care se va orienta şi UDMR-ul. Pe acest fond - combinat
cu o inabilă retragere, în momentul votării, a reprezentanţilor Alianţei - s-a pro-
dus instalarea în fruntea celor două Camere a domnilor Năstase şi Văcăroiu.

Ideea revendicării celor două funcţii le-a venit reprezentanţilor Alianţei
ceva mai târziu, odată cu gustul asumării tuturor celorlalte pârghii. Atunci a
intervenit şi prima contestare, soluţionată de Curtea Constituţională în favoarea
titularilor. Tot tămbălăul schimbării regulamentelor a fost făcut ştiindu-se că,
pe fondul lucrurilor, Curtea Constituţională n-ar fi putut da o soluţie contrară.
S-a încercat însă, în virtutea precedentului creat de Băsescu, o manevră de
forţă, acompaniată de intimidarea membrilor Curţii prin acuze de obedienţă
faţă de fosta Putere. Acest lucru n-a făcut decât să-i întărească pe judecători
(majoritatea lor) în convingerea că prevederea constituţională trebuie să
primeze, iar logica susţine principiul că regulile nu se pot schimba în timpul
jocului. Cred că în cazul ultimei decizii, membrii Curţii au dat dovadă cu ade-
vărat de independenţă, altminteri o decizie favorabilă Puterii neînsemnând
altceva decât reîntoarcerea la obedienţă politică. 
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Calendarul dnei Macovei

’Până în aprilie anul viitor nu vom avea condamnări pe marea corupţie’
– spune dna Macovei urmărind cu degetul calendarul. Abia după aceea vor
urma condamnări pe bandă, în aşa fel încât să fie respectate recomandările
Uniunii Europene şi angajamentele României faţă de aceştia.

Ce spune doamna Macovei sună – vorba unui premier de-acum vreo
15 ani – ca dracu’! Adică la ministerul Justiţiei există planuri bine fixate în des-
făşurătoare: de aici până aici condamnăm atâţia corupţi; de aici până dincolo,
nu condamnăm, le lăsăm un pic de respiro; apoi începem din nou să umplem
puşcăriile!

Treaba asta vine, dacă nu mă înşel, în deplină şi totală contradicţie cu
independenţa justiţiei. Ministrul este administratorul sistemului, el poate să pla-
nifice fondurile şi resursele, dar în nici un caz numărul de dosare sau cel de
condamnări. Primele sunt treaba procurorilor despre care am auzit recent că ar
avea răspundere deplină asupra ceea ce fac şi că nu au de dat seamă nici
măcar ministrului, fie şi la telefon, iar celelalte sunt ale judecătorilor, care con-
damnă sau nu în funcţie de ceea ce este în dosar şi de prevederile legii. Dacă
ar fi cum spune doamna Macovei înseamnă că ne întoarcem la vremurile în
care miliţia avea plan de amenzi şi de carnete ridicate, iar judecătoriile plan
de condamnări a paraziţilor fără loc de muncă.

Mi-e greu să cred că Uniunea Europeană ne-ar putea cere ceea ce e
gata să ofere doamna Macovei, cea care, mai nou, informează Europa că lupta
anticorupţie a început abia în momentul în care societatea civilă a instalat-o pe
domnia sa în scaun. Până atunci nimic, nici măcar de sămânţă! Cred însă că
Uniunea Europeană ne cere, imperios, să eliminăm mai ales condiţiile care con-
duc la fenomene de corupţie. Nu umplerea puşcăriilor este obiectivul primordial
(deşi nu se face nici să stea goale, atâta timp cât corupţii au şi etichete-n
frunte) ci asanarea climatului social. Pe monumentul ridicat peste ani, în amin-
tirea doamnei Macovei, ca apostol al luptei cu corupţia, va putea sta la loc mai
de cinste faptul că odată cu dânsa a dispărut corupţia, decât că a înfundat 39,5
corupţi.

Aşa încât calendarul domniei sale ar putea fi folosit în scopuri mai
bune decât acela de a planifica arestări şi condamnări. 
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O instituţie vulnerabilă

O campanie cu nimic diferită de modul în care se desfăşurau aceste
acţiuni într-o perioadă de tristă amintire a făcut din Curtea Constituţională una
dintre ţintele privilegiate ale oprobriului public.

Cea mai înaltă instanţă, al cărei rol este să asigure funcţionarea
societăţii în concordanţă cu principiile înscrise în legea fundamentală, a devenit
brusc şi peste noapte, o rezervaţie de dinozauri, o instituţie retrogradă care
împiedică progresul democraţiei şi o adunare aservită intereselor unui partid
politic. Primul cor de acuze rostite pe toate lungimile de undă ale impulsivităţii
a fost generat de decizia de respingere a câtorva prevederi din primul pachet
legislativ asumat de guvernul Tăriceanu, care cuprindea şi legile reformei în
justiţie, când acuzatorii au lăsat să se înţeleagă că obtuza curte a respins cu
totul coletul guvernamental. Ba, mai mult, profitând de prilej, premierul a anun-
ţat o decizie îndelung aşteptată de preşedinte: demisia! Evident, gestul era
unul disproporţionat şi după o matură cugetare în compania unui mic grup de
interese, Tăriceanu a renunţat la demisia irevocabilă. Spre binele ţării. Curtea
a rămas însă şocată de grava responsabilitate aruncată în spinarea sa.

Cel de-al doilea episod este acela al denunţării ca neconstituţionale a
principalelor prevederi cuprinse în noile regulamente ale Camerelor - şi anume
schimbarea din mers a preşedinţilor. Lungul război de gherilă dus în acest scop
de Putere în contra Opoziţiei a fost unul fără orizont. Nu cred că a fost cineva
din tabăra Puterii care să fi crezut sincer în reuşita demersului. Nu pentru faptul
că o atare procedură ar fi fost imposibilă, ci pentru că deja Curtea se pronun-
ţase în acest sens. 

De ce, însă, deşi a luat decizii îndreptăţite, în ambele cazuri, Curtea
suportă această campanie plină de acuze şi suspiciuni, fără a crâcni? Pentru
simpul motiv că este vulnerabilă: prin construcţie. Prin faptul că legea sa de
organizare n-a prevăzut, la vremea respectivă, o regulă care să o pună la adă-
post: ca membrii săi să nu fi fost înregimentaţi politic. Or, nu mai puţin de trei
dintre actualii titulari au îndeplinit funcţii în guvern sau parlament, din partea
PSD-ului, iar unul are o problemă de conflict de interese prin soţia sa. Acuza
de obedienţă, deşi în cazul de faţă nu se prea susţine (doar dacă ‘recunoştinţa’
ar fi mai puternică decât litera legii), ar fi fost de înţeles abia dacă ar fi dat o
soluţie favorabilă Puterii, trezind îndreptăţite suspiciuni de această natură.

Enervarea Coaliţiei este de înţeles: Curtea se află la originea a două
dintre cele mai spectaculoase eşecuri ale sale. Enervarea nu este, însă, un
bun sfetnic: ideea de a demara formalităţile pentru suspendarea unor membri
ai Curţii înaintea expirării mandatului nu face altceva decât să repete greşelile
precedente şi să supună Alianţa unui nou eşec.  
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’’Neprietenii’’ lui Băsescu

Cea mai mare greşeală pe care o poate face în acest moment un
politician activ este să subestimeze forţa şi tenacitatea preşedintelui Băsescu.
Dincolo de mişcările sale aparent haotice şi de gesturile sale şocant noncon-
formiste, se ascunde o tenacitate de buldog şi o memorie a afronturilor de ele-
fant. Băsescu nu iartă nimic şi pe nimeni, mai ales dintre cei care i se opun
sau îi nesocotesc deciziile. Au simţit-o pe pielea lor colaboratori apropiaţi, pre-
cum Guşă, sancţionat drastic pentru nerăbdarea inoportună de a revendica
conducerea unui serviciu secret, sau chiar Silvian Ionescu, personaj de forţă
în timpul alegerilor, pentru imprudenţa de a fi acceptat o poziţie neîmpărtăşită
de Marele Frate. 

Dl Haşotti îl acuză pe preşedinte de a fi un ‘’neprieten’’ al liberalilor.
Eronat. Băsescu n-are prieteni. Nici nu prea îşi poate permite. Dar n-are nici
neprieteni. Este vorba doar de persoane care îi încurcă socotelile ori îi încalcă
predispoziţiile. Tăriceanu, dincolo de aparenţa sa de copil cuminte şi ascultător,
i-a încurcat, prin obstinaţia cu care s-a agăţat de scaunul de premier, toate
socotelile. Dar în special ideea alegerilor anticipate, unica şansă, în viziunea
prezidenţială, de a asigura un suport temeinic şi ‘’moral’’ pentru îndeplinirea
programului său politic. Pentru Tăriceanu nu mai există iertare, iar ca dovadă
este faptul că e atacat acolo unde îl doare mai tare - relaţia sa cu Dinu Patriciu.
Acesta din urmă se face şi el vinovat în cea mai mare măsură de puseele de
independenţă liberale, el aflându-se la originea tuturor atitudinilor anti-băses-
ciene bazate pe forţa economică ce o conferă petrolul. ‘’Neprieteni’’ ai lui
Băsescu sunt şi acei politicieni din tabăra liberală, ale căror antecedente la
guvernare îi fac vulnerabili în faţa unei opinii publice care aşteaptă de la
Băsescu tragerea în ţeapă a tuturor corupţilor, cu sau fără documente dovedi-
toare şi indiferent de tabăra căreia-i aparţin. De aceea s-a şi opus sistematic
mandatării cu funcţii publice a lui Ruşanu şi Vosganian, ori chiar a lui Berceanu
din tabăra proprie. Cel mai circumspect s-a dovedit Băsescu tocmai faţă de
tovarăşii săi de luptă. Amânând până la exasperarea pretendenţilor schimba-
rea şefilor de servicii secrete, el a lăsat să se înţeleagă că, până la un punct,
preferă să lucreze cu oameni pe care îi poate controla în virtutea anteceden-
telor lor vizibile, decât cu veleitari supuşi tentaţiei trădării. Ori nici Timofte şi
nici Fulga nu vor face aşa ceva atâta timp cât vor fi menţinuţi în funcţii, în pofida
tuturor protestelor.

Nu întâmplător Băsescu a pus surdină comentariilor la adresa ultimei
decizii a Curţii Constituţionale, o instituţie prea timorată pentru a nu putea de-
veni, la un moment dat, răzbunătoare. Cu instrumente constituţionale.
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Înapoi la ’’comunitate’’!

Proiectul unei coordonări, nu atât a activităţii curente a serviciilor
secrete, cât a rezultatelor muncii acestora este mai vechi. El a fost pus cu in-
tenţia de a i se da o înfăţişare concretă de către fostul consilier prezidenţial şi
a fost şef al SIE, Ioan Talpeş, în timpul ultimului mandat al preşedintelui Iliescu.
Atunci însă s-a lovit de opoziţia fermă a unor grupări din cadrul Guvernului
condus de Adrian Năstase, precum şi din cadrul Parlamentului, nemulţumite
de ideea că preşedinţia ar putea acumula mai multă autoritate decât ar permite
Constituţia. Nota bene: opoziţia la proiect nu a fost exprimată de Opoziţia po-
litică, ci chiar din interiorul partidului de guvernământ. Cert este că, în stilul
propriu, decât să agite apele, preşedintele Iliescu a renunţat mai întâi la proiect,
iar mai apoi chiar la Ioan Talpeş, pe care l-a trimis la Guvern să se ocupe de
integrarea europeană.

Că ideea a fost reluată şi finalizată de Traian Băsescu nu este de
mirare. Voluntarul şi autoritarul preşedinte a ‘’suferit’’ de pe urma limitării
constituţionale a prerogativelor sale, lucruri despre care a considerat că îl îm-
piedică să-şi ducă la bun sfârşit misiunea istorică de combatere a corupţiei.
Nu cine ştie ce ameninţări de ordin extern l-au condus spre o atare construcţie,
ci sentimentul că, lăsate de capul lor, serviciile se vor concura între ele iro-
sindu-şi energia în lupte sterile şi nelucrând pentru identificarea realelor surse
de tensiuni care sunt afacerile ilicite şi acţiunile dirijate de corupţie. Băsescu
a întâmpinat la rândul său opoziţia politicienilor din propria alianţă, mai mult
decât din partea Opoziţiei, dar nu s-a lăsat impresionat şi nici condus de ideea
că o astfel de comunitate ar trebui să funcţioneze sub egida Parlamentului. A
adus-o cu grăbire în ograda sa, la Cotroceni, forţând practic decizia CSAT-ului
şi pregătindu-se să numească la cârma ei un om din imediata sa apropriere -
foarte probabil consilierul Săftoiu.

