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Cuvânt înainte...

Efemeride, dar şi pentru istorie

Octavian Andronic (Ando) a scris - şi scrie în continuare – despre
vremea în care traieşte/trăim de câteva zeci de ani, dar zilnic. El consem-
nează şi comentează tot ce i se pare că trebuie să rămână undeva pentru vii-
torime şi o face cu aceeaşi egală competenţă şi conştiinciozitate indiferent
de dificultuozitatea, încâlceala, absurditatea sau delicateţea subiectului, pe
care-l tratează „la cald”, de cum s-a produs ori abia pe cale să... Şi o face în
viziune şi după apreciere proprie, fără să aştepte ce va mai spune mai întâi
unul sau altul. Ando deapană o cronică a lumii care e doar a sa (cronica, nu
lumea), indiferent la ce zice gura lumii, pe un tot mereu egal, foarte aproape
de imperturbabil, insinuant şi totul înfăşurat parcă într-un fel de aură de ima-
nenţă, de parcă ar fi vorba de buletinul de ştiri de dimineaţă al Destinului.
Aşa ajungi să te obişnuieşti cu această litanie de dimineaţă, utilă, deconec-
tantă, deloc plicticoasă, care te lasă cu senzaţia că lumea prin care trecem,
chiar dacă nu e ea atât uşor de înţeles (sau chiar deloc, de atâtea ori sau
în atâtea împrejurări), poate fi măcar povestită mai pe înţelesul tuturor, fără
ură şi patimă. OA are o limpiditate şi precizie în expunere ca puţini alţii,
iar dacă din text rămân totuşi nelămuriri, ţi se livrează pentru o mai bu-
nă edificare şi o caricatură în materie, după consacratul principiu Saint
Exupery-ian „Desenează-mi o oaie!”.

E un personaj, acest Tavi Andronic în ceaţa presei românesti. 
În primul rând, cred eu, pentru că este cel mai ordonat, mai riguros şi mai
fără greş monitor al mersului evenimentelor. Dacă ar trebui să reconstituim
deceniile pe care le-a/le-am parcurs ca viaţă, şi am fi constrânşi, ca biblio-
grafie, la un singur autor din florilegiul de nume ale gazetariei noastre, cel
mai aproape de exhaustiv (deci alegerea) ar fi Octavian Andronic. „Grefier
al secolului (secolelor)” prin care a trecut şi trece, ca să-l parafrazăm pe Bal-
zac, el deapănă zilnic, precum un cronicar tihnit din vechime, firul nesfârşit
al poveştii româneşti pre şi post decembriste, atent la fiecare detaliu care
are vreo noimă, ca un artist al vizualului „care - şi - este” de fapt, mereu cu
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opinie şi atitudine, dar nu pătimaş, nu intolerant şi cu o dezinvoltură dezar-
mantă în atacarea oricărui subiect, din orice domeniu demn de interes.

Nu mă pot reţine să nu înşirui măcar aşa, aleatoriu, cam ce zone de
„realitate imediată” cutreieră, pentru a da sama în scris, harnicul, conştiin-
ciosul şi neobositul gazetar, mereu pe fază: dezmăţul de bugetar al guverului,
„ţigăniile” de la Primăria Capitalei, iarna fără gaze destule, „băieţii deştepţi”
din energetică, ninsoarea care surprinde mereu edilii şi chinurile deszăpezi-
rii, prăbuşirea ministrului Oprea, lăsarea de izbelişte a unui centru pentru
bolnavi neuropsihici, pensia sau leafa, (ne)promovarea produselor româ-
nesti, urechi indiscrete în convorbirile telefonice, interceptări ilegale ale ser-
viciilor secrete, baroni locali – baroni centrali, penibila ministreasă a
Turismului, „comprimarea” bugetarilor, anacronismele sindicalismului dâm-
boviţean, „finanţatorii” penali din fotbal, promisiuni de mărirea pensiilor şi
salariiilor, procesele lui Stănculescu şi Chiţac, băncile şi Banca Naţională,
Craiova interlopă, Dragnea-13 zile ministru, ascensiunea şi prăbuşirea lui
Vanghelie, distrugerea sistematică a pădurilor, salariaţii de lux ai statului,
aberaţiile din justiţie, declinul partidului liberal, politica de cumetrie, „coliba
unchiului Boc”, cancerul generalizat al corupţiei, spectrul crizei, ascultări
neautorizate, fabrici de diplome, scandaluri „Doi ş-un sfert”, structura pa-
razitară a DNA etc. etc. Prea lungă enumerarea ? Poate - dar sunt doar o
parte din temele atacate zi de zi de necruţătorul cronicar într-un răstimp de
numai trei luni (iar el se îndeletniceşte cu aşa ceva de nişte zeci de ani). Şi
fiecare din aceste tablete e documentată beton, relatată cât mai obiectiv cu
putinţă, judecată nepărtinitor (dar cu patos şi chiar indignare, când e cazul),
asezonată fie cu ceva anecdotică în plus, fie cu umor. Iar acest joc zilnic cu
actualitatea al gazetarului durează de la întemeierea primului cotidian post-
decembrist, „Libertatea” (de către… fatalitate! … Octavian Andronic) şi
până în zilele noastre, prin Agenţia de ştiri şi comentarii Amos News, ctito-
rită şi susţinută de acelaşi de neoprit gazetar Ando. Matty avea la ziarul „Ro-
mânia liberă” rubrica de caricatura „Una pe zi”. Andronic are, de ani de zile,
în „Libertatea” şi „ Amos News”, cam câte „două pe zi”: un comentariu şi
o caricatură. 

Efemeride, am zice. Da, dar şi din ele se alcătuieşte istoria şi Ando
o ştie prea bine. 

Este de stăruit asupra vocaţiei certe – dar şi misiunii asumate – de
cronicar (fie şi al clipei) a acestui gazetar, care, şi astfel, se individualizează
în breaslă. El este un împătimit al detaliului cotidian, fie acesta spectaculos
ori (doar aparent) insignifiant şi le trece la raboj atent şi cu acribie, fiind
convins că or să trebuiască ele odată şi odată („Pac la Răsboiul!”), cândva
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şi cumva, pentru a reconstitui, peste timp, vremurile de azi.
Citeam, zilele trecute, pe facebook-ul atât de instructiv (pentru cine

ştie cum trebuie – sau nu – folosit), uimirea sinceră a unui mai tânăr contem-
poran care mărturisea cu deplină candoare că el nu-şi poate imagina cum se
trăia, de fapt, în România, înainte de 1989.

Ei, ne-am putea spune, dacă ar fi fost şi atunci consemnări ga-
zetăreşti asemenea celor ale lui Octavian Andronic, omul nostru – şi nu doar
el – ar putea să-şi facă o idee mai clară şi mai nuanţată în chestiune. Iată de
ce greşesc aceia care îşi închipuie, poate, că de „cronici” cum sunt cele
consacrate de autorul aici în discuţie n-ar fi neapărată nevoie acum când
avem „atâtea clăile de fire stângi”, cum ar fi zis poetul Ion Barbu, gen in-
ternet, arhive, colecţii de ziare, înregistrări audio şi video etc etc.

Nu e deloc aşa. Cronicile în cauză sunt 1- selective şi 2- redactate
„la cald”, sub presiunea evenimentului, uneori încă în plină desfăşurare. A
lua pulsul clipei şi a consemna imediat devine, cu timpul, aur pentru cel ce
se documentează despre.