Conform informaţiilor ‘’scurse’’ din şedinţa CSAT de vineri, comunitatea
n-ar face altceva decât să pună cap la CSAT informaţiile şi să realizeze sinteze
şi informaţii care să fie puse la dispoziţia membrilor CSAT şi pe baza cărora
să se poată lua anumite decizii.   

Până aici, nimic senzaţional. Ceea ce rămâne în suspensie este modul
în care va fi controlat acest organism şi de către cine. Dar, mai ales, rămâne
neclară ideea că, dacă datele şi sintezele se referă la siguranţa naţională, la
acestea ar trebui să aibă acces şi Opoziţia - la fel de interesată şi responsabilă,
cel puţin toretic, de acest aspect. Dar asta ar însemna ca comunitatea să nu
vehiculeze informaţii şi date cu caracter politic. Ceea ce pare, din capul locului,
mai greu, dacă nu imposibil...
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Victoria sistemului: la zero!

Cel puţin în aparenţă, victoria lui Mircea Sandu în competiţia pentru
funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal reprezintă o înfrângere
a dorinţei şi voinţei de înnoire, de curăţare de zgura profitorilor care au trăit şi
trăiesc bine de pe urma momentelor de glorie înscrise pe răbojul celui mai iubit
dintre sporturi de o generaţie talentată şi norocoasă. Mircea Sandu a învins
pentru că el controlează sistemul pe care el însuşi l-a creat, în cea mai mare
măsură. Un sistem de interese şi de complicităţi al cărui unic scop este supra-
vieţuirea. La vârf.

S-a simţit ameninţat sistemul de ofensiva unui Gică Popescu, ale cărui
bune intenţii nimeni nu le poate contesta, până la proba contrarie? Nu cred.
Mai degrabă este vorba de o lipsă de încredere în capacitatea outsiderului de
a se adapta în timp util. Pentru că Gică Popescu nu vine din lună, sau de pe
alt continent. El este un produs al acestui sistem, chiar dacă acest lucru nu-l
încântă acum, şi n-am aproape nici o îndoială că dacă ar fi fost ales, n-ar mai
fi trecut prea mult timp până când s-ar fi dovedit un demn continuator al tradi-
ţiilor împământenite sub Mircea Sandu. De ce, totuşi, nu s-a simulat măcar
dorinţa de înoire? De ce din trei membri cu drept de vot, doar unul a votat
pentru Gică? De ce n-a fost nici măcar o victorie pe muchie de cuţit? Pur şi
simplu pentru că cei care trăiesc de pe urma fotbalului nu doresc altceva. Ei
vor doar un statu quo, în care nimic nu se schimbă chiar dacă uneori actorii
joacă roluri dramatice în care aproape că-ţi vine să crezi că-şi vor capetele unii
altora în vârful unui băţ. Cearta este pentru fraieri şi pentru televiziune. Între
ei, toţi sunt băieţi buni şi stiu exact până unde se pot întinde: până acolo unde
a stabilit Naşu’!

Lumea fotbalului a supravieţuit revoluţiei prin care a trecut ţara.Ea
trăieşte încă în lumea de dinainte, cu regulile şi împărţelile ei ştiute, cu satis-
facţia că a dispărut categoria care o controla şi poate să-şi vadă în voie de
interese. Cu o federaţie croită special să nu-şi poată da şefii afară, cu arbritri
grijulii cu cariera lor, cu şefi de cluburi cointeresaţi ca ‘’cooperativa’’ să func-
ţioneze. Şi nimic nu se va schimba atâta timp cât cei pe spinarea şi pe talentul
cărora huzuresc acum ‘’cooperatorii’’ nu vor ajunge la concluzia că trebuie să
facă şi ei o revoluţie. Dar una adevărată.
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Diplomaţia originală 
a lui Băsescu

Vizita oficială a preşedintelui Băsescu în Franţa a venit tocmai în mo-
mentul în care ideea că şeful statului român este blocat în contactele interna-
ţionale părea să prindă teren. Cu atât mai mult cu cât în ultimele şase luni
vizitele oficiale peste hotare au fost nesemnificative, iar primirile la Bucureşti
au vizat parteneri zonali, de mai mică importanţă. Cu excepţia unor summit-
uri sau reuniuni internaţionale cu participare masivă, dar simbolică, şeful sta-
tului român nu a prea avut, deci, prilejul să-şi exerseze talentele diplomatice,
iar când a făcut-o (ca, de exemplu, la ONU, în septembrie) s-a întâlnit doar cu
vecinii pe care-i putea aborda mai direct de acasă.

Cauzele acestei izolări au fost puse de comentatori pe seama unor
opţiuni de politică externă fără acoperire în planul relaţiilor curente, bilaterale.
Ce doi poli ai acestei strategii – axa Bucureşti-Londra-Washington şi zona Mării
Negre – au fost contestate sau evitate chiar de către cei în cauză. Nici Blair şi
nici Bush n-au fost încântaţi de ideea unei noi ‚axe’ (nomina odiosa), iar un
parteneriat privilegiat cu România, în detrimentul altor ţări din zonă, nici nu
putea fi luat în consideraţie, în timp ce aprecierile despre ‚lacul rusesc’ au trezit
suspiciuni din partea Rusiei, care şi aşa nu considera relaţia cu România una
dintre priorităţile sale. Cât despre distribuţia responsabilităţilor în bazinul Mării
Negre, România vine oricum cam pe locul al patrulea.

Traian Băsescu încearcă să practice, la Cotroceni, o diplomaţie origi-
nală, care vrea să se debaraseze de înseşi principiile de bază ale diplomaţiei.
Este o tentativă singulară care nu face decât să-l izoleze, lipsindu-l de interlo-
cutori, chiar dacă principiile de la care pleacă sunt valabile. Faimoasa teorie a
‚licuricilor’ este reală, pe fond, dar ea nu are valoare practică atâta timp cât
România nu reprezintă, în momentul de faţă, o miză pentru nici unul dintre
marii lumii. Preferinţa pentru anglo-americani nu face altceva decât să-i irite
pe nemţi şi pe francezi care consideră că România ar trebui să stea cuminte
în sfera lor de influenţă. Pe de altă parte, o astfel de poziţie vine în contradicţie
cu interesele europene ale unei Românii care nu a trecut încă pragul aderării.
Însăşi încercarea recentă a lui Traian Băsescu, de a-i desluşi lui Chirac care
au fost raţiunile enunţării principiului ‚Axei’ reprezintă o lipsă de tact: cum să-i
explici – ca acesta să accepte – cuiva de care ai nevoie, de ce eşti mai prieten
cu rivalii lui decât cu el? Acesta şi altele (referinţe imprudente la ‚tainuri’ şi la
‚mita politică’) sunt motivele unei primiri reci, ‚pragmatice’ de pe urma căreia
nici Traian Băsescu şi nici România nu obţin mare lucru, în afara unei promi-
siuni politicoase de ratificare a aderării. O formalitate, dealtfel.
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S-a deschis sezonul 
la peşti mari!

Procurorul Daniel Morar, şeful DNA, a ţinut să dea semnalul de des-
chidere a sezonului de pescuit pentru peştii mari, într-o conferinţă de presă
festivă. Cu acest prilej el a anunţat că sunt în lucru vreo 28 de dosare între ale
căror coperţi se află nume sonore din elita politicii: parlamentari, miniştrii, şefi
de instituţii. N-a ridicat vălul secretului decât de pe unul dintre acestea: acela
care îl priveşte pe fostul şef al Regiei Pădurilor, actual deputat PSD, Ion
Dumitru. Acestuia i se reţin cheltuieli nejustificate şi licitaţii trucate prin care ar
fi păgubit statul de vreo 2 milioane de euro.
Cine-şi va face iluzia că odată dosarul făcut de PNA, inculpatul e ca şi legat,
se cam înşeală. Pentru că într-o justiţie care se vrea democratică lucrurile nu
sunt chiar aşa de simple cum erau pe vremea comunismului, când justiţia nu
avea de făcut altceva decât să dea sentinţa pe ceea ce exista în dosar, lucruri
în general considerate ca inatacabile. Din păcate, instituţia procuraturii pare
să se fi adaptat cel mai puţin noilor rigori, democratice şi profesionale.

Altfel nu se explică eşecurile în serie suferite de procurori la proba
instanţei. Atâţia infractori sadea au fost puşi în libertate pentru că dosarele
erau prost alcătuite, probele erau insuficiente (uneori cu intenţie) sau se comi-
teau erori grosolane de procedură, încât opinia publică a devenit cu bun temei
reticentă. Există, desigur, reflexul de a da vina pe magistraţi. Dar, chiar dacă
şi în rândurile lor se înregistrează manifestări de neglijenţă sau de clemenţă
dubioasă, aici lucrurile mai pot fi corectate. Un dosar prost făcut, însă, nu-i
lasă judecătorului altă şansă decât să-l respingă şi să pună infractorul în liber-
tate! Nici o instanţă nu-şi va putea aroga dreptul de a pronunţa o sentinţă în
absenţa susţinerii adecvate cu probe la dosar, doar în ideea că inculpatul are
o culpă evidentă ce n-ar mai trebui demonstrată.

Aşa că în locul dlui Morar, aş fi fost ceva mai circumspect şi nu m-aş
fi grăbit să anunţ triumful anticorupţiei. Această mediatizare nu este nici de bun
augur şi nici corectă, deşi ea a devenit la noi o adevărată modă. Nu-mi amin-
tesc, de pildă, ca dl Bloom - cel cu afacerile cu petrol din Irak - să fi fost plimbat
cu alai de presă pe la procurori, înainte de a fi arestat. Iar de arestat a fost
doar atunci când procurorii (americani) au avut dovada clară, indubitabilă a
vinovăţiei lui.

Aşa încât rămân sceptic şi prefer să aştept să văd ce va rămâne în
năvodul dlui Morar după ce va fi ridicat din apele tulburi ale corupţiei.  
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Scăparea lucrurilor 
de sub control

Pe când era ministru al Transporturilor şi omul dur al PD-ului în alianţa
de atunci cu Convenţia Democratică, Traian Băsescu a fost nu surprins, ci
de-a dreptul revoltat de arestarea unui demnitar, membru al partidului său, fără
ca cineva din conducere să fi fost informat. ‚Lucrurile ne-au scăpat de sub con-
trol’ – a afirmat el atunci exprimându-şi temerea că dacă lucrurile vor continua
în acest mod ‚mâine ne iau şi un ministru’.

Astăzi, când a dezaprobat ferm tentativa premierului de a se informa
în legătură cu ‚cazul Patriciu’, Traian Băsescu îşi găseşte scuze în faptul că
nu a intervenit direct în favoarea celui arestat. Ceea ce n-a făcut nici Tăriceanu.
Dar nu despre asta este vorba.

Sunt gata să accept ideea că oamenii se schimbă şi că ideile lor evo-
luează, că sunt apţi să câştige în profunzimea asumării principiilor democra-
tice.Probabil că la momentul ‚97, când s-a petrecut episodul evocat de Mugur
Ciuvică, preponderentă în ideologia lui Traian Băsescu era mentalitatea tota-
litară a căpitanului de vas, care trebuie să ştie tot ce mişcă la bord. Producerea
unui eveniment de gravitatea celui evocat era un lucru greu de acceptat, dacă
nu chiar inacceptabil.