Într-unul din puţinele texte în care se adresează la persoana întâi
(adică aşa cum ar trebui să o facă în general gazetarul), Octavian Andronic
explică şi crezul lui gazetaresc, şi proiectul „de a reţine în depozitarul me-
moriei vorbe şi fapte care, altminteri, s-ar pierde în noianul de informaţii de
care suntem copleşiţi cotidian”. Gazetarul nu ezită să respingă ideea „obiec-
tivităţii” fără cusur a ziaristului-cronicar (şi, prin acesta, a mass-media) pen-
tru că, spune el, „obiectivitatea este atributul maşinilor – de orice fel,
inclusiv cele de scris – nu al oamenilor cu in-sensibilităţi diverse”. E drept,
obiectivitate absolută, în stare pură, genuină, nu poate exista, dar pondere
şi cumpătare, echilibru, luciditate şi raţionalitate – toate acestea sunt atribute
salutare şi benefice presei şi cititorilor ei, iar Octavian Andronic profită co-
pios de ele, în viziunea şi scrisul său, sub raportul credibilităţii.        

Cronicar al realităţii „în timp real”, (cum însuşi remarca), el crede
în utilitatea neperisabilă a înscrisurilor sale, care – spune el – sunt „evaluările
din care istoricii perioadei vor putea trage concluziile atunci când pasiunile
şi tensiunile se vor fi stins iar obiectivitatea analizei îşi va putea pune am-
prenta pe opera lor. Acest lucru se va întâmpla, desigur nu mâine, ci peste
un număr de ani, când presiunea contemporanilor nu se va mai putea exer-
cita”. Altfel spus, lucrarea lui Octavian Andronic este dintr-un material care
încă “lucrează”. Oricum, nu orice gazetar prin excelenţă al actualităţii are
curajul să se mai prezinte după un timp cu texte scrise de el sub presiune în
trecut. 

Corneliu Vlad
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...Cuvânt după

Incendiul secret al 
„flăcării violet”

Culmea este că, după alegeri şi până la finele anului 2009, nu
s-a vorbit deloc despre implicaţiile paranormale ale votului care i-a adus
lui Traian Băsescu cel de-al doilea mandat. Abia după anul nou, într-o
emisiune de televiziune la care era invitat în calitatea sa de fost şef al
campaniei lui Geoană, Viorel Hrebenciuc a pomenit despre „flacăra vio-
let” - subiect despre care se discutase intens în interiorul analizelor dez-
baterii dintre cei doi candidaţi, care a şi decis, practic, câştigătorul. Ca
dovadă, respectiva culoare apărea nu doar în garderoba susţinătorilor
preşedintelui în exerciţiu, ci şi în cea a outsiderului.

A fost, dealtfel, şi prima dată când a fost inclusă în preparativele
unui scrutin ideea de recuzită sau de servicii paranormale. Cei care au
cercetat mai atent tabloul echipei de susţinători ai lui Băsescu au reperat
un personaj complet necunoscut marelui public: psihoterapeutul Aliodor
Manolea. Acesta avea deja un stagiu în staff-ul prezidenţial, asistându-
l pe fostul şef al statului şi în cursul evenimentelor de la suspendarea sa
din 2007, şi beneficia de voga pe care bioenergetismul de sorginte ba-
sarabeană o avea în cercurile interesate. Înainte de a-l avea ca „pacient”
pe Băsescu, Manolea servise şi pentru Mircea Geoană în campania pen-
tru europarlamentare din 2007.

Dar să revin la cel care a desfăcut dopul clondirului cu paranor-
mal. „Viorică” - cum îl alinta omologul său democrat de campanie, Vi-
deanu - aflat încă sub şocul dezamăgirii provocate de o înfrângere
neaşteptată (el continuând să se considere „făcătorul de minuni” din
1992 şi 2000) a invocat faptul că folosirea culorii violet, inclusiv pe cra-
vata lui Băsescu, jucase un rol important în manipularea episodului elec-
toral prin dinamizarea prestaţiei băsesciene şi prin supunerea la „atacuri
energetice” a lui Geoană. Subiectul odată deschis a dat naştere unui ade-
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vărat tsunami de dezbateri pe tema „meditaţiei cu flacăra violetă” - o
tehnică folosită în medicina alternativă şi complementară, cu scopul de
a lucra asupra câmpurilor energetice armonizându-le. O variantă de lucru
a acestei tehnici a fost creată de psihologul Teodor Vasile în 1999, ca te-
rapie complementară integrativ holistică. Nu se ştie prea bine în ce au
constat demersurile de specialitate ale lui Aliodor Manolea, dar este cert
că, după alegeri, Băsescu le-a luat în serios, procedând chiar la înlocuirea
culorii albastre de pe stema României de la pupitrul Palatului Cotroceni,
de la care cuvânta, cu violetul ca culoare de fond - ceea ce a generat
chiar o avertizare penală din partea Monei Pivniceru. Manolea nu a su-
pravieţuit alegerilor în tabăra prezidenţială, el făcând, în 2012, campanie
pentru suspendarea preşedintelui, dar cu mai puţin succes decât la ale-
gere.

Dintr-un subiect intens întors pe toate feţele, „flacăra violet” a
ajuns un subiect de băşcălie politică, fiind invocată atunci când se dorea
să se evidenţieze derizoriul unor demersuri lipsite de substanţă.

Cu sau fără „flacăra violet” Băsescu a câştigat, la fel de pe mu-
chie de cuţit ca şi primul, al doilea mandat (dar şi a doua suspendare)
instalându-se pentru zece ani, regretabili din toate punctele de vedere,
în capul unei ţări ai cărei politicieni bâjbâiau orbeşte într-o realitate pe
care erau incapabili să o înţeleagă şi să o admnistreze corect.

Octavian Andonic

P.S. I-am solicitat reputatului gazetar cu excepţionale state de
serviciu la vârf, în două epoci complet diferite, Corneliu Vlad prefaţarea
acestui penultim op al seriei, cu convingerea că relativa sa detaşare de
fenomenul intern, datorată analizei aprofundate a celui extern, îi oferă
prilejul de a vedea mai bine şi mai corect ceea ce s-a petrecut în acest
an complex care a fost 2009. Îi mulţumesc cu respect şi îndatorare pentru
bunăvoinţă.
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Prefeţe şi prefaţatori

Schimbarea schimbarii (Anul 2000)
Un cronicar prin excelenţă, mai echilibrat decât epoca sa

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

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

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

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

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

Separaţia palatelor (Anul 2003)
Ahile şi broasca 

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

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

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

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

Soluţia imorală (Anul 2005)
Principiul Arătării Pisicii

“Format la dura şcoală a comentatorilor zilnici a ceea ce se vede, ceea ce se
aude şi ceea ce se face, Octavian Andronic a luat acum câţiva ani decizia de a–şi strânge
în volume, regrupate pe ani, articolele publicate zilnic sau aproape zilnic, după 1 ianu-
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12 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

arie 2000, pe prima pagină a publicaţiei electronice “Amos News”, simultan cotidian
şi agenţie de presă, una dintre cele mai echilibrate şi profesionale dintr-un multicolor
(politiceşte vorbind) şi pitoresc peisaj jurnalistic naţional, aproape permanent inundat
de agresivităţi verbale şi vulgarităşi greu de întâlnit în alte ţări “vecine şi prietene”.
Putea să înceapă foarte bine cu anul 1990, când se afla solid la cârma cotidianului “Li-
bertatea”, 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 (credinţele milenariste sunt încă
în plină vigoare în toate ţările creştine) “cumpănă a apelor” între undele seismice ale
“tranziţiei”, provocate de zguduirile revoluţionare din şi de după 1989 - suficient de
îndepărtate pentru a se putea presupune că ţara între timp, a păşit pe versantul unei alte
ere – şi vremea “intrării în normalitate”, adică vremea în care Statul şi poporul şi-au
dat “un program de viaţă, şi-au reordonat instituţiile şi electoratul, ba chiar şi “cetele”
politice (căci despre o clasă politică, în accepţiunea social-elitară a cuvantului nu se
poate vorbi) s-au reeducat în spiritul valorilor libertăţii şi democraţiei. Până acum, din
seria Cronologia comentată a Mileniului III au apărut cinci volume. Acesta, al şaselea,
priveşte anul 2005, situat temporal în urmă cu aproape un deceniu de ceea ce s-a în-
tâmplat ieri, se întamplă azi şi se va întampla mâine şi până la sfârşitul anului. Depăr-
tarea faţă de faptele prezentate şi interpretate de Octavian Andronic la timpul lor şi
acum în cartea de faţă, simptomatic intitulată “Soluţia imorală”, îngăduie cititorilor ce
au urmărit cu atenţie “aventura” (căci chiar despre o aventură este vorba) post totalitară
a României, o evaluare detaşată a acesteia.” (Grigore Arbore)

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

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

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

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

însăşi de a realiza o emisiune de acest gen s-a modificat. Apărea într-o epocă în care
moderatorii de televiziune erau pricepuţi, eleganţi, civilizaţi şi cu adevărat inteligenţi.
Extrem de exactă observaţia profesorului Adrian Cioroianu: ”Nu cred că este vreo per-
soană publică – din politică, din administraţie sau vreun coleg din presă – care să fi
fost vreodatîă ofensată de vreun rând al dlui Andronic; chiar şi atunci când este muşcă-
tor sau ironic, fraza acestuia nu agresează; ea este       empatică,e ste argumentată şi,
mai ales, are acel calm stilistic al jurnalistului adevărat, care ştie că puterea frazei scrise
derivă direct din responsabilitatea autorului ei.” (Stelian Ţurlea)

Cei 322 (Anul 2007)
Ando, pasionatul bine temperat

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

Volumul de faţă, intitulat “322”, este cel de al şaptelea. Cei care se aşteaptă
să găsească în filele lui o retrospectivă distanţată vor avea, de fapt, surpriza unei fresce,
a unui tablou de autor, fidel, dar personal, al actualităţii momentului de atunci. Ei bine,
tema dominantă a anului 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, n-a avut
neapărat legătura cu ceea ce va rămâne, într-adevăr, ca un moment de referinţă în istoria
contemporană a ţării, ci cu ceea ce Ando numeşte inspirat “caftul naţional”: tensiunile
şi “păruielile” dintre Preşedinte şi Premier şi, mai ales, suspendarea celui dintâi, pentru
o lună de zile, în urma votului a 322 de parlamentari, deveniţi ulterior duşmanii per-
sonali  şi ţinte predilecte ale lui Traian Băsescu:  “…odată cu accesul formal la UE,
toată lumea pare a fi uitat de adevăratele probleme ale României,concentrându-se pe
aspecte marginale şi derizorii: suspendare, referendumuri, restructurări de ochii lumii,
competiţia pentru o porţie cât mai consistentă de ciolan, iar campion  al acestui joc
rămâne tocmai cel care a spus în doi peri că România trebuie schimbată. Cu ce?”, con-
chide gazetarul cu o trăsătură fermă de condei. (Gilda Lazăr)
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Votul UninomiNUL (Anul 2008)
Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem?

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

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

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

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

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

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

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

Ambasador Neagu udroiu

14 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 14



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 15

Şatra lui Oprescu
Există o serie de trăsături ale stilului de viaţă propriu etniei ţigă-

neşti care i-au făcut deja reputaţia cu bunele şi relele ei. Dacă nu se prea
omoară cu munca propriu-zisă, ţiganii, în schimb, nu precupeţesc nici
un efort - inclusiv fizic - pentru a sărbători ceea ce poate fi sărbătorit.
Într-un calendar propriu, secret, zilele însemnate cu roşu le depăşesc,
numeric, pe cele tipărite cu negru. La ţigani, orice sărbătoare ţine de 4-
5 ori mai mult decât la alţii. Nunţile încep joia şi se termină marţea, bo-
tezurile durează câte o săptămână, iar sfinţii din calendar fac pur şi
simplu horă în unele perioade ale anului. Dincolo de acestea, ţiganii gă-
sesc pretext de petrecere aproape din orice: când taie moţul puradelului,
când cumpără o basma nouă ţigăncii, când îşi înţarcă droaia de progeni-
turi. Dorinţa lor de a se simţi bine excede de cele mai multe ori realitatea.
Dacă nu pot petrece în ograda proprie, unde e harababură şi noroi, întind
cortul în stradă şi se miră că unii fac gură în loc să se bucure odată cu
ei. Se mândresc cu galbenii din salbe şi cu crucile mari de aur de la gât,
chiar dacă în casă dorm laolaltă cu calul (singurul care mai munceşte)
şi cu găinile din ogradă. Nimic din vicisitudinile vieţii curente nu le um-
breşte optimismul şi pofta de viaţă exprimată în ritm de dans. Cred că
dr. Oprescu, primarul nostru general, a împrumutat ceva din această fi-
losofie de viaţă pe vremea când copilărea prin mahalaua Colentinei, de
care-l leagă puternice amintiri. Altfel nu se explică irepresibila sa pro-
pensiune spre un stil de viaţă pe care face eforturi deosebite să-l impună
urbei pe care o păstoreşte cu bancul şi cu ironia groasă. De când a câşti-
gat alegerile, Capitala o ţine tot într-o petrecere. N-a fost săptămână ca
Oprescu să nu taie panglica vreunei paranghelii, ţinută, după obicei, la
un cort instalat în mijlocul unei pieţe sau pe o stradă circulată. Fie că a
fost vorba de vreo piaţă volantă (care deja şi-a luat zborul), fie de vreun
concert pop, primarul a fost mereu la datorie. Între proiectele cu viziune
futuristă - prima autostradă suspendată ce urmează să treacă peste capul
bucureştenilor, sau fântâna muzicală din Herăstrău de 5 milioane de euro
- Oprescu se gândeşte mereu la viaţa şi bucuriile de fiecare zi ale „şatrei”
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sale municipale. Sfârşitul de an şi sărbătorile de iarnă au fost o ocazie ne-
maipomenită pentru a băga Capitala în Guiness Book, cu cel mai lung câr-
nat afumat din lume şi cel mai greu tort. Vreme de mai bine de o săptămână,
traficul auto (care-l ştim cu toţi cum e) a fost deviat ca să facă loc pe bule-
vardul din faţa Palatului Parlamentului la sumedenia de „corturi” din scân-
dură în care lumea să regăsească atracţiile bâlciurilor de altădată. Chestia
cu cartea recordurilor e o găselniţă pe care primarul e hotărât să o exploa-
teze: după ce-a scos în stradă vreo 5000 de Moşi Crăciun şi a dat în popu-
laţie cu cârnaţi şi torturi, Oprescu ar putea să cheme oficialii de la Guiness
ca să înregistreze şi alte recorduri: metropola europeană cu cele mai multe
străzi noroioase sau prăfoase (în funcţie de sezon); oraşul cu cele mai multe
încălcări ale regulilor de circulaţie nesancţionate; metroul european care
în 20 de ani a crescut doar cu 4 staţii; cartierele cele mai inundabile din
Europa; pasajul (Basarab) cel mai încremenit din lipsă de bani; centrul is-
toric cel mai murdar şi mai neamenajat. Şi, bineînţeles, cu fiecare omolo-
gare, să se mai organizeze o paranghelie pentru că, bineînţeles, legea care
interzice nunţile cu corturi în stradă nu se aplică şi primarului general. Al
şatrei Bucureşti. (5 ianuarie)