Opt ani mai târziu, Traian Băsescu pare să fie alt om. Nu concepe ca
cineva din echipaj, indiferent de grad şi de funcţie, să-şi aroge prerogative pe
care doar el le poate avea. Ca preşedinte şi luptător anticorupţie, Traian
Băsescu are dreptul să-l sune la orice oră pe Ilie Botoş şi să-l întrebe ce a
făcut sau ce va face cu Patriciu, sau cu vreun altul dintre cei luaţi la ochi de
Parchet. Pentru că acum fostul căpitan de vapor e căpitan de ţară. Tăriceanu
este cel mult şef de echipaj, iar Patriciu - unul de la cazane care n-a numărat
prea bine lopeţile aruncate în focar, folosind ‚surplusul’ pentru a avea acces la
damele din port. Ceea ce i se părea monstruos în 1997 – scăparea lucrurilor
de sub control – i se pare azi de netolerat. Nimeni nu e mai presus de lege,
ţine să ne asigure preşedintele, fiind, probabil, de acord inclusiv cu ‚luarea’
vreunui ministru. Dar cu o condiţie: acesta să nu fie democrat... 
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Guvernul din umbră

Englezii sunt cei care au inventat ‘’guvernul din umbră’’ - cel care
administrează în paralel situaţia fiind gata să intervină dacă evenimentele o
cer. În sistemul lor bi-partid, le-a fost mai simplu decât altora să facă acest
lucru. Pentru noi, de pildă, pare să fie destul de complicat, de vreme ce la 11
luni de la intrarea în Opoziţie PSD nu a reuşit încă să-şi structureze formula,
deşi posibilităţi de a intra în joc au fost, mai ales pe fondul ideii fixe a dlui
Băsescu   legate de alegerile anticipate.

Deşi am experimentat - de două ori!- alternanţa la putere, n-am reuşit
încă să experimentăm guvernul-fantomă. N-a reuşit nici actuala Putere, când
era în Opoziţie, sub forma Alianţei D.A. Are măcar scuza că la vremea respec-
tivă nici nu le trecea prin cap domnilor Stolojan şi Băsescu că va pica o ase-
menea pleaşcă pe capul lor. Neavând nimic pregătit, au fost nevoiţi să
încropească o formulă care s-a dovedit din capul locului nefuncţională (amin-
tiţi-vă doar de domnişoara Pârvulescu, cea care ar fi trebuit să devină ministru
al Integrării). Cu toate schimbările şi remanierile, guvernul e şi acum cam
şchiop şi lipsa sa de performanţă este strâns legată de modul în care a pornit
la drum. PSD-ul şi-a propus din capul locului să nu repete această greşeală.
Retras strategic în linia a doua la ultimele alegeri, Adrian Năstase părea că-şi
rezervă un viitor statut de premier, funcţia sa de preşedinte executiv având în
vedere tocmai formarea şi administrarea unui guvern din umbră. Au fost defi-
nite departamentele respective, au avut loc şi câteva reuniuni, între care ultima
a beneficiat de prezenţa intempestivă, gen Băsescu, a preşedintelui Geoană,
dar numirea unor titulari, chiar aşa, provizoriu, întârzie. În absenţa unor expli-
caţii formale, am putea bănui două: prima, că partidul nu vrea să expună nişte
oameni tirului adversarului şi mass-media, care i-ar lua la cercetat; a doua -
că nu există un consens la nivelul ‘’conducerii colegiale’’, în legătură cu
această formulă, care ar genera o competiţie destabilizatoare în sânul  parti-
dului.

Oricum, situaţia nu e de natură să facă viaţa PSD-ului mai uşoară, în
condiţiile în care nu are autoritatea să opună Puterii o formulă credibilă de
guvern cu care să abordeze mai optimist posibilele alegeri anticipate, indiferent
când vor fi ele. Partidul are, deocamdată, o problemă mult mai gravă: aceea
a conducerii la vârf şi a relaţiilor dintre cei trei ‘’colegi’’ şi facţiunile pe care le
reprezintă aceştia.
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Fluturaşii şi fluturii 
lui Băsescu

Există o anumită paranoie a puterii care-i face pe deţinătorii, mai mult
sau mai puţin temporari ai comenzilor principale într-un stat să depisteze în
jurul lor comploturi, trădări sau ameninţări. Misiunea lor istorică le apare agre-
sată sistematic de forţe oculte, coalizate în demersul de a-i da jos sau de a le
terfeli imaginea.

Paranoia puterii nu este apanajul liderilor totalitari. Ea se regăseşte
curent şi în democraţie, unde critica este receptată ca o mască pretextuală
a intereselor adverse. Care interese adverse nu vizează doar persoana în
cauză, ci tot ceea ce crede ea că reprezintă, dar în special progresul şi intere-
sul general, ai căror exponenţi sunt cei atacaţi.

În cei aproape 16 ani de exerciţiu democratic se poate scrie deja o
schiţă de istorie a paranoiei puterii. Domnul Iliescu a descifrat interesele oculte
în spatele atacurilor dintr-o ‘’anumită parte a presei’’. Dl Constantinescu a des-
coperit şi dânsul coaliţia securiştilor şi activiştilor exprimată în articole de presă,
coaliţie care l-a şi învins, după cum el însuşi a declarat. Mai nou, Traian
Băsescu demască ‘’cercurile de interese’’ ca fiind la originea tuturor criticilor
care vizează prestaţia sa, reunite într-un efort uriaş menit să descurajeze ofen-
siva sa anticorupţie! Mai mult decât predecesorii săi, Traian Băsescu joacă
această carte pentru a întreţine suportul popular, aflat într-un evident proces
de eroziune, nu atât datorită exerciţiului propriu-zis al puterii, cât datorită
nenumăratelor sale gafe şi inabilităţi, prezente aproape în oricare dintre acţiu-
nile sale. Mai nou, dl Băsescu descoperă un tip de acţiune de o subversivitate
manifestă: lansarea, din tipografii bine puse la punct, a unor stoluri de fluturaşi
meniţi să-l discrediteze! Dacă n-ar fi trecut 16 ani de când Ceauşescu odih-
neşte în mormântul său necunoscut, aş fi zis că el grăieşte prin gura preşe-
dintelui democrat. Demagog de talent, Băsescu ştie că, chiar dacă lucrurile nu
stau aşa, asta este coarda sensibilă pe care poate gâdila poporul: singur îm-
potriva tuturor, dar mai ales împotriva unei corupţii care se lasă greu bătută.
În demersul său, Băsescu nu mizează doar pe fluturaşi, ci şi pe fluturii sadea:
ministrul liberal cu acelaşi nume face parte, alături de alţi câţiva liberali ‘’oneşti’’,
din cercul său de interese, prin care încearcă să-l dea jos pe Tăriceanu pentru
a pune în locul său o conducere loială temelor sale preferate. Incapabil să
accepte ideea că criticile formulate în presă, marea lor majoritate oneste,
reprezintă îngrijorarea acestui segment al societăţii civile faţă de puseele sale
autoritariste şi faţă de principiile politicii sale externe ‘’la plesneală’’, preşedin-
tele îi ostracizează pe reprezentanţii acesteia demascându-i ca unelte ale celor
cu care el se luptă pe viaţă şi pe moarte. Dar mai ales pe mandat.
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Teoria conspiraţiei

Marele merit al preşedintelui este că nu vrea să lase nimic nelămurit.
Ori că dă o declaraţie cu un prilej oarecare - ca, de pildă, întoarcerea sau ple-
carea într-o vizită oficială - ori că intervine în direct în vreo emisiune de radio
sau televiziune, ori că provoacă o conferinţă de presă tocmai duminica, la
Cotroceni, domnia sa vrea ca lucrurile să fie clare. Şi bine face.

Iată, nu mai departe decât cu povestea pusă pe piaţă de Ciuvică, în
legătură cu nişte comentarii pe care le-a făcut prin ‘99, după ce un prefect
democrat, prins cu mâţa-n sac, a fost arestat fără ca - atenţie! - parchetul să
prevină conducerea partidului în legătură cu această intenţie. ‘’Azi ne iau un
prefect, mâine ne iau un ministru!’’ - a comentat cu năduf fostul ministru de
atunci al Transporturilor, într-o convorbire telefonică cu consilierul prezidenţial
de la acea vreme, Dorin Marian. Ceea ce lămureşte acum preşedintele este
faptul că acest telefon nu putea fi interpretat drept o intervenţie - precum tele-
fonul lui Tăriceanu cu Botoş - el exprimând doar o nemulţumire legată de co-
laborarea dintre formaţiunile coaliţiei de atunci. Până aici lucrurile sunt sau par
corecte. Numai că preşedintele nu rezistă tentaţiei de a ridica vălul de pe o
presupusă conspiraţie: telefonul cu pricina a fost, de fapt, o cursă pe care i-a
întins-o Dorin Marian, cel care a înregistrat convorbirea, livrându-i-o apoi lui
Mugur Ciuvică, cel care a aşteptat doar vreo şase ani ca s-o dea ‘’la Răsboiu’’.
Şi asta pentru simplul motiv că Dorin Marian era înteles cu Dinu Patriciu, în
ale cărui firme lucrase o perioadă, înainte de a avansa la Cotroceni. Şi că
darea în vileag, acum, a convorbirii, nu este decât o etapă din durul război
psihologic pe care ‘’grupul de interese’’ din jurul magnatului liberal îl duce
împotriva preşedintelui, pentru a-i frâna zelul anticorupţionist. Mai lipseşte un
singur lucru din această explicaţie: să ni se fi spus că tot Dinu Patriciu este cel
la comanda căruia s-au executat fluturaşii denigratori despre care preşedintele
ne vorbea zilele trecute, şi care ar fi urmat, probabil, să fie împrăştiaţi din
elicoptere cu prilejul Zilei Naţionale!

Teoria conspiraţiei este cea mai bună explicaţie pentru orice nu se
potriveşte altfel. Ea face legătura necesară între evenimente dispersate, care
altfel n-ar mai avea semnificaţia spectaculoasă pe care o au atunci când sunt
puse cap la cap şi ordonate în aşa fel încât să servească demonstraţiei. Traian
Băsescu nu este nici primul şi nici ultimul dintre cei care se servesc de ea pen-
tru a face lumină în cotloanele obscure ale propriului lor exerciţiu public.
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Bugetul educaţiei

Invitată la un talk show de pe Senso TV, doamna Irina Socol, preşedinta
companiei de IT SIVECO, ale cărei programe din zona educaţională au fost pre-
miate recent la cele mai importante reuniuni mondiale şi continentale pe profil,
a făcut o dezvăluire şocantă: mărturisindu-şi satisfacţia de a fi văzut rezolvat
conflictul de muncă dintre profesori şi guvern, cu promisiunea unui spectaculos
6 la sută din PIB care urmează să fie alocat educaţiei, nu a putut omite faptul că
Tunisia, ţara care a găzduit recent cea mai importantă reuniune din domeniul IT,
alocă 22% din PIB acestui sector! Cam tot pe acolo se situează Singapore şi
Malayesia. De aproape patru ori mai mult decât ceea ce, teoretic, ar urma să
acorde guvernul României! Păi, în câţiva ani, aceste ţări vor fi decola, făcându-
ne cu mâna - a concluzionat cu amărăciune doamna Socol. 

Evident, ne punem întrebarea cam cum ar putea să arate bugetul
României dacă cineva ar lua hotărârea eroică să direcţioneze un sfert din el
către ceea ce reprezintă cea mai importantă investiţie care se poate face în
viitorul unei naţiuni. De unde s-ar lua aceste fonduri, alocate în exces unor
sectoare şi instituţii parazitare, de care cel mai adesea n-are nevoie nimeni.
Aparatul guvernamental s-a umflat şi s-a îngrăşat cu fiecare guvernare care a
resimţit nevoia de a-şi răsplăti clientela de campanie. Alinierea la normele
europene în loc să simplifice structurile, le complică la maxim. Printre marii
mâncători de fonduri se numără şi iubitele - de către liderii politici - servicii
secrete, care cresc şi ele pe măsură ce prerogativele le sunt luate de către
instituţii continentale sau nord-atlantice. Se umflă, văzând cu ochii, organis-
mele administraţiei locale, scăpată de sub orice control. Desigur, în toate
aceste zone se pot face şi corecţii. Dar sprijinul cel mai eficient al bugetului
poate veni din altă parte. Dintr-o legislaţie inteligentă, care ar stimula agenţii
economici să investească direct în pregătirea şi perfecţionarea elevilor şi a
studenţilor. Este ceea ce sugera, în aceeaşi emisiune, aceeaşi doamnă Socol,
prin anunţul referitor la Bursele SIVECO - ce vor fi acordate unor grupe de stu-
denţi selecţionaţi din universităţi de profil şi care-şi va completa instrucţia cu
specialişti aduşi de firmă de la marile centre universitare ale lumii. Iniţiativa pri-
vată ar putea, în acest fel, să preia sarcini importante din portofoliul unui mi-
nister sufocat de lipsa de fonduri şi buimăcit de prea desele tentative de
reformă cărora le lipseşte, sistematic, argumentul practicii. Banii aceştia, des-
tinaţi pregătirii, nu vor merge la buget, dar vor merge direct acolo unde este
nevoie de ei şi unde efectul lor este maxim. Pentru asta este, însă, nevoie de
ceea ce orice guvernare care ajunge la ceasul socotelilor uită cu desăvârşire
că a promis şi demonstrat în campaniile electorale. Este nevoie de bun simţ şi
de o viziune sănătoasă, pe termen lung, dincolo de graniţa propriului mandat.
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Dârele istoriei

Nepoliticoasă, cel puţin, observaţia pe care actualul preşedinte a făcut-o
la adresa celui de cu două mandate în urmă: ‘’Dl. Constantinescu n-a lăsat în
urma sa nici o dâră...’’, a afirmat de la înălţimea scaunului pe care-l ocupă, dl
Băsescu, cu convingerea, probabil, că domnia sa a reuşit deja, doar într-un
an, să lase în urmă mai multe dâre decât a lăsat dl Constantinescu în patru.