Dezmăţul bugetar
Cei patru ani de guvernare ai Alianţei, dar în special ultimii doi,

asupra cărora şi-a pus amprenta guvernarea de gaşcă a liberalilor, au
consemnat cel mai mare dezmăţ bugetar din istoria, poate, a ultimului
deceniu. În virtutea principiilor economiei de piaţă, banul public a fost
jefuit la drumul mare, fără ruşine şi fără oprelişti. Practic, nu a mai exis-
tat niciun fel de control al modului în care cei îndrituiţi să folosească
banii daţi de la buget au împărţit şi au distribuit sumele alocate. Curtea
de Conturi, considerată încă o instituţie depăşită, de sorginte comunistă,
n-a făcut decât să constate - acolo unde s-a putut - ce s-a întâmplat cu
alocaţiile bugetare şi să trimită rapoarte unui Parlament - el însuşi un
înghiţitor nesătul de bani - care n-a avut niciodată timp să le ia în dis-
cuţie. Practic, orice şef de instituţie s-a transformat într-un dictator fi-
nanciar: el şi-a stabilit salariul şi sporurile, el a dispus ce cheltuieli şi
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cum se fac şi nu a dat socoteală nimănui. Modelul a fost dat de însuşi
şeful Guvernului, care a înfiinţat nenumărate agenţii unde să-şi poată
plasa clientela politică şi să o fidelizeze prin lefuri exorbitante. Două au
fost, în acest interval, direcţiile în care au curs, cu nemiluita, fondurile:
achiziţii exorbitante  de maşini de lux, de aparatură, de mobilier şi chel-
tuieli de deplasare. Dacă cineva ar face o socoteală, ar constata cu sur-
prindere, că numărul zilelor în care angajaţii statului s-au aflat în
străinătate, în vizite de tot felul, de la documentări exotice până la în-
frăţiri ciudate, depăşeşete numărul zilelor prestate la locul de aşa-zisă
muncă. Unul dintre cei mai mari cheltuitori de bani publici este chiar
Ministerul de Finanţe, a cărui sumedenie de şefi şi şefuleţi dispun, pe
lângă lefuri şi sporuri, de multiple prezenţe în consilii de administraţie.
Aceste consilii sunt cea mai şmecherească cale de a se fura bani legal:
cei care trebuie să aprobe leafa directorului, sunt remuneraţi lunar, pentru
participarea la şedinţe, cu 20% din această leafă. Consiliile de suprave-
ghere sunt alte sinecuri pe bani mulţi, ca şi comisiile de privatizare, care
nu se grăbesc niciodată să încheie o privatizare din simplul motiv că
atunci încetează să le mai curgă banii în buzunare. A fost de toată co-
media uimirea pe care a interpretat-o Tăriceanu atunci când a ieşit scan-
dal cu lefurile şefilor de agenţii - de parcă nu el le făcuse, pe multe din
ele, şi de parcă nu ştia cu cât sunt plătiţi ciracii pe care i-a numit acolo.
Noul guvern vine hotărât să taie în carne vie şi să economisească, doar
la prima strigare, un miliard de euro! Vă daţi seama? Un miliard de euro
numai din cheltuielile inutile făcute în ministere şi alte instituţii publice!
Dacă Boc ar avea un minim interes să adâncească problema - dar nu-l
lasă clientela democrato-socială care aşteaptă salivând să intre în pâine
- cifra s-ar putea dubla sau chiar tripla şi s-ar găsi şi banii pentru profe-
sori şi pentru mame, pe care acum Sârbu de la Muncă îi caută şi nu-i gă-
seşte. Şi ar mai fi o cale de făcut bani: impozitarea luxului. În România
este cel mai ieftin să fii bogat şi să-ţi etalezi - uneori cu neruşinare - bo-
găţia. Bogatul îşi plăteşte capriciile, la fel cum săracul îşi plăteşte ne-
voile: tot cu 16%. Marile averi sunt impozitate la fel ca şi leafa micului
angajat. O egalitate păguboasă şi oneroasă, pe care deja noua adminis-
traţie se face că nu o vede. La fel cum nu vrea să vadă multe altele...   
(6 ianuarie)
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Haina lui Boc
Nu ştiu de ce mă aştept ca în vreo câteva zile să-l văd, la tele-

vizor, pe premierul Boc, sfătuinde-ne „să mai punem o haină pe noi”.
Istoria se repetă, deşi personajele par să fie altele. Ce se întâmplă în
aceste zile aminteşte izbitor de iarna lui ‘84-’85, cea care a dat, practic,
semnalul căderii dictaturii, patru ani mai târziu. A fost o iarnă grea şi,
chiar dacă pe atunci nu exista Gazpromul, exista ambiţia lui Ceauşescu
de a plăti datoriile ţării prin orice mijloace, pentru a-şi păstra indepen-
denţa. Mijlocul cel mai des folosit a devenit acela al ignorării nevoilor
elementare ale propriului său popor. Gerul de atunci a făcut să crească
consumul casnic şi cum acesta ameninţa să afecteze producţia indus-
trială, dictatorul nu a stat pe gânduri şi a închis robinetul populaţiei, pen-
tru ca industria energofagă să poată să producă în continuare pe stocuri.
Nu conta că pe atunci consumul casnic nu reprezenta decât vreo 8 la
sută din total şi că România importa o cantitate mult mai mică decât as-
tăzi, existând pe atunci resurse mai consistente în subsolul ce nu fusese
încă concesionat. Important era să meargă industria. Întreruperile de cu-
rent electric şi reducerea presiunii în conductele de gaze au fost atunci
coşmarul unei întregi populaţii. Gerul a făcut să pleznească caloriferele
din şcoli şi spitale, iar în casele oamenilor orice tentativă de a suplini
aceste lipsuri a devenit imposibilă. În faţa tensiunii create de această
stare, Ceauşescu a avut o singură reacţie, sfătuindu-i pe români „să mai
pună o haină pe ei”, cum făcea el însuşi în palatul din Primăverii, unde
redusese temperatura la „doar” 20 de grade, ca să dea un exemplu. Nu
sunt, din păcate, statistici care să ne spună câţi oameni au murit atunci
de frig, câţi s-au îmbolnăvit şi cât de mari au fost pierderile din economie
datorate acestor restricţii absurde. Cert este că unicul gest care ar fi salvat
situaţia - deşi se cunosc restricţiile care existau pe atunci în extinderea
reţelelor de aprovizionare cu gaze şi de instalare a acestora la noi abonaţi
- nu a fost făcut: închiderea temporară a câtorva mari consumatori in-
dustriali, pentru a putea creşte presiunea în reţeaua casnică. Experimen-
tul i-a plăcut atât de mult lui Ceauşescu, încât l-a repetat în fiecare dintre
iernile care i-au rămas. Din fericire pentru noi, nu prea multe... 

Guvernul Boc se află în faţa primei crize majore pe care o are
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de rezolvat. Are, din fericire, instrumentele de intervenţie pe termen scurt.
Industria actuală este o umbră a celei de acum 25 de ani, iar sistarea pro-
ducţiei poate fi chiar o gură de oxigen pentru unele capacităţi afectate deja
de criza economică. Pentru guvernul Boc, îndrăznesc să cred că este o ve-
ritabilă gură de oxigen: aflat în faţa unor crize majore - precum cea a în-
văţământului şi a recţiei în serie a celorlalte zone bugetare - Executivul
condus de mâna dreaptă a preşedintelui are o excelentă scuză de a nu face
ce s-a angajat sau faţă de ce a susţinut când nu avea putere de decizie.
Principala sa grijă va fi acum să lupte cu consecinţele tăierii gazelor de
către ruşi. Miniştrii responsabili vor fi prezenţi de 5 ori pe zi la TV să ne
zică ce mari eforturi fac ei şi cum au grijă de popor, lăsând la o parte toate
celelalte chestiuni, devenite neimportante. Gazul este haina pe care Boc o
pune peste angajamentele electorale nerespectate. (8 ianuarie)