Înclin să cred că dârele sunt mai puţin importante în sine, decât natura
lor. Iar când e vorba de cele politice, problema se complică. N-am nici o îndo-
ială că verdictul nu-l dă unul sau altul. Vor mai trebui să treacă ani buni ca să
ne putem da seama, din urmele care rezistă, dacă şi ce fel de dâră a lăsat dl
Constantinescu. Cum va fi perceput atunci când zbuciumul şi agitaţia acestei
tranziţii prelungite se va fi liniştit şi România va fi intrat pe făgaşul calm şi aşe-
zat al destinului său european. Tot atunci vom şti şi ce au însemnat cele trei
mandate ale dlui Iliescu, cât au cântărit ele în stabilizarea şi stabilitatea unei
Românii, de atât de multe ori supusă disensiunilor şi contradicţiilor interne.
Vom afla, desigur, şi dacă dl Băsescu a reuşit să coaguleze o dâră solidă,
peste mulţimea de dâre şerpuitoare trasate cu hărnicia-i recunoscută, şi cât
din demersul său anticorupţie a avut succes, consolidând o democraţie încă
fragilă.

Peste toate astea este nevoie de răbdare şi, în acelaşi timp, de o în-
credere intimă în faptul fundamental că toţi cei pe care votul popular i-a plasat
în fruntea ţării au plecat la drum cu hotărârea sinceră de a face ceva bun pen-
tru oamenii care i-au mandatat cu încrederea lor. N-am să cred că dl Iliescu,
dl Constantinescu sau dl Băsescu au gândit vreodată altceva, că au fost ani-
maţi de altceva decât de bune intenţii. Ei au avut însă nevoie şi de putinţă, de
forţa de a înfăptui aceste lucruri şi aici bisturiul istoriei va opera cu nemiloasă
exactitate, îndepărtând tot ceea ce nu mai prezintă relevanţă şi păstrând doar
ceea ce a contribuit fără îndoială la mai-binele tuturor.
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Un campion al democraţiei:
Emil Boc!

Se spune că oamenii compensează anumite deficienţe fizice, prin
componente caracteriale. Câţiva dintre marii tirani ai lumii, remarcabili prin
voinţa cu care şi-au atins scopurile, au fost ‘’oameni mici de stat’’. E suficient
să-i amintim pe Ştefan cel Mare, pe Napoleon sau chiar pe Nicolae Ceau-
şescu. Nu este nici vina şi nici meritul dlui Emil Boc că nu priveşte, la propriu,
lumea de sus. E meritul naturii umane care ne-a lipsit de şocul monotoniei. Dar
îi aparţine în totalitate calitatea şi capacitatea de a răzbate dincolo de prejude-
căţi şi de a-şi face auzită vocea şi cunoscut ritmul gândirii şi al vorbirii. 

Dl Boc a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a organizaţiei politice din care
face parte nu datorită înălţimii, ci datorită calităţilor sale de luptător pe redutele
ideologiei. S-a înălţat văzând cu ochii, dar mai ales de când conducerea par-
tidului a fost preluată de Traian Băsescu care i-a evaluat cu precizie calităţile:
bun de gură, răbdător, răzbătător, ascultător. Acestea au făcut din el candidatul
ideal la o succesiune prin care actualul şef al statului dorea să-şi menţină
ne-ştirbite influenţa şi autoritatea asupra partidului pe perioada mandatului. În
această calitate dl Boc a dovedit că este o excelentă cutie de rezonanţă a idei-
lor prezidenţiale promovându-le cu zel, ca şi cum ar fi ale sale proprii. Dl Boc
are, însă, din când în când, pusee de autoritate. Nu mai departe decât  înaintea
discutării bugetului, dânsul lansa, răspicat, o chemare la luptă: să le dăm peste
bot pesediştilor! Să nu acceptăm nici unul dintre amendamentele lor! Să le
arătăm cine este stăpânul! Întâmplarea a făcut ca această demon-straţie de
forţă să nu mai fie necesară, Opoziţia părăsind sala în momentul votării, acesta
rămânând o simplă formalitate pentru majoritate.

Dl Boc, campion al democraţiei, care a veştejit în repetate rânduri, pe
când era în Opoziţie, maniera obtuză în care fosta Putere tranşa dispute în
care deţinea majoritatea, ar putea să fie mulţumit. Nimic din ceea ce va în-
semna exerciţiul bugetar al anului viitor, an decisiv pentru intrarea în UE, nu
va purta amprenta Opoziţiei. Este un buget sută-la-sută al Alianţei. Şi aşa va
fi, chiar şi în cazul în care deciziile care au condus la structurarea sa se vor
dovedi mai puţin realiste. Asumându-şi succesul impunerii punctelor de vedere,
Alianţa şi dl Boc îşi asumă şi eşecurile. Ceea ce numai democratic nu este,
într-o ţară în care pluralismul are tocmai meritul de a lăsa să se facă auzite
toate opiniile. Si în care forţele politice, indiferent de ce parte a exerciţiului pu-
terii se află, au ca principal obiectiv mai binele naţiunii. Nu al unora sau altora.
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Guvernul Tăriceanu 
- aripa liberală -

Crizele în serie din acest an - de la cea a ostaticilor, trecând prin cele
7-8 valuri de inundaţii şi ajungând până la gripa aviară (ca să le numim doar
pe cele naturale sau aproape naturale) - nu ne-au prea dat ocazia să vedem
cum funcţionează, de fapt, guvernul alcătuit în grabă, atunci în decembrie
2004, din două bucăţi: una liberală şi alta democrată.

Cele două entităţi au rămas atât de evidente, de personalizate, încât
cu greu se poate spune că dl Tăriceanu conduce un singur guvern! De fapt el
conduce două -  dacă acceptăm ideea că apendicii udemerist şi conservator
sunt, practic, neglijabili - şi nu s-ar putea spune peste care dintre ele are mai
multă autoritate. La o analiză mai atentă se poate, însă, constatata că cele
mai multe probleme le-a avut şi le are cu aripa liberală, nu cu cea democrată!
De aici i-au venit cele mai dese insubordonări - Muscă şi Flutur i-au zis de la
obraz că ar trebui să demisioneze, când cu demisia ‘irevocabilă’ - şi tot aici
sunt portofoliile considerate a fi mai şubrede. La Apărare, departament-cheie,
a fost pus un ministru care nu prea ştie nici acum despre ce e vorba în propo-
ziţie, acesta concentrându-se asupra rezolvării unor probleme penale (a divor-
ţat şi s-a însurat cu o consilieră în timpul mandatului). Nici o limbă străină nu
prea ştie, cum nu ştia nici un alt liberal remaniat între timp (cel de la Finanţe).
Limbi străine stăpâneşte bine ministrul de Externe. Dar nu stăpâneşte proble-
matica, rătăcind fără busolă într-un spaţiu blocat de veleităţile şugubeţe ale
şefului statului şi în care nu reuşeşte să se facă băgat în seamă.

Ce mai rămâne, atunci din aripa liberală a guvernului condus de un
liberal? Nu mare lucru. Şi asta se vede, mai ales în competiţia dură cu aripa
democrată, care punctează ori de câte ori poate şi are ocazia, ca fiind mai
ordonată şi mai performantă: lucru nici măcar prea complicat în condiţiile în
care acest guvern - sortit să facă anticipatele - îşi supravieţuieşte nepermis de
mult...   
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Centrele de detenţie: 
un nou brand ‘Dracula’?

Ceea ce este cu totul ciudat în această afacere este faptul că o acu-
zaţie nedemonstrată este luată de bună şi cei ‘vinovaţi’ trebuie să se disculpe
- nu se ştie exact cum. Dacă negi faptul că pe teritoriul tău ar fi existat centre
de detenţia CIA, cum poţi proba acest lucru? Arătând un loc şi spunând: aici
n-a existat niciodată o închisoare în care au fost torturaţi talibanii?

Am toată stima pentru organizaţiile civice de genul lui Human Rights
Watch, dar mult prea adesea campaniile lor se bazează pe zvonuri şi rareori
pe probe. Acest enorm scandal, hrănit pe de-o parte cu antipatia pe care o
inspiră americanii, în calitate de cea mai puternică naţie de pe glob, iar pe de
alta, de foamea endemică a mess media pentru subiecte-şoc face, până una
alta, victime colaterale. Şi una dintre ele suntem noi, românii. Tuturor celor
care îmbrăţişează această teorie le vine ca o mânuşă faptul că, tradiţional, am
cuplat - chiar cu servilism - tuturor ideilor ‘licuriciului cel mare’ şi dată fiind răs-
plata pe care am primit-o - aderarea la NATO peste program - suntem oricând
dispuşi să acceptăm cele mai neobişnuite solicitări. În acelaşi timp, nobilul răz-
boi global împotriva terorismului pare să facă posibil la Kogălniceanu sau
Timişoara, ceea ce nu e posibil pe teritoriul Statelor Unite: metodele dure de
interogare. Ceea ce n-ar accepta nici în ruptul capului la ei acasă, americanii
pot tolera dacă se petrece în altă parte, iar CIA este specialistă în astfel de
operaţiuni. O altă  direcţie din care acuzele la adresa României sunt bine ali-
mentate, este aceea a rivalităţilor continentale, în special în rândurile noilor
sosiţi. O eventuală eliminare a României ar mări raţia de subvenţii şi ajutoare
a celor rămaşi, iar asta, în condiţiile propuselor reduceri, ar fi chiar pe placul
unora dintre ţările care astfel nu pot stopa accesul ultimului val. 

Iar mascarada pe care o joacă Uniunea Europeană în această privinţă
ar trebui să devină jenantă: antiterorismul nu este o afacere exclusiv ameri-
cană, dar americanii şi-au asumat toate riscurile, în numele tuturor. Şi atunci
ce rost mai are, acum, mediatizarea în exces a tuturor acestor zboruri despre
care nu se ştie nimic dar se bănuie totul, când ele au făcut parte dintr-un joc
acceptat? 

Şi cum singura dezminţire credibilă n-ar putea să vină decât de acolo
de unde nu va veni, nu ne mai rămâne nouă, românilor, decât să privim partea
amuzantă a lucrurilor: de ce să nu transformăm ‘centrele de detenţie CIA’ într-
un brand turistic? Realizat eventual cu fonduri SAPARD - penitenciaroturism!
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Trei ore pentru 
cinci decenii

Dincolo de uzura sintagmelor, ar trebui să căutăm cu atenţie de ce vizita
secretarului de stat Condoleezza Rice şi semnarea acordului de instalare a unor
baze militare americane pe teritoriul României constitue un moment istoric.

În cele trei ore ale vizitei a fost rezolvat un deziderat de o jumătate de
secol: venirea americanilor şi, odată cu ei, a umbrelei de protecţie şi siguranţă
de care o Românie, aşezată de istorie la intersecţia marşurilor militare ale
marilor puteri din jur, tânjea în mod pragmatic. Desigur că în actualul context
geopolitic, cele patru baze americane - oricum, de dimensiuni incomparabil
mai mici faţă de ceea ce în mod tradiţional era cunoscut sub acest nume, în
Turcia sau în Germania -  nu mai au semnificaţia pe care ar fi avut-o în con-
textul războiului rece. În bine sau în mai puţin bine. În bine, pentru că România
devine o ţintă mai puţin expusă în cazul unor incidente armate - cum a fost, de
pildă, situaţia Varşoviei. În mai puţin bine, pentru că aceste baze nu mai implică
volumul de lucrări şi de cheltuieli care ar fi contribuit la bunăstarea implicită a
locuitorilor din zonele respective. Probabil că noile baze nu vor diferi prea mult
faţă de ceea ce au folosit deja americanii în România în timpul conflictului din
Afganistan şi din Golf. Problema de fond care dă greutate şi valoare acestui
acord rămâne, însă, gradul de încredere pe care-l oferă această poziţionare
capitalului şi inventatorilor americani, care se vor simţi mult mai bine protejaţi
în aceste condiţii. Deşi semnalele cuvenite au fost date mai demult la nivelul
liderilor, abia acum ne putem aştepta la un influx semnificativ de capital şi de
circulaţie a capitalurilor, cu toate influenţelor benefice pentru o economie care
are nevoie ca de aer de aşa ceva. 

Rămâne, din punctul de vedere al scepticilor, o problemă: cât de afec-
tată va fi libertatea de decizie a ţării în aceste condiţii? Cu singuranţă că nu
mai puţin decât a fost deja afectată de angajamentele internaţionale şi de
opţiunea pragmatică pentru Alianţa NATO. America este, de fapt, NATO.
Iar România este partenerul strategic al Americii. La bine şi la rău...
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Eterna şi fascinanta 
reformă a Justiţiei

Poate că în nici un alt domeniu - cu excepţia finanţelor - reforma nu a
fost atât de ‘deasă’ şi de imprevizibilă ca în justiţie. De 16 ani încoace se
schimbă fără încetare legi, pachete, termene, reguli de aplicare - multe dintre
ele abia schimbate şi răschimbate. Cu un an înainte de teoretica noastră ade-
rare la UE, o nouă modificare (cu siguranţă, nu ultima) este propusă de harnica
ministreasă a Justiţiei: se au în vedere paragrafe sau precizări din Statutul
Magistraţilor, din Legea Organizării Judiciare şi din Legea de Organizare şi
Funcţionare a CSM. Operaţiunea are loc la nici jumătate de an de la ultimele
modificări operate la sugestia Curţii Constituţionale, în celebrul ‘pachet’ a cărui
luare la bani mărunţi era să ne lase fără premier şi să ne dea pradă unor ale-
geri anticipate. Principalele modificări care se operează acum au în vedere
reducerea, de la 10 ani la 8, a vechimii în magistratură a candidaţilor la funcţia
de procuror general sau procuror şef. Vă veţi întreba, desigur, ce i-o fi venit
doamnei Monica Macovei pentru ca, hodoronc-tronc, să reducă această
vechime? A visat, cumva, noaptea, vreun emisar al Uniunii Europene care a
atenţionat-o: Monica, trebuie să întineriţi aparatul! Cei cu 10 ani vechime sunt
prea bătrâni! Sau, nu cumva, persoanei pe care o are în vedere doamna
ministru pentru înlocuirea dlui Botoş îi lipsesc taman aceşti doi ani pentru a-şi
putea lua în primire funcţia în care urmează să fie numit în mod democratic -
adică după metoda reformată de numire a magistraţilor, introdusă de Coaliţie,
prin care s-a înlăturat odioasa prevedere pesedistă, conform căreia aceste
numiri făceau obiectul deciziei colective a organismelor alese democratic de
către magistraţi.

Recentele modificări nu fac decât să confirme o teorie a unui prieten
de-al meu, întâmplător fost consilier prezidenţial, care se distra de minune cău-
tând printre rândurile oricărui act normativ semnificaţia pragmatică: ce interes
şi al cui îl serveşte respectiva ‘îmbunătăţire’ a cadrului legal.

De data aceasta este vorba, în mod evident, de interesul major al Jus-
tiţiei, interes reprezentat de simpatiile şi antipatiile doamnei ministru, fost pro-
curor leneş şi sancţionat cu regularitate pentru neîndeplinirea obligaţiilor
profesionale de către nişte superiori obtuzi şi abuzivi. Pe care acum îi elimină
în mod democratic. 
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Bazele americane şi 
nota de plată rusească

Desigur că după evenimentele ultimilor ani în care România s-a aflat
constant de partea americanilor, este greu de decelat cât la sută din recenta
decizie de a crea baze militare în ţara noastră reprezintă o necesitate strate-
gică a aliaţilor noştri şi cât la sută o recompensă pentru bună purtare. Indiferent
însă de amestec, rezultatul este unul foarte concret şi pentru prima dată în
istorie dispunem de o protecţie pe care o dorim şi care nu ne este impusă.
Această umbrelă militară este, în acelaşi timp, o garanţie pentru posibila infuzie
de capital venită din aceeaşi parte a lumii. Că acest lucru nu prea se vede
încă, deşi din 2002 suntem parte a celei mai importante alianţe militare a
momentului, ţine şi de relativa prudenţă şi încetineală cu care se dezvoltă acest
proces ce are nevoie nu doar de stabilitate politică, ci şi de stabilitate legislativă
care, la noi, se acomodează cu dificultate. Potrivit estimărilor analiştilor, efec-
tele concrete ale acestei mişcări se vor vedea pe parcursul următorilor cinci
ani şi nu într-un ritm  care să impresioneze.
Ceva mai devreme România va primi însă nota de plată a acestei opţiuni stra-
tegice din partea fostului său aliat – Rusia. Pentru marele vecin din Est, insta-
larea de baze americane la graniţa zonei sale de influenţă reprezintă un pericol
infinit mai mare decât prezenţa unei armate – cea de la Tiraspol – în coasta
Alianţei. Probabil că ameninţările lansate prompt după semnarea acordului de
la Bucureşti nu vor fi puse în practică, şi aceasta pentru simplul motiv că pro-
cesul reducerii efectivelor şi armamentelor convenţionale este un proces
necesar şi ireversibil. Principalele sancţiuni vor veni însă de acolo de unde ne
doare mai tare: de la livrările de gaze naturale! Pe acestea le vom plăti, pro-
babil, la preţul pieţei şi nu ca pe o facilitate acordată unor vecini de care te
leagă normalitatea unor bune relaţii.

Pentru o Rusie încă superputere din punct de vedere militar, care îşi
va converti tot mai mult resursele energetice în principala armă a arsenalului
său economic, o Românie dedicată cauzei americane iese din joc şi nu mai
prezintă decât un interes minor, de conjunctură. Cel mult ca posibil client.  
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Fuziunea de după fuziune

‘’Suspendarea mea reprezintă un 11 septembrie pentru Partidul
Naţional Liberal’’ - a declarat cu patos tânărul deputat Cristian Boureanu, după
ce conducerea partidului, pusă în faţa refuzului acestuia de a preciza cine
s-ar fi făcut vinovat de negocieri secrete cu PSD-ul, i-a aplicat o măsură regu-
lamentară. Şi, purtaţi de valul imaginaţiei, parcă-l vedem pe junele Boureanu
prăbuşindu-se prin implozie înlăuntrul său după loviturile grele ale prezidiului
şi acoperindu-i de un praf dens, greu de respirat, pe şefii partidului.

Figura de stil este sugestivă, dar este greu de înţeles la ce anume se
referă proscrisul liberal: cine sunt ‘’teroriştii’’şi cine victimele? Să fie Tăriceanu&
Comp nişte Bin Laden, sau conducerea partidului o Al Qaeda care ameninţă
simbolurile demnităţii de tip liberal întrunchipate în trupul uman Boureanu? Iar
preşedintele Băsescu un Bush care nu va ezita să lanseze necesarele repre-
siuni? Poate.

Clar este, însă, un lucru. Că, cu toată iritarea produsă de acuzele mai
tânărului lor coleg, şefii liberalilor s-au pripit dându-i acestuia o sancţiune care
nu va face, în ultimă instanţă, decât să-l împingă mai aproape de democraţi.
Pe el şi pe alţi liberali care se vor simţi mai confortabil alături de omul forte al
momentului - preşedintele.  S-ar putea ca acesta să fie semnul care va
declanşa prima  schismă  de după readucerea de pe drumuri a frământatului
partid liberal: o aripă democrată, care se va desprinde de trupul istoric şi se
va alătura mai dinamicului partid, înfăptuind ceva mai devreme şi parţial fuziu-
nea la care aspiră fără prea mare convingere aceia care sunt conştienţi că nu
există altă cale pentru ca Alianţa să subziste.  Aceasta pare să fie şi explicaţia
reluării, pentru scurt timp, a discuţiilor pe tema unei fuziuni care, practic, nu se
va putea înfăptui mai devreme de 2007 - dacă acesta va rămâne termenul
‘’fuziunii’’ cu Uniunea Europeană.

Până atunci mai rămâne de lămurit cum e cu acest ‘’11 septembrie’’
din 9 decembrie şi dacă fundamentalismul liberal va reuşi să doboare aspiraţia
populară.
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Oraşul cailor verzi pe şosele

Eu cred că dl Scheele a folosit un eufemism când a afirmat că Bucu-
reştiul nu îndeplineşte condiţiile unei capitale europene. Pentru că urbea în
care se înghesuie toată floarea politicii şi a afacerilor nu îndeplineşte nici măcar
condiţiile unei capitale africane. Este, mai degrabă, o aglomerare urbană care
s-a născut şi a evoluat la voia întâmplării mergând constant spre o formulă
scăpată de sub control.

Pentru că asta este Bucureştiul acum, în prag de acces în Uniunea
Europeană: un oraş scăpat de sub control. Un oraş nefuncţional, cu o circulaţie
haotică, dereglementată, fără spaţii de parcare, cu construcţii care nu ţin cont
de nici o normă, cu utilităţi fragile, pe care le dă peste cap cea mai mică ploaie
sau ninsoare, cu gunoaie care se acumulează de ani de zile fără a exista spe-
ranţa că vor fi scoase vreodată afară, cu puţine parcuri şi spaţii verzi, şi acelea
cotropite de iniţiative locative, cu o populaţie majoritară de şobolani şi cohorte
de ţânţari în fiecare vară, cu locuitori neglijenţi şi indiferenţi la ce se întâmplă
în jurul lor.Dar, mai ales, cu edili incapabili să se rupă de măruntele lupte
politice sau să se desprindă de interese pragmatice de grup, pentru a avea
timp să gândească la viitorul şi la prezentul oraşului.

De 16 ani, Capitala are ori primari tembeli, ori nepricepuţi, ori cu gân-
dul în altă parte, care n-au reuşit niciodată să acopere prin cele mai mici fapte
încrederea celor care i-au propulsat în scaune. Au plecat, de regulă, aşa cum
au venit, poate doar cu buzunarele mai pline, lăsând în urmă dezastrul lipsei
de perspectivă. În acest moment, se petrece cel mai grav lucru din istoria sa:
Bucureştiul se sufocă văzând cu ochii sub presiunea unei circulaţii rutiere tot
mai anevoioase. Ai nevoie de ore pentru a parcurge un kilometru şi, în curând,
ne vom trezi cu un oraş impracticabil, în situaţie de criză profundă. Nimeni nu
dă semne că ar avea de gând să facă ceva, să vină cu vreo idee măcar.
Edilul-şef visează cai verzi pe pereţi - curse de formula unu în jurul Parlamen-
tului - şi pare aproape indiferent la ideea că prima ninsoare ne va transforma
într-un oraş de pietoni. Executivului, care vieţuieşte tot aici, Parlamentului, aşij-
derea, par să nu le pese nici lor că din ce în ce mai greu poliţia le poate des-
chide drum prin infernul motorizat. Părem cu toţii hipnotizaţi de o situaţie fără
ieşire şi abia când vine unul ca dl Scheele şi ne trage de mânecă părem a ne
dezmetici. Doar pentru moment, însă.  
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Chichiţele avocăţeşti

Miercuri, preşedintele Băsescu a erupt din nou, pe neaşteptate, la
şedinţa CSM-ului. De data aceasta cu ceva mai multă modestie decât rândurile
trecute, şi înlocuind ameninţările cu sugestii.