Criza gazului deschide 
sezonul „băieţilor deştepţi”
Fiecare guvernare are „băieţii ei deştepţi”, cei care sunt întot-

deauna gata să sară în ajutorul naţiunii, în momentele de cumpănă ener-
getică. Cea nou instalată la Palatul Victoria nu face excepţie. Aşa că, pe
fondul crizei gazului rusesc, Guvernul a declarat „situaţie de urgenţă”.
Situaţie pe baza căreia poate selecta oferte de achiziţionare a păcurii şi
combustibilului necesar pentru dezgheţarea populaţiei fără să mai facă
paşii birocratici pe care-i prevede legea: anunţ de licitaţie, depunere de
oferte, analiză, termen pentru soluţionarea contestaţiilor - o întreagă po-
liloghie care, urmată ca la carte, ar asigura necesarul de combustibil pen-
tru iarna viitoare. Ori criza e acum. Ieri. Nu mai e timp de aşteptare, fără
ca aceasta să nu fie taxată ca indiferenţă faţă de soarta „românilor”. Căci
aşa li se zice când e nevoie de aprobarea lor. Când nu e nevoie, se nu-
mesc, simplu, „populaţie”. Ministrul Economiei, dl Videanu, a ieşit mier-
curi pe micile ecrane şi a anunţat „starea de urgenţă”, care doar în câteva
ore s-a transformat în „situaţie de urgenţă”. A anunţat-o cu deja cunos-
cuta sa mină de om preocupat de binele public, pe care o afişa şi ca pri-
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mar al Capitalei, când anunţa înlocuirea grelei moşteniri de borduri din
piatră, cu modernele şi eficientele borduri din beton. Ăsta a fost şi noul
pas al noului Executiv spre înnodarea legăturilor de concepţie şi acţiune
cu guvernările precedente. Care, şi ele, în faţa crizelor reale sau inven-
tate, deschideau portiţele legale pentru a da de lucru „băieţilor deştepţi”
care aşteptau cuminţi să li se ceară ajutorul. Şi pe care ei îl oferă, dezin-
teresaţi, fără licitaţie şi la preţul pieţei. Care variază în funcţie de gravi-
tatea crizei. Faţă de ziua precedentă, în cea a anunţului făcut de ministrul
Videanu, preţul păcurii a săltat, vioi, cu vreo 20 la sută. Şi până se vor
perfecta formele va mai sălta. Comic, dacă n-ar fi dramatic, e faptul că
grija guvernanţilor s-a manifestat cu o grăbire demnă de cauze mai bune.
În sensul că Executivul n-a mai pregetat să afle care va fi deznodământul
conflictului ruso-ucrainean - despre care o logică elementară spune că
nu poate să dureze mai mult de câteva zile, ruşii neavând nici un interes
să piardă zilnic miliarde - şi să vadă cât de presantă este nevoia de pă-
cură, în condiţiile în care tot ei ne-au asigurat că producţia internă şi re-
zervele de gaz ne pot scoate din iarnă. Achiziţiile de combustibil pentru
CET-uri se vor face, deci, în condiţiile impuse de furnizori, chiar dacă
ele nu mai sunt urgenţe şi s-ar fi putut derula în termenii prevăzuţi de
legislaţie. Din buzunarul statului se vor muta, în buzunarele „băieţilor
deştepţi” sume importante care vor contribui la bunăstarea unei categorii
privilegiate. A unora care, bineînţeles, nu vor fi atât de insensibili încât
să nu aprecieze efortul şi bunăvoinţa manifestate de guvernanţi. Tema
nu e nouă. Ea se desfăşoară aproape în fiecare iarnă care ia, tradiţional,
pe nepregătite, autorităţile, dispuse mai tot timpul să mizeze mai mult
pe blândeţea naturii, decât pe prevedere. Dacă criza gazului se va re-
zolva, bag mâna în foc că vor apărea, cu promptitudine, alte crize pentru
care vor fi necesare, de asemenea, măsuri excepţionale. Pentru binele
„românilor”...    (9 ianuarie)
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Demonopolizarea deszăpezirii

Oprescu poate să răsufle uşurat: prima zăpadă din această iarnă
n-a mai luat prin surprindere - ca de obicei - municipalitatea. Evident,
nu este doar meritul primarului, care a lăsat niţel deoparte populismele
şi recordurile pentru Guiness Book şi s-a concentrat pe fluenţa (scuzaţi
eufemismul) circulaţiei. Este, în primul rând, meritul naturii, care a tri-
mis din ceruri doar o rafală de nea. Iar în al doilea, este meritul compa-
niilor de salubritate, care n-au dorit să-şi strice reputaţia şi să-şi
pericliteze contractele, aşa încât au scos pe străzi, la înaintare, toate tru-
pele şi armamentul din dotare. Dacă ar fi să se facă un clasament al aces-
tei prime campanii, pe primul loc se situează ROMPRESTUL, care
acţionează în sectoarele 1 şi 5. Mai nou venită pe piaţa salubrităţii Ca-
pitalei, compania a avut de înfruntat nu doar concurenţa (adesea neloială)
a celorlalţi furnizori de servicii, dar şi feluritele arme politice puse în
funcţiune de aceştia. Sectorul 1, unul dintre cele care dispun de cea mai
mare suprafaţă de drumuri principale, utilizate la cote înalte, a ieşit cu
bine din încercare, cu atât mai mult cu cât ochii iscoditori ai presei sunt
pe el, fiind cel mai la îndemână pentru echipele de televiziune şi repor-
terilor de teren. Nu ne rămâne decât să sperăm că Cel de Sus nu ne va
pune la încercare prea tare în continuare şi că vom reuşi să o scoatem la
capăt. N-aş abandona însă această temă fără a face câteva observaţii.
Prima este că încep să se vadă cu claritate efectele benefice ale de-mo-
nopolizării acestui serviciu public. Exlcusivitatea vechiului RASUB a
fost preluată, printr-o serie de inginerii puse la cale de fostele adminis-
traţii, de către o companie aşa-zis mixtă (REBU), la care primăria era şi
prestator şi beneficiar. Un evident conflict de interese care a făcut, ani
la rând, să nu poată fi tras nimeni la răspundere pentru evidentele nere-
guli şi pentru activitatea nesatisfăcătoare a acestui grup. Însăşi căciula
acestui serviciu public era prea mare pentru un singur operator. Luptele
de gherilă care au început odată cu rezilierea contractului „istoric” de
către câteva administraţii de sector au avut efecte contondente, de-
clanşându-se adevărate lupte de stradă între echipele companiilor rivale.
La vârf, disputa s-a axat pe contestarea în serie a licitaţiilor cu rezultate
neconvenabile, blocându-se luni în şir desfăşutrarea activităţii de salu-
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britate. Abia acum încep să se vadă rezultatele benefice ale eliminării
monopolului, între companiii declanşându-se o concurenţă reală din care
primul dintre cei care au de câştigat este cetăţeanul. Probabil că efectele
concurenţei se vor vedea în continuare şi pe planul deszăpezirii, ceea ce
ar putea să facă ca, măcar în unele sectoare, munţii de zăpadă scoşi în
pripă din carosabil, să nu reziste până când primăvara le va hotărî, în
mod natural, soarta.    (10 ianuarie)