‘Contenciosul’ dintre forul magistraţilor şi echipa de dublu Băsescu-
Macovei este de-acum de notorietate. Primii au lansat acuzaţii pe bandă
rulantă, nemulţumiţi în special de componenţa Comitetului, rezultată din ale-
gerile organizate de corpul magistraţilor. Vot democratic, dar care a dat rezul-
tate nemulţumitoare, cel puţin pentru cei doi reprezentanţi ai puterii executive.
Că unele dintre rezervele formulate sunt justificate, nu este nici o îndoială. Însă
maniera de forţă în care le-ar vrea rezolvate a fost considerată inacceptabilă
de către membrii consiliului, aceştia ripostând public şi cu duritate, aşa cum a
făcut-o recent Dan Lupaşcu. Preşedintele Băsescu nu este însă omul care să
rămână impresionat sau marcat de critici. Domnia sa are un metabolism inte-
lectual remarcabil care-l face să dea uitării iute tot ceea ce nu-i convine şi să
reia partida de acolo de unde consideră că ar avea şanse mai mari de câştig.
Concret, la reuniunea de miercuri, dânsul a venit cu două propuneri. Una -
acceptabilă, de bun simţ: şi anume ca acei membri ai Consiliului care cumu-
lează funcţii de şefi de instanţe să renunţe la acestea. A doua - sugestia ca
instanţele să nu mai ţină cont de viciile de procedură în procesele care-i au ca
subiecţi pe marii infractori sau marii corupţi. La prima vedere, preşedintele ar
putea să pară că are dreptate: prea de multe ori inşi cu vinovăţii evidente au
scăpat basma-curată, uzând de serviciile unor avocaţi specializaţi în astfel de
chichiţe. Problema care se pune însă automat este: ce facem, inaugurăm jus-
tiţia cu două viteze, cu două norme: una pentru inculpaţii obişnuiţi şi alta pentru
cei ‘speciali‘? Cum adică să nu se ţină cont de procedură - care este însuşi
fundamentul justiţiei? 

Problema e alta şi se pare că preşedintele a greşit adresa: nu judecă-
torilor ar trebui să li se adreseze în această problemă, ci procurorilor, rugându-i
să se dea la o parte pe cei care n-au învăţat să facă un dosar respectând toate
normele şi să-i promoveze pe cei care ştiu. Sau pe cei care au şi capacitatea
intelectuală şi pe cea profesională de a se lupta, în limitele legii, cu cei care o
încalcă. Marea hibă a justiţiei române, care o face incompatibilă cu normele
europene, este la Parchet! Urmăriţi, vă rog, ce se va întâmpla în cele câteva
luni care ne mai rămân până la raportul de ţară din mai, cel decisiv, cu cele
vreo 20 de dosare ‘grele‘ ale domnului Daniel Morar, care au fost promise ca
reprezentând schimbarea majoră în domeniu, şi veţi înţelege mai bine de ce
ne poticnim de chichiţe de tot felul când dorim să rezolvăm probleme de
esenţă! 
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’Imoralul’ control al averilor

Dan Voiculescu este un politician atipic, în sensul că pentru el
politica poate şi trebuie să aibă caracteristicile unui business. Adică trebuie să
fie eficientă, ca resursele ‚investite’ aici trebuie să-şi arate roadele în decizie
politică valabilă. Nu vreau să insist acum asupra resorturilor care au făcut din
Partidul Conservator un  pion cu valoare de ‚regină’ în echilibrul politic actual.
Cu toate acuzele prezidenţiale, nu prezenţa PC, fost PUR, în guvern este
imorală, ci neostenita dorinţă de a ajunge la putere a Alianţei, care a recurs la
orice mijloace – inclusiv acela de a aduce în barca proprie, printr-un subtil şan-
taj, tocmai pe aliatul oponenţilor săi. Dar nu despre asta e vorba. Ci despre
faptul că prezenţa PC-ului asigură o stabilitate politică la care nimeni nu visa:
nici Alianţa, pregătită doar pentru câteva luni de exerciţiu, până la anticipatele
care n-au mai fost să fie, şi nici Opoziţia, destul de frământată de problemele
proprii pentru a mai avea chef să revină, taman acum, la guvernare. Şi că în
această calitate, de factor stabilizator, are iniţiative demne de toată atenţia pe
care însă aliaţii le trec cu vederea.

Controlul averilor este o marotă mai veche a preşedintelui conser-
vator. A propus-o şi pe vremea fostei guvernări, a revenit cu ea şi în cea ac-
tuală. Fără rezultate. Clasa politică are alte probleme, mai urgente şi mai grele,
decât să-i ia la puricat pe cei care au făcut primele milioane doar ei ştiu cum.
Aşa că dl Voiculescu s-a adresat Comisiei Europene la Bucureşti, respectiv
dlui Scheele, pe care l-a atenţionat asupra faptului că proiectul elaborat de
conservatori zace de jumătate de an în sertarele Senatului fără ca măcar să
se fi iniţiat dezbaterea sa. Acest lucru este cu atât mai grav – crede Dan
Voiculescu – cu cât România are mari probleme în procesul de aderare tocmai
la capitolul luptei împotriva corupţiei!

Ideea lui Voiculescu este demnă de toată atenţia: UE aşteaptă
semnale concrete din partea noastră în această privinţă. ’Dosarele grele’ ale
lui Daniel Morar se vor fâsâi în scurt timp şi nu va mai rămâne nimic de arătat
oficialilor europeni. Or, iniţiativa lui Voiculescu a fost deja validată de semnă-
turile a 500.000 de români. Care, probabil, doresc mai mult decât Guvernul şi
Parlamentul, să rezolve o problemă a acestora.  
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Relansarea lui 
Constantinescu?

Un coleg de breaslă care nu mai are un ziar al lui şi fost prieten în vre-
muri mai de restrişte, pe care l-am invitat recent la un talk-show nu de dragul
opiniilor sale, ci pentru că eu cred sincer în pluralism şi în dreptul la opinie,
inclusiv al acelora cu care se poate să nu fiu de acord, a identificat între eve-
nimentele semnificative ale ultimei săptămâni o posibilă relansare politică a
fostului preşedinte Emil Constantinescu.

Tentativa a fost identificată în re-denunţarea lui Traian Băsescu la
CNSAS ca fost colaborator al Securităţii. Răspunsul dat de Comisie prin
George Onişoru, că dl Băsescu nu apare în nici un document ca făcând poliţie
politică, nu a fost considerat satisfăcător de fostul preşedinte, acesta opinând
că legea nu este suficient de explicită şi că ea ar trebui modificată în sensul
denunţării tuturor colaboratorilor Securităţii, indiferent dacă au făcut poliţie
politică sau nu. Spre surprinderea mea, colegul împărtăşeşte acest punct de
vedere şi consideră că fostul preşedinte, prin acest gest, este animat mai
degrabă de un comandament de ordin moral decât de dorinţa de a atrage cu
orice preţ atenţia publicului (mai ales că nici de data asta ex-prezidentul nu a
venit cu ceva dovezi noi) şi de a-şi construi o nouă trambulină.

Aş putea împărtăşi această opinie cu două condiţii: ca dl Constanti-
nescu să nu fi întârziat atât de mult, nepermis de mult, cu demersul său. Avea
posibilitatea să cunoască aceste date încă din timpul mandatului, când Traian
Băsescu era membru al guvernului, validat ca atare chiar de către domnia sa.
Şi dacă necesitatea revizuirii sau a completării legii la care face apel i-ar fi apă-
rut chiar la momentul în care proiectul era întors pe toate feţele de o coaliţie în
numele căreia candidase şi reuşise să devină preşedinte. Dl Constantinescu
are o mică întârziere în reacţii, de vreo 6 ani. Iar din acest motiv campania
domniei sale îşi pierde din credibilitate, putând fi pusă mai degrabă pe seama
antipatiei şi resentimentelor pe care i le trezeşte cel de care s-a lovit în repetate
rânduri pe parcursul zbuciumatei guvernări în care acesta s-a remarcat ca de-
molator de premieri. Sunt motivele pentru care mă îndoiesc de reuşita încer-
cării lui Constantinescu de a fi ce a fost sau şi ceva pe deasupra.   
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Gogoaşa anului: 
cel mai bun guvern!

Fără îndoială că preşedintele Traian Băsescu s-a lăsat cuprins de
euforia calificării fetelor noastre în finala CM de handbal de la Sankt Petersburg
atunci când la reuniunea de analiză a activităţii desfăşurate timp de un an de
Alianţa DA a exclamat că ‘’actualul Executiv este cel mai bun dintre cele care
au funcţionat după Revoluţie!’’

Dată fiind natura analizei, probabil că dl Băsescu a vrut să spună că
guvernul Tăriceanu este cel mai bun de când Alianţa a ajuns la putere, lucru
care nu poate fi combătut nici de cel mai răuvoitor adversar. Adică acelaşi gu-
vern făcut în pripă la sfârşitul lui decembrie pentru a fi dat jos şi a se ajunge la
alegeri anticipate, guvern în care au fost plasaţi, în general, oameni de mâna
a doua şi a treia, de care Puterea se putea dispensa cu uşurinţă. Iar etalonul
pentru acea alcătuire va rămâne doamna sau domnişoara Pârvulescu, pe care
însuşi preşedintele a propus-o pentru cel mai delicat portofoliu - cel al Integrării
Europene şi care a demonstrat că habar n-avea cu ce se mănâncă integrarea.

Ideea unui bilanţ al guvernării făcut de Alianţă în condiţiile în care
aceasta n-a fost sigură la guvernare este din capul locului hazardată şi menită
să rămână la stadiul declaraţiilor politice electorale. Pentru că nici un fel de
argument concret nu a fost adus în discuţie, în timp ce avatarurile buimace ale
unei guvernări fără azimut au făcut deliciul unei prese masochiste.

Să spui -  după ce un an de zile ai tras în guvern (mai exact, în aripa
sa liberală) din toate poziţiile - că cel pe care l-ai făcut sau ai încercat sistematic
să-l discreditezi  - este cel mai bun, este o dovadă peremptorie de demagogie
asumată cu toată seninătatea şi în dispreţul bunului simţ comun. Cum însă
preşedintele Băsescu nu numai că nu a încercat, dar nici nu a dorit să se des-
prindă de eticheta electorală pentru ca, eventual, să fie un preşedinte al tuturor
românilor, demersul său poate fi acceptat ca atâtea alte afirmaţii sau opţiuni
lipsite de sens şi de logică, care au alcătuit, pe potriva şi cel mai bun program
de guvernare.
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Fuziunea: care pe care!
Deşi nelalocul său în contextul dat, îndemnul - sau, mai degrabă,

ultimatumul - preşedintelui Băsescu adresat celor două formaţiuni membre ale
Alianţei ‘Dreptate şi Adevăr’ are o logică ce n-ar mai trebui demonstrată: logica
procentelor!

Oricât le-ar place liderilor lor să se laude cu creşterile din sondaje,
acestea sunt circumstanţiale şi nu rezistă la proba de foc a intenţiei nemijlocite
de vot. Şi peste cap dacă s-ar da domnii Tăriceanu şi Boc şi tot n-ar face cei
51 la sută de care ar avea atâta nevoie ca să guverneze fără să le tremure
fundul la fiecare vot din Parlament. Este adevărat că nici în partea cealaltă, la
PSD, procentele nu se-nghesuie să se adune mai mult de media istorică a
celor 35-40 la sută cu care s-a lăudat în vremurile cele mai bune. Dar realitatea
statistică este aceasta: separat nu înseamnă (aproape) nimic. Împreună, libe-
ralii şi democraţii pot spune că, cu puţină şansă de la Dumnezeu şi ceva mai
multă de la iscusinţa şi tupeul constituţional al preşedintelui lor, pot să exerseze
puterea - idealul oricărui partid, la urma-urmelor.

Situaţia nesigură în care se află coaliţia, cu un UDMR mereu nemul-
ţumit şi un PC care ameninţă să iasă pe motiv că nu i se respectă iniţiativele,
Alianţa nu se poate aştepta la zile mai fericite. Unica soluţie, asupra căreia
toată lumea a căzut de acord, este că alegerile anticipate reprezintă cheia pro-
blemei şi că acestea vor trebui să fie organizate după posibila aderare de la
1 ianuarie 2007 (o amânare ar arunca în aer inclusiv acest proiect). Deci, pe
lângă belelele de fiecare zi, liberalii şi democraţii ar trebui să se gândească
foarte serios - şi să lucreze în acest sens - la modalitatea concretă în care ar
trebui să se producă această fuziune. Şi unii şi alţii, declarativ, sunt de acord
cu ideea. Problema apare când e vorba de modalitatea tehnică. Fuziunea este
văzută, de fiecare dintre părţi, prin ‚înghiţirea’ celeilalte. Liberalii - cu orgoliul
de partid istoric şi de ‚acţionar majoritar’ al constituirii Alianţei în 2004. Demo-
craţii - cu ambiţia de partid în expansiune, care câştigă constant adeziuni în
teritoriu, în defavoarea colegilor şi, pe deasupra, cu atu-ul prezidenţial - adică
al factorului hotărâtor al obţinerii puterii. Inutil să mai spunem că deşi împărtă-
şesc ideea, nici una dintre părţi nu este şi nu va fi de acord să renunţe la iden-
titatea sa pentru a se ‚topi’ în structura partenerului. Orgoliile sunt atât de mari,
iar rivalităţile istorice - în special cele din teritoriu - atât de ireconciliabile încât
o decizie la centru riscă să fie urmată de veritabile răzmeriţe şi transferuri în
masă spre alte partide. Nici ideea unui partid nou, altul decât liberal sau
democrat nu rezistă, atâta timp cât cele două ţin la apartenenţa lor la familii
europene diferite şi rivale.
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Teroriştii lui Voinea

După şaisprezece ani de la evenimente, procurorul-general Dan
Voinea este pe cale să limpezească una dintre cele mai tulburi pagini ale
Revoluţiei Române: aceea a teroriştilor.

Într-o conferinţă de presă la care l-au invitat susţinătorii săi pentru func-
ţia de procuror general al Parchetelor Militare - revoluţionarii dintr-una dintre
asociaţiile de profil - el detonează o veritabilă bombă afirmând că teroriştii
n-au existat şi că în decembrie 1989 am avut de-a face cu o ‘diversiune califi-
cată’, că acţiunile diversioniste au fost coordonate la nivelul întregii ţări şi - cum
e şi normal - cineva trebuie să răspundă pentru morţii de la Revoluţie. Dar acest
sau aceşti ‘cineva’ nu sunt alţii decât ‘cei care atunci au preluat puterea!‘

Nici nu se putea o temă mai şocantă pentru acest sfârşit de an în care
se devălmăşesc afirmaţii şi negaţii despre cel mai bun/prost guvern postde-
cembrist, despre mărimea/micimea corupţiei sau despre fuziunea partidelor
din Alianţă. Generalul Voinea reuşeşte, aproape miraculos, să deplaseze aten-
ţia media şi a publicului dinspre banalele probleme cotidiene - facturile de
încălzire, medicamentele ne/compensate, nota de plată a sărbătorilor, nemul-
ţumirile sindicale - spre eşafodul pe care justiţia se pregăteşte să-i jertfească
pe ‘copiii’ Revoluţiei în numele legalităţii!

Ştim cu toţii că în buimăceala acelor zile s-au petrecut multe lucruri
nu doar nefireşti, ci chiar atroce. Bănuim cu toţii că teroriştii fără chip repre-
zentau, în ultimă instanţă, factori de rezistenţă şi destabilizare ai structurilor
vechiului regim. Şi că o Revoluţie, ca aceasta, îşi are preţul ei, în sânge sau
vieţi omeneşti. Însă e prima dată când se propune un proces al Revoluţiei
- pentru că, în ultimă instanţă cam asta reiese din ceea ce declară dl Voinea -
în care reprezentanţii noii puteri, născută din această confruntare sângeroasă,
au de dat seamă pentru... violarea normelor de drept ale statului comunist!
Pentru că, practic, asta se invocă şi în virtutea acestor norme se poate face
inculparea!

Curajul dlui Voinea pare să aibă un punct de sprijin şi acesta rezidă
- poate fără ca domnia sa să-şi dea seama - tocmai în folosul structurilor fos-
tului regim, care nu numai că au supravieţuit, dar s-au şi consolidat, politic şi
economic, făcând acum regulile jocului.

Singura problemă, reală, a dlui Voinea este că prin dubla sa calitate
- aceea de participant la Revoluţie, ca acuzator al soţilor Ceauşescu, şi aceea
de anchetator al evenimentelor - se află într-o evidentă şi stridentă situaţie de
incompatibilitate. Lucru care pare să nu fi fost observat nici de CSM, nici de
doamna Macovei şi nici de revoluţionarii care-l susţin.

Avem nevoie ca de aer de adevărurile Revoluţiei. Dar poate că nu toc-
mai de la cei implicaţi. Emoţional sau moral. Sau în alt fel.
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Cearta cioburilor cu 
oalele sparte

Cu moralul ridicat brusc, de la cota de avarie, de către neaşteptatul
calificativ prezidenţial, cel mai bun guvern din ultimii 16 ani ‘prinde curaj şi se
repede la beregata ‘celui mai bun guvern de până în 2004’, aflat acum în po-
ziţia de observator. Cu o vervă pe care nu i-am fi bănuit-o din precedentele
prestaţii lacrimogene, în care descria motivele înălţătoare ale răzgândirilor sale
periodice, premierul Tăriceanu muşcă cu poftă din trupul vlăguit al unui PSD
retras strategic în spatele celui pe care nu demult activiştii săi îl declaraseră a
fi principala piedică în calea progresului. Schimburile de replici din Parlament
fac deliciul cititorilor de tabloide şi doar inexistenţa ‘bip’-urilor din limbajul curent
îi face pe cei mai îndârjiţi dintre protagonişti să nu-şi aducă în discuţie mamele
şi detalii ale procesului de procreare. Hazul acestei dispute stă în faptul că nici
unii şi nici alţii nu sunt mai breji şi că şi unii şi alţii au contribuit şi contribuie
semnificativ la deteriorarea vieţii românilor în timp ce ei îşi văd de privilegii şi
de reaşezarea cercurilor de interese în legitimul scop al privilegiilor proprii.
Hazul se accentuează când printre culpele fundamentale ale Opoziţiei, pre-
mierul o citează şi pe aceea a agăţării cu dinţii de scaune. Este vorba despre
scaunele de preşedinţi ai Camerelor, cele după care au salivat îndelung între-
gul an, aliaţii. Răspunsul ‘modest’ al lui Năstase - că nu s-a ţinut de scaunul
de preşedinte al Camerei mai tare decât s-a ţinut Tăriceanu de cel de premier
- repune  lucrurile în adevărata lor lumină demagogică, cu un uşor avantaj
pentru pesedişti: ei măcar au fost aleşi. 

Tema principală rămâne, însă corupţia, aceea pe care preşedintele e
tentat s-o considere moartă de când a preluat el frânele. Spre enervarea sa,
Aliaţii readuc problema pe tapet, în ciuda faptului că pe la Bruxelles nimeni nu
vede începutul şi sfârşitul corupţiei, europenii fiind mai degrabă dispuşi să o
considere un proces în plină desfăşurare. Cu o singură deosebire: rolul ‘baro-
nilor’ a fost preluat, din mers, de noii ‘oligarhi’.

Şi, uite-aşa, naţia are parte de o nouă distracţie populară: teatrul de
marionete, în care personajele ‘oală spartă’ fac mare haz de cele îmbrăcate
în hainele ‘cioburilor’.  
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Programul de autostrăzi:
kilometrul ‘Zero’!

În bilanţul triumfalist al ‘celui mai bun guvern’ de după ‘89 (bun de gură,
mai ales) ar trebui să se regăsească şi câteva date concrete, dincolo de
încântarea de a se fi pus punct corupţiei - cum zicea dl Băsescu. Iar una dintre
acestea ar trebui să se refere la unul dintre reperele fundamentale ale progra-
mului nostru de integrare: infrastructura, respectiv autostrăzile.

Cum-necum, fosta putere a semnat nişte contracte (cu clauze confi-
denţiale) şi a găsit resurse să finanţeze un program care s-a concretizat cu
darea în folosinţă a primului tronson, de circa 100 km, al autostrăzii ‘Soarelui‘
şi cu demararea lucrărilor la autostrada ‘Transilvania’. Nu e meritul lui Năstase
sau al lui Mitrea, ci al unui program care a ţinut cont de necesitatea unor căi
de comunicaţie valide şi racordate la reţelele europene. Anul acesta ar fi trebuit
să se finalizeze lucrările de pe magistrala litoralului - cel puţin până la Feteşti
şi să se dea în folosinţă primul tronson al proiectului Bechtel. Cu firească mân-
drie, incapabilul (o zic şi ai lui, cei care l-au propus!) ministru Dobre raportează
că programul de autostrăzi al Alianţei se află la ‘kilometrul zero’. Adică nimic.
Un an întreg s-a pierdut cu tradiţionalele gândiri-răzgândiri executive, cu puri-
carea contractelor, cu acuzaţii la adresa predecesorilor (neconcretizate şi
nefinalizate) cu tratative nesfârşite şi cu văicăreala lipsei de bani, deşi premie-
rul şi ai săi ne-au împuiat capetele cu marele succes al cotei unice şi cu cât
de mulţi bani s-au strâns în plus. Cu zece zile înainte de sfârşitul anului, pre-
mierul se dezmeticeşte şi zice că Dobre ar trebui să se hotărască ce face cu
Bechtel (de parcă ar fi autostrada lui, personală) în timp ce Boc îi dă ultimatum,
60 de zile, să dea drumul la lucrări. Incredibil, dar adevărat! În ţara lui Papură
Vodă nu ştie dreapta (liberalii) ce face stânga (democraţii) şi, de fapt, nici una
nu face altceva decât să se privească în oglindă şi să se minuneze ce porto-
calie este!

Dealtfel nici n-ar trebui să ne mirăm: nu este Traian Băsescu, coman-
dantul suprem al Alianţei, cel care în calitate de ministru al Transporturilor, pe
vremea unei alte alianţe, când a reuşit să cârpească doar câţiva kilometri din
autostrada Bucureşti-Piteşti, cea făcută de Ceauşescu, afirma răspicat că
România n-are nevoie de autostrăzi? Şi uite că n-are! Autostrăzi...     
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Şampania sistemului 
şi etichetele ei

Dacă pentru echipa Convenţiei Democrate, venită la putere în 1997,
a fost ceva mai simplu să se delimiteze, cel puţin formal, de sistemul ce a
generat guvernarea postrevoluţionară, datorită unei pretenţii de ereditate isto-
rică, afirmată de ‘aripa venerabilă’ a celor trei formaţiuni care se reclamau de
la ‘accidentul’ din 1944, nu acelaşi lucru se poate spune despre Alianţă.

‘Sistemul ticăloşit’ a fost o formulă de succes, dar ca oricărei formule
de acest fel, i-a lipsit conţinutul. Pentru simplul motiv că, aproape în majoritate,
Alianţa îşi avea, prin liderii săi, originea în acelaşi sistem care a generat clasa
politică postrevoluţionară. Pe măsură ce ‘istoricii’ s-au retras din scenă, ei au
făcut loc unor generaţii şcolite şi educate la vatra sistemului comunist. Nici
Băsescu, nici Stolojan, nici Tăriceanu sau Boc n-au stat vreme de aproape
cinci decenii într-un clopot de sticlă, feriţi de influenţele nocive ale unei noi
filosofii de viaţă şi politică care a ‘rodit’ doar în ograda lui Iliescu-Năstase-Mitrea
şi Geoană. Ba, dimpotrivă. La putere sau în opoziţie, după cum au ales să
joace, toţi aceştia şi-au făcut, unii altora, servicii, s-au ajutat discret să treacă
peste perioadele dificile şi au alcătuit alianţe secrete. Cel mai interesant lucru
mi se pare faptul că echipa învingătoare la finele lui 2004 asupra ‘sistemului
ticăloşit’ din 2001-2004 este compusă în majoritatea ei, din oameni bine reali-
zaţi material, cu averi considerabile făcute, în special, pe când se aflau în opo-
ziţie, sub oblăduirea discretă a celor de la putere care, la rândul lor,
beneficiaseră de un tratament asemănător în perioada 1997-2000! Sistemul,
dacă a fost ticălos (nu ticăloşit, cum spunea dl Băsescu, pentru că asta presu-
pune ca la origine să fi fost bun şi să-l fi stricat eventual cei care au urmat) a
fost datorită celor care l-au compus şi l-au perfecţionat. El a născut majoritatea
politicienilor de astăzi care nu se deosebesc decât prin culoarea hanoracelor
pe care le arborează la ocazii festive. Pe dedesubt ei poartă, cu toţii, aceeaşi
haină a lăcomiei, interesului personal şi a indiferenţei faţă de soarta celor pe
a căror spinare s-au propulsat spre vârfurile puterii şi ale averii.