Cacealmaua lui Putin

Toată această tevatură cu închiderea conductei de gaze din
Ucraina şi cu îngheţarea Europei are un singur scop: nu atât să arate
lumii ce armă fundamentală este gazul, cel care poate înlocui nenumă-
rate divizii de tancuri şi formaţiuni de bombardiere strategice, cât să dea
un avertisment celor care doresc să se joace cu ideea sferelor de influ-
enţă. Pentru o Europă care s-a comportat cocoşeşte în vară, ignorând
prostia lui Saakaşvili şi încercând să dea vina exclusiv pe ruşi în criza
georgiană, abia acum a sosit momentul socotelilor. Şi nu ca un răspuns
la susţinerea Georgiei, ci ca un avertisment la intenţiile de cooptare ale
Ucrainei în structurile atlantice şi occidentale. Dacă Georgia e o cantitate
neglijabilă, nu acelaşi lucru se poate spune despre Ucraina, ale cărei le-
gături istorice şi structurale cu Rusia nu pot fi desfăcute cu una cu două.
Practic, Putin a ales cel mai bun moment pentru a le atrage atenţia occi-
dentalilor: vreţi să luaţi Ucraina în ograda voastră? Foarte bine! Dar tot
voi să-i daţi şi gazul! Rusia stipendiază de multă vreme Ucraina cu gazul
pe care aceasta nu numai că nu are cu ce să-l plătească, dar îl mai şi fură,
într-o manieră recunoscută chiar de către Iulia Timoşenko, când nu era
la putere. Mai mult, pe plan strict scriptic, în timp ce Europa primeşte
gaz la peste 350 de dolari mia de metri cubi, Ucrainei îi este oferit cu
250! Cu toate acestea, Iuscenko şi ai lui continuă să joace partitura in-
dependenţei şi a pro-occidentalismului, pe banii ruşilor. Tăierea gazelor
spre Ucraina a vizat însă o Europă, pe post de victimă colaterală, care
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va avea de meditat asupra urmărilor unor astfel de incidente. Bineînţeles
că toată chestiunea este, în ultimă instanţă, o cacealma. Aşa cum Europa
nu se poate lipsi de gaze, nici Rusia nu se poate lipsi de banii Europei.
E un afect de interese. Dar Putin demonstrază, pe zi ce trece, că este un
as al cacealmalelor şi că acestea îi ţin. Aflat pe val, se joacă niţel şi cu
noi, românii - o cantitate neglijabilă în raporturile de forţe şi de interese.
Ca să ne dovedească că nu ne poartă pică pentru desele gafe făcute de
Băsescu, lansează o provocare: este dispus să ne dea gaze fără clasicii
intermediari, care umflă preţurile (între noi fie spus, aceşti intermediari
au, de regulă, 50% capital rusesc, Gazprom chiar). Ba, mai mult, este
dispus să ne livreze cantităţi nelimitate, pe care noi să le revindem altora!
Chiar şi ucrainienilor! Bine jucat! Cine mai poate spune că Putin are
ceva cu noi, sau cu Băsescu? Nimeni. Problema este, însă, că - dacă nu
luăm în calcul ironia ofertei - nu suntem în stare să punem în lucru o
astfel de oportunitate. Nu avem nici capacităţile necesare, nici oamenii
interesaţi să demareze o asemenea afacere în numele statului şi nu în cel
propriu. Şi, în general, afacerea gazului este atât de mare şi de complexă
încât nu ne putem atinge de ea. Cu toată binecuvântarea ţarului de la
Moscova...    (12 ianuarie)

Vânătoarea de vulpi
Sunt sigur că Gabriel Oprea a avut un motiv foarte serios să-l

numească pe chestorul Virgil Ardelean la comanda „afacerilor interne”
ale Poliţiei - DGIPI. Altfel nu ar fi riscat să înfrunte nemulţumirea „gran-
zilor” din PSD, începând cu Ion Iliescu şi Mircea Geoană şi continuând
cu Liviu Dragnea şi - evident - Marian Vanghelie. La fel de sigur sunt
că a avut motive la fel de serioase să nu-şi informeze „superiorii” pe
linie de partid, punându-i în faţa unui fapt împlinit. Probabil că dacă l-
ar fi trecut pe Virgil Ardelean pe lista de propuneri înaintată lui Geoană,
ar fi avut de înfruntat o anumită opoziţie. Virgil Ardelean a fost poliţist
la Cluj. Acolo a reuşit să treacă, fără să fie afectat personal, peste „sin-
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dromul Caritas-Stoica” şi să rămână în afara suspiciunilor pe care le-a
generat în rândul notabilităţilor zonei tentaţia câştigului de opt ori, din
care nu puţini deţinători ai puterii au fost printre cei care s-au înfruptat.
A fost adus în Bucureşti, de la Cluj, de ministrul Dejeu, în 1997, într-o
încercare de a mai curăţa peisajul de încrengătura de interese dintre
poliţie şi lumea interlopă. A fost numit, mai întâi, şef al Poliţiei Capitalei,
după care a preluat conducerea celebrei unităţi „Doi şi un sfert” trans-
formată ulterior în Direcţia Generală de Inspecţie şi Protecţie Informa-
tivă a Ministerului. A „schimbat” mai mulţi miniştri de Interne, începând
cu Dejeu şi continuând cu Dudu Ionescu, trecând apoi prin mandatul
conorăşeanului său Rus şi al ploieşteanului Marian Săniuţă. Schimbarea
din 2004 nu i-a clătinat în nici un fel scaunul, cu atât mai mult cu cât
noul ministru, Blaga, era şi el tot din Ardeal. I-a venit de hac - ca să spun
aşa - doar cel de-al treilea preşedinte sub care a lucrat şi cu care se pare
că nu a avut o relaţie atât de armonioasă ca şi cu ceilalţi doi. Ardelean a
fost primul dintre cei trei şefi de servicii secrete cărora Băsescu le-a
cerut demisia ca să şteargă ruşinea fugii lui Omar Hayssam, care şi-a
dat-o, deşi ar fi fost, poate, singurul care nu avea motive să şi-o dea:
semnalele date de el, constant, nu au fost, practic, luate în seamă nici de
judecători şi nici de procurori. Motivele este bine să nici nu le reamintim.
Că demisia sa nu a fost bine primită de ministru s-a văzut din faptul că
Blaga, în ciuda dorinţei sale de a se întoarce în Clujul natal, l-a reţinut
în Capitală, oferindu-i un post de coordonare la nivelul ministerului.
Unul, însă, care-l reţinea mai în spatele scenei, prin culise. Aici l-a re-
găsit (vorba vine) Gabriel Oprea. Fără îndoială că Virgil Ardelean este
un bun profesionist. Cei nouă ani petrecuţi la cârma structurii contrain-
formative dovedesc acest lucru. Dar, mai ales, Ardelean a fost, în această
funcţie, un abil politician. A ştiut să capteze bunăvoinţe şi nu a ezitat să
facă serviciile – legale - pe care le putea face din poziţia pe care a ocu-
pat-o. Ministerul de Interne a fost şi mai este o imensă şerpărie, în care
colcăie interese divergente şi complicităţi ascunse. Pentru a stăpâni un
asemenea organism este nevoie nu doar de o structură adecvată, ci şi de
un conducător experimentat şi inspirat. Chestorului Ardelean îi datorează
câte ceva cam toate forţele politice de pe scenă, tratate egal, când s-au
aflat la putere sau în opoziţie. Şi poate că acesta este secretul numirii
sale în funcţie, de către un ministru care a avut de înfruntat o concurenţă
serioasă în cadrul propriului său partid. Şi care acum se vede în situaţia
de a i se cere socoteală pentru decizia luată.. .     (13 ianuarie)
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Necunoscutele „afacerii Oprea”
Până la deznodământul de luni, când forul colectiv de conducere