Poate să bea zece ani de-acum încolo şampanie, în noaptea de Anul
Nou, în piaţa Universităţii, preşedintele Băsescu. Gustul acesteia va fi acelaşi:
al demagogiei ieftine şi al sfidării bunului simţ prin arogarea de merite şi calităţi
inexistente. Pentru că şampania din beciul casei din Mihăileanu nu diferă decât
prin culoarea portocalie a etichetei faţă de şampania din subsolul casei din
Zambaccian - ‘licoarea’ e aceeaşi.     
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Ocolul pământului 
cu Ungureanu

Cu mândria unui copil care s-a cocoţat pe acoperişul casei ca să se dea
mare în faţa colegilor de joacă, ministrul Ungureanu îşi trâmbiţează, într-o con-
ferinţă de presă-bilanţ, cea mai importantă realizare a mandatului său de un
an: a parcurs 82.000 km - de două ori înconjurul pământului pe la Ecuator! De
parcă ar fi fost angrenat în concursul ‘cine zboară mai mult pe banii statului’,
el crede că simplul fapt de a fi petrecut mai mult timp prin hoteluri decât acasă
se răsfrânge benefic asupra României, graţie unei diplomaţii iuţi de picior. Din
păcate dl Ungureanu nu prea se poate lăuda şi cu alte realizări. Plimbările sale
prin lume n-au prea lăsat ‘dâre’, vorba şefului său direct pe linie de politică
externă, ele fiind mai degrabă acţiuni de uzură. A te afla în scurte vizite pe la
Bucureşti e o calitate ce începe să fie definitorie pentru miniştrii noştri de
Externe, care consideră că simpla lor prezenţă în cât mai multe locuri de pe
mapamond rezolvă problema imaginii şi prestigiului României. E drept că nici
Mircea Geoană nu ne prea răsfăţa cu prezenţa sa la Bucureşti, cât a deţinut
portofoliul pe care l-a moştenit Ungureanu, dar parcă  turneele lui mai aveau
un rost. Marcat de tutela incomodă a preşedintelui, a cărui agendă este destul
de greu de înţeles, lui Ungureanu nu i-a rămas să joace decât cartea insisten-
ţei. Din peregrinările sale este destul de greu să înţelegi care este noua filosofie
de politică externă a României - în caz că aceasta există. Poţi însă să-ţi dai
seama cu uşurinţă că unele mişcări se fac ‘la plesneală’, cu rezultate pe mă-
sură. Şi aici nu pot să nu menţionez iniţiativa ministrului de a vizita, în plină
criză a ostaticilor, Siria, şi de a solicita preşedintelui Assad sprijin pentru elibe-
rarea ziariştilor români, sprijin care a fost condiţionat de primirea unei invitaţii
oficiale de a vizita România. Lucru pe care, din motive evidente, ministrul n-a
putut să-l facă, plasând afacerea într-o nouă situaţie de criză.

Probabil că anul viitor ministrul Ungureanu îşi va bate propriul record
şi va umbla de trei ori lungimea Ecuatorului, de-a lungul şi de-a latul unei lumi
pentru care România înseamnă tot mai puţin. Performanţă pe care va putea,
măcar, să o înscrie în Guiness Book.Sau măcarîn bugetul ministerului...   
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Executivul anului!

‘Cel mai bun guvern postrevoluţionar’ - a proclamat festiv preşedintele
Băsescu, la finele unui an în care i-au ieşit aproape toate pasienţele, cu
excepţia... demisiei guvernului Tăriceanu. Ce să înţelegi de aici?

Că de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Am avut guvernul pe care
ni-l puteam permite. Pentru unul mai bun ar fi fost necesar şi un Parlament
mai bun, şi un preşedinte mai bun, şi nişte partide mai bune - ca să nu mai
vorbim de poporul alegător, care este cel care este şi cu care reuşeşte atât de
bine să comunice subliminal cu expresia sa subconştientă, dl Băsescu.

N-a fost cel mai bun guvern. Nici pe departe. Şi nu putea fi, pentru că
a fost alcătuit în pripă şi în ideea să reziste două-trei luni până se coceau con-
diţiile pentru ca anticipatele să ofere Alianţei puterea de care avea nevoie.

Guvern de strânsură, cu oameni nepotriviţi la locuri nepotrivite, cu ano-
nimi, incapabili de vreo acţiune notabilă sau cu politicieni harnici la gură, dar
moi la fapte. Un guvern care n-a reuşit să gestioneze nici una dintre crizele
prin care a trecut. Care şi-a irosit timpul şi forţele omorând găini sau distrându-
se la mare în timp ce apa lua cu totul localităţi întregi. Care s-a războit cu
directorii de spitale puşi de PSD, în timp ce rujeola face ravagii printre copii.
Care a stopat timp de un an lucrările la autostrăzile atât de necesare integrării,
ca să ‘economisească’ proiectul, luându-l dintr-o parte şi mutându-l în alta.
Care a instaurat haosul în economie prin modificări perpetue ale unui cod fiscal
a cărui intrare în funcţiune se pierde încă la orizont. Care a avut greaţă să
negocieze cu sindicaliştii din învăţământ (zona în care premierul a descoperit
corupţia adevărată) irosind o lună din anul şcolar şi riscând ca aceasta să
rămână irecuperabilă.

În rest, numai de bine. Cu aceste mici excepţii, putem fi de acord
cu preşedintele că este cel mai bun guvern. Nu chiar postrevoluţionar, dar al
Alianţei cu siguranţă. Mai ales că nu se poate şti cum va fi următorul...
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ANDO
grafia zilei
- Selecţiuni 2005 -
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Echilibru de coaliţie

În aceeaşi oală
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Teorema lui Oprişan

Lecţia de umanism
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Echilibru bugetar

Firul roşu fară fir
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Izgonirea din Rai

Tinereţe fără bătrâneţe

Octavian Andronic / ANul 2005 SOLUŢIA  IMORALĂ 297



Şarja lui Geoană

Impresii din Biroul Oval
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Îngerul păzitor

Axa Băsescu
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Presa sub presiune

Exerciţiu de transparenţă
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Istoria se repetă

Examen de traseu
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Echilibristica denominării

Mariaj de convenienţă
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Călcâiul lui Traian

Diagnostic
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Mic intreprinzător

Don Călin de la Mancha
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Independenţă

Idei fluturate
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Disidenţă

Talk show
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Slogan ad-hoc

Victimele denomizării
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Guvernare seismică

Copiii de azi pe mâine
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Gura păcătosului

Haina face pe om
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Precizare

Atribut constituţional
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Soluţia morală STOLO

Notă informativă
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Conducere fără permis

Guvern înaripat
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Valul schimbării

Psihoză
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Revelaţie

Gest disperat
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Gastronomie politică

Regrete tardive
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Călare pe situaţie

Consultări
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Sfatul antrenorului

Conducere colegială
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Flagrant de adulter

Preşedintele jucator
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Grija aviară

Cocoşi fără frontiere
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Elena şi calul Traian

Mijloc de informare
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Politica bate teatrul

Ţepele lui Băsescu
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Protecţia social liberală

Podul prieteniei
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Decapitări la comandă

Audieri
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Colinda bugetarilor

Program de guvernare
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Alexandru Mironov: fost purtător de cuvânt al preşedintelui Iliescu,
ziarist şi scriitor
Dan Matei Agathon: ministru al Turismului în cabinetul Năstase
Virgil Măgureanu: sociolog, preşedinte al Partidului Naţional Român
Gavril Mârza: preşedintele CJ Suceava
Simona Marinescu: fost ministru al Muncii, reprezentant ONU în
Irak
Mohamed Munaf: om de afaceri irakian, partener cu Omar Hayssam
Marian Munteanu: om de afaceri, fost lider al Pieţei Universităţii
Daniel Morar: procuror şef al DNA
Alina Mungiu Pippidi: sociolog, preşedinte SAR
Ovidiu Muşetescu: fost preşedinte AVAB
Dorin Marian: şef de cabinet al preşedintelui Constantinescu

N.
Adrian Năstase: preşedinte executiv al PSD, preşedinte al Camerei
Deputaţilor
Valetin Nicolau: editor, fost şef al TVR 
Ilie Năstase: campion de tenis, candidat la primăria Capitalei
Sergiu Nicolaescu: cineast, senator
Nicolae Manolescu: lider al Alianţei Civice, preşedinte PAC

O.
Marian Oprişan: preşedinte al CJ Vrancea
Sorin Oprescu: lider PSD, candidat la Primăria Capitalei
Ludovic Orban: lider PNL, viceprimar al Capitalei
Ioan Oţel: procuror în Dosarul “Flota”
George Onişoru: istoric, şef al Colegiului CNSAS

P.
Răsvan Popescu: purtător de cuvânt al premierului Radu Vasile
Irinel Popescu: medic, politician PC
Ionuţ Popescu: ziarist, ministru demisionat al Finanţelor
Călin Popescu Tăriceanu: preşedinte PNL, premier
Dan Ioan Popescu: lider PSD Bucureşti
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Dinu Patriciu: om de afaceri, politician liberal
Cristina Pârvulescu: funcţionară în Primăria Capitalei, desemnată de
Traian Băsescu pentru funcţia de ministru al Integrării Europene
Andrei Pleşu: filosof, consilier prezidenţial demisionat
Gioni Popescu: director adjunct al SRI
Adrian Petrache: om de afaceri, apropiat al grupului Bittner-Cocoş
Cristian Tudor Popescu: ziarist şi scriitor SF
Gică Popescu: fotbalist internaţional

R.
Mihai Roşca: purtător de cuvânt al premierului Văcăroiu, director
Rompres
Ioan Rus: lider PSD, fost ministru de Interne în cabinetul Năstase
Dan Radu Ruşanu: fruntaş liberal, membru al conducerii PNL
Petre Roman: parlamentar PD

S.
Adrian Sârbu: patronul grupului de presă MEDIA PRO
Iolanda Stăniloiu: jurnalist, purtător de cuvânt al premierului
Văcăroiu, membru CNA
Codruţ Sereş: politician PC, ministru al Economiei
Ilie Sârbu: parlamentar PSD, fost ministru al Agriculturii
Lavinia Şandru: parlamentar PD, disidentă anti-Băsescu
Theodor Stolojan: consilier prezidenţial
Dragoş Şeuleanu: preşedinte S.R.R.
Adrian Severin: lider PD
Rodica Stănoiu: fost ministru al Justiţiei în Guvernul Năstase
Mircea Sandu: preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal

T.
Mihai Tănăsescu: parlamentar PSD,fost  ministru de Finanţe
Corneliu Vadim Tudor: preşedinte PRM
Ion Ţiriac: sportiv de elită, om de afaceri, preşedinte al COSR
Radu Timofte: director SRI
Triţă Făniţă: politician PD-PSD
Ion Ion Ţiriac: fiul lui Ion Ţiriac
Răzvan Theodorescu: academician, fost ministru al Culturii 
Culiţă Tărâţă: om de afaceri, parlamentar PSD
Ioan Talpeş: fost director SIE, consilier prezidenţial
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U.
Cristian Unteanu: ziarist,  purtător de cuvânt al premierului Roman
Mihai Răzvan Ungureanu: ministru de Externe
Elena Udrea: consilier prezidenţial demisionat
Mircea Ursache: preşedinte interimar al PSD Bucureşti

V.
Gabriela Vrânceanu Firea: purtător de cuvânt al premierului
Isărescu
Dan Voiculescu: preşedintele PC, vicepreşedinte al Senatului
Nicolae Văcăroiu: preşedinte al Senatului
Marian Vanghelie: primar al Sectorului 5
Sorin Vicol: ministru PC al Controlului, demisionat
Varujan Vosganian: lider PNL
Dan Voinea: procuror
Sebastian Vlădescu: ministru al Finanţelor

W.
Renate Weber: consilier prezidenţial demisionat

Y.
Mohamed Yassin: om de afaceri, “arabul cinstit” al preşedintelui
Băsescu
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