al PSD i-a retras sprijinul politic, Gabriel Oprea părea a fi unul dintre
oamenii forte ai partidului. Poate cel mai „forte” - pentru că altminteri
nu înţeleg de ce a fost desemnat ca beneficiar al primei opţiuni la îm-
părţirea portofoliilor ministeriale. Având prioritate, PSD-ul a uimit pe
toată lumea optând, în locul mănosului portofoliu al Transporturilor, prin
care vor veni cei mai mulţi bani europeni în perioada următoare, pentru
banalul portofoliu al Internelor! Singura explicaţie de dat naivilor ar fi
fost că PSD-ul doreşte, mai mult decât orice altceva, să contribuie la re-
formarea instituţiilor din subordine, având ca principal obiectiv lupta
împotriva corupţiei şi a infracţionalităţii. Or dacă aşa stăteau lucrurile,
Oprea nu putea să fie cel mai potrivit personaj de plasat în vârful unei
organigrame colcăind de interese şi complicităţi. Nu era nici Voicu, con-
tracandidatul său, cel susţinut de Vanghelie, dar la prima vedere Oprea
avea măcar o altă anvergură - ca de la cartierul Ferentari la judeţul Ilfov.
Pe ce se baza forţa lui Oprea şi poziţia sa, superioară unor activişti cu
vechime şi pretenţii? S-a vehiculat ideea că unul dintre criteriile puse în
funcţiune pentru selectarea viitorilor demnitari ar fi fost forţa organi-
zaţiilor locale şi rezultatele obţinute de acestea. Or Ilfovul, condus de
Oprea, nu înregistrase altceva decât eşecuri în serie, atât la locale cât şi
la parlamentare, unde ponderea sa scăzuse în mod simţitor. Atunci? Ga-
briel Oprea a apărut pe eşichierul politic practic din neant. În 2001 el a
fost numit prefect al Capitalei, fiind selectat de la Agenţia Domeniilor
Statului. I-a atras atenţia lui Năstase prin stilul său milităros - provenea
din cadrul armatei - şi prin talentul de a executa ordine şi de a raporta
conştiincios. În căutarea unei echipe proprii, pe care să o opună „vete-
ranilor” din partid, Năstase l-a stimulat şi l-a promovat, făcându-l secre-
tar de stat la Administraţie, dându-i şi atribuţii importante pe linie de
partid. Fire pragmatică, cu un bun instinct al afacerilor, Oprea şi-a folosit
poziţia pentru a prospera, într-un demers care nu ţinea cont de diferenţele
de ideologie sau de apartenenţă politică. Încă de pe atunci, legăturile
sale cu Compania Cocoş-Bittner-Petrache au condus spre aranjamente
profitabile care au sporit averea generalului în mod substanţial. În para-
lel, acesta nu a neglijat latura intelectuală a imaginii sale, obţinând fe-
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lurite diplome şi titluri academice care l-au adus în paradoxala situaţie
de a deveni îndrumătorul unor doctoranzi de talia fostului şef al SRI, Ti-
mofte. Cei patru ani de Opoziţie au fost folosiţi intensiv pentru consoli-
darea propriului statut şi pentru racolarea unui grup propriu - printre
aliaţii săi de nădejde numărându-se influentul primar al Sectorului 2,
Onţanu, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, şi
alţi câţiva lideri cu greutate. Conflictul cu Marian Vanghelie şi cu gru-
parea acestuia avea, însă, să fie piatra de încercare a demersului său: în-
vingător în runda pentru desemnarea ministrului de Interne, Oprea a
pierdut la scor în incidentul „Vulpea”, pe care primarul Sectorului 5 l-a
speculat la maxim. Cariera politică la vârf în PSD a lui Oprea pare a se
fi zdrobit la impactul cu suspiciunile majore pe care le-a generat com-
portamentul său arogant. Toată lumea s-a întrebat pe ce se bazează, iar
unicul răspuns pare să fie acum: „Băsescu”. Oprea a întinat nobilele as-
piraţii social-democrate de a controla o parte a fluxului de informaţii se-
crete prin Ardelean. Acest lucru nu-i poate fi iertat. Va fi, probabil, exclus
şi din partid. Chiar dacă va fi recuperat de o altă formaţiune, el nu mai
poate servi deocamdată pe nimeni. În afară de sine.    (14 ianuarie)

Testul de rezistenţă al Coaliţiei
„Incidentul Oprea” este primul test de rezistenţă al Coaliţiei de

guvernare. S-au ţesut în jurul său o grămadă de teorii şi de legende. Va-
rianta „stas” este aceea că între preşedintele Băsescu şi Gabriel Oprea a
existat o înţelegere prealabilă care-i garanta acestuia din urmă rămânerea
pe post - chiar în condiţiile în care propriul său partid nu l-ar mai fi dorit.
Mişcarea era menită să creeze breşa prin care alţi reprezentanţi ai so-
cial-democraţilor, cu simpatii faţă de doctrina democrat-liberală, să se
scurgă în tabăra prezidenţială şi să asigure în final, posibilitatea unei gu-
vernări unipartinice, anihilând astfel efectele unei retrageri de la guver-
nare a partenerului de coaliţie. Teoria este frumoasă, interesantă, dar ca
de obicei, realitatea este mai banală. După părerea mea nu a existat un
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acord între Traian Băsescu şi Gabriel Oprea. Nu este exclus ca oamenii
din anturajul preşedintelui (parţial şi al său) să-i fi evocat o astfel de po-
sibilitate, sau să-l fi instrumentat în direcţia necesităţii creării unei struc-
turi de putere care să-l autonomizeze faţă de formaţiunea pe care o
reprezintă. Dar nu cred că cineva i-ar fi putut da garanţii în sensul unei
eventuale susţineri prezidenţiale. Traian Băsescu nu face astfel de
greşeli. Acceptă devotamentul altora, dar nu-i imunizează de nici un fel.
Îi foloseşte atâta timp cât îi sunt utili, dar nu se încarcă cu lestul lor in-
utilizabil. Printre primii care au trecut printr-o astfel de experienţă se
numără Gheorghe Flutur. Fervent susţinător al preşedintelui în tabăra li-
berală, el şi-a folosit intensiv resursele ministeriale în crearea polului
disident „Stolojan”. Atunci când Tăriceanu l-a exclus din partid, a mizat
pe refuzul preşedintelui de a valida demiterea sa din funcţia de ministru
şi pe oportunităţile pe care i le oferea rămânerea în structurile guvrna-
mentale. Băsescu însă n-a schiţat nici un gest de suport. Şi nu este sin-
gurul caz. Cred, de asemenea, că rolul jucat în această afacere de
chestorul Virgil Ardelean a fost mult supraevaluat. „Vulpea” este departe
de a fi un manipulator din umbră. Este, mai degrabă, funcţionarul disci-
plinat şi care lasă uşi deschise în urma sa. Nu numirea lui Ardelean este
motivul căderii lui Oprea, ci marea sa inabilitate în a face, cel puţin cu
aparentă modestie, jocurile. Câştigător al meciului cu Vanghelie, în
prima rundă, el a crezut că nimic nu-i mai stă în cale. Acceptat ca „nu-
mărul 1” în PSD prin nominalizarea sa la prima opţiune ministerială, a
dorit să ia jocul pe cont propriu. Expresie a unei nestăvilite sete de putere
şi a grabei de a-şi servi clientela politică, n-a mai ţinut cont de reguli şi
de protocol. Evoluând în sferele înalte, s-a considerat cel puţin egalul
lui Geoană, pe care nici măcar nu a ezitat să-l înfrunte („Mi-a vorbit
foarte insolent!” - s-a plâns preşedintele colegilor), invocând „drepturile”
constituţionale. Tot comportamentul lui Oprea din cele 20 de zile de mi-
nisteriat schiţează portretul unui oprtunist lipsit de tact, arogant şi abuziv,
complet nepregătit să facă faţă unui asemenea rol, care implică, în primul
rând, diplomaţie şi precauţie. Oprea a acţionat acum ca pe vremea gu-
vernului Năstase, când se ştia de un singur stăpân. Acum numărul aces-
tora a crescut şi lucrul s-a văzut limpede în votul forului de conducere
care l-a scos pe tuşă aproape în unanimitate. Dar lucrul care l-a descali-
ficat total rămâne paranoicul miting de suport orchestrat prin intermediul
galeriei dinamoviste - o manifestare până acum unică în analele politicii.
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Spuneam că „incidentul Oprea” a constituit primul test de rezistenţă al
Coaliţiei. Unul trecut cu bine. Asta nu înseamnă că pe mai departe dru-
mul va fi drept şi lin.    (15 ianuarie)

Alo, Bruxelles-ul? 
Ştiţi ce se întâmplă 

la Gura Ocniţei?
În România Europeană, membră cu drepturi - şi obligaţii - de-

pline a comunităţii continentale, se întâmplă lucruri care te fac să te în-
trebi ce căutăm acolo şi nu am aderat la Africa, de pildă. De aproape
zece ani, la Gura Ocniţei, lângă Târgovişte, s-a construit un centru de
recuperare pentru bolnavii neuropsihici. Din vechea cazarmă insalubră,
în care fuseseră înghesuiţi, ani de zile, unii peste alţii, bolnavi din toată
ţara - oameni care, după decenii, ori rămăseseră fără familii, ori rupse-
seră cu totul legătura cu acestea - se mutaseră în saloane decente cu toate
utilităţile şi gândite special pentru a le putea oferi un adăpost corespun-
zător. Construcţia noului centru a fost posibilă cu asistenţă europeană şi
demersuri şi insistenţe nesfârşite din partea şefei Centrului, doctoriţa
Mariana Săvulescu. Încă de la apariţia noului centru, grupurile de inte-
rese şi afaceri locale au făcut presiuni asupra administraţiei judeţene
pentru a se da o altă destinaţie, mai lucrativă, patrimoniului de acolo.
Personaje pragmatice l-au văzut mai potrivit pentru un hotel pentru pen-
sionari cu venituri mari, decât adăpost pentru „nebuni”. A fost nevoie,
la vremea respectivă, de intervenţia şefului statului ca să nu i se schimbe
peste noapte destinaţia. Dar, aproape în permanenţă, doctoriţa Săvulescu
- om dedicat meseriei şi carităţii - a avut de luptat cu indiferenţa şi reaua
voinţă a autorităţilor judeţene, care aproape în permanenţă au lăsat Cen-
trul la limita subzistenţei. Zilele cele mai negre s-au abătut asupra cen-
trului în vară, odată cu schimbarea de „regim politic” de la Târgovişte.
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Noul preşedinte al Consiliului Judeţean, pe nume Florin Popescu, s-a
dovedit un duşman neîmpăcat ai ideii de a avea în îngrijire Gura Ocniţei.
După repetate încercări de trimitere acasă a pacienţilor sau de deturnare
a destinaţiei spaţiului acestuia, sesizate, organele centrale au decis, în
cele din urmă, trecerea Centrului din subordinea administraţiei locale,
în aceea a Ministerului Sănătăţii. Numai că formalităţile durează, iar pe
perioada rămasă pedelistul Popescu a considerat că trebuie să se spele
pe mâini şi să nu mai acorde nicio alocaţie centrului. Rămas fără fi-
nanţare, fără bani de gaze şi curent, fără bani de salarii, Gura Ocniţei e
în pragul colapsului. Binevoitori de la judeţ recomandă ca soluţie trimi-
terea bolnavilor acasă şi trecerea personalului în şomaj. Hrană mai este
doar pentru câteva zile, iar perpectiva reglementării administrative a si-
tuaţiei ameninţă să se mai întindă pe vreo două luni. Ce e de făcut? Toată
lumea ridică din umeri şi probabil că unica soluţie ar fi ca celor de la
Bruxelles să li se înfăţişeze modul în care România îşi tratează membrii
defavorizaţi ai societăţii, în plin secol XXI... Şi cum sunt înfometaţi, vo-
luntar, peste 300 de oameni nefericiţi.    (16 ianuarie) 

Eşecul Ordonanţei 
„pensie contra leafă”

Dacă Tăriceanu ne-a înnebunit de cap cu taxa lui de înmatricu-
lare, modificată şi transformată de enşpe ori, Boc ne toacă nervii cu or-
donanţa „pensie contra leafă”. N-am avut deloc impresia, din programul
de guvernare, că asta ar fi cea mai arzătoare problemă a noului Executiv.
În naivitatea mea credeam că Bugetul este ceea ce arde şi pe aceea ce se
vor concretiza eforturile lui Boc şi Compania. Când colo, iată că toate
tunurile sunt puse pe cei câţiva granguri care încasează pensii uriaşe, pe
care le completează cu lefuri de acelaşi calibru şi pentru care Executivul
face un morman de victime colaterale. Reacţia premierului la decizia
Curţii Constituţionale este una cel puţin ciudată: specialistul în drept
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constituţional Emil Boc s-a declarat surprins de decizia Curţii! E ca şi
cum studentul Boc se arată surprins de faptul că primeşte nota 2 la exa-
men pentru o lucrare în care vădeşte necunoaşterea unor lucruri din ma-
teria de bază. Dar asta e o altă boală cronică a guvernelor noastre:
insuficienta pregătire sau chiar ignoranţa care însoţeşte promovarea unor
acte normative, care sunt întoarse pe motive de procedură. După ce a
asigurat naţiunea că nu va da înapoi şi, dacă a eşuat pe calea Ordonanţei
de Urgenţă, va persevera pe aceea a unui proiect de lege, Boc reia argu-
mentaţia şchioapă ce a însoţit şi lansarea O.U.-ului. Şi anume că există
nişte „nesimţiţi” care încasează pensii exorbitante, peste care mai iau şi
leafă şi împotriva acestora se bate, nu cu dascălii, actorii şi asistenţii
handicapaţilor care primesc, de fapt, lovitura cea mai dură. Spun
„şchioapă” pentru că premierul ignoră faptul elementar că cele câteva
lefuri de vârf salvate în acest fel nu înseamnă mai nimic, că pensiile sunt
cele mai „nesimţite” şi că acestea rămân bine-mersi. Este limpede, deci,
că economia care se face prin interzicerea cumulului este nesemnifica-
tivă şi nu merită efortul. Mai potrivit ar fi fost ca oamenii premierului
să-şi pună mintea la contribuţie şi să înlăture funcţionarea acelor „legi
speciale” care au făcut ca milioanele de amărâţi cărora nu le ajunge pen-
sia să sponsorizeze veniturile câtorva categorii privilegiate, să umble la
criteriile de pensionare frauduloase de genul celor care iau ca bază de
calcul veniturile din ultimele trei luni. Boc pare hotărât să nu abandoneze
lupta. Va merge înainte pe acelaşi drum plin de hârtoape. Şi riscând alte
surprize (printre altele şi aceea ca proiectul să cadă la vot, în ciuda celor
70% procente teoretice). Ar exista o altă variantă, mai logică şi mai sim-
plă. Aceea ca fiecare minister cu astfel de probleme să-şi rezolve punc-
tual situaţia: să nu mai angajeze pensionari şi să modifice criteriile de
pensionare. Atunci ar cădea acele „capete” care îl interesează pe dl Boc.
Şi nu s-ar mai face valurile care acum agită viaţa şi aşa de doi bani a
pensionarilor care se mai cârpesc cu câte o leafă pentru care nu există
solicitanţi. Este, însă, prea simplu. Şi prea logic...    (17 ianuarie)
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Pledoarie 
pentru salata românească

Participând la o reuniune organizată de reprezentanţii de frunte
ai mediului de afaceri - între care am recunoscut nu puţine figuri con-
troversate, acuzate de fel de fel de inginerii financiare pe seama statului
- preşedintele Traian Băsescu a lansat o veritabilă pledoarie pentru salata
româneacă. Mergând dânsul să facă aprovizionarea pentru doamna Bă-
sescu, la Carrefour Orhideea, a putut să constate cum e prezentată acolo
salata de import faţă de salata românească din piaţă. Diferenţa e cam
cum arată doamna Udrea, echipată după un sejur de shopping la Viena,
în comparaţie cu una din specialistele de la APACA. Este, desigur, vorba
de formă, pentru că dacă e să vorbim de fond, eu personal aş avea mai
multă încredere în doamna de la APACA, dacă mi-e foame sau vreau să
îmbrac o cămaşă bine călcată. Încerc să-i înţeleg raţionamentul preşedin-
telui şi cred că nimeresc: dânsul vrea să spună că din salata românească
din Matache consoarta dumisale poate să gătească ceva mai bun decât
din salata turcească de la Orhideea. Numai că el, personal, în condiţia
de achizitor, trebuie să-şi învingă atracţia formală pe care o exercită sa-
lata turcească asupra opţiunilor sale de cumpărător. Merg mai departe:
prin acest exemplu, dl preşedinte face - din nou - o pledoarie pentru pro-
dusele autohtone. Şi are perfectă dreptate. Un bun coeficient al gravităţii
crizei actuale se este cauzată de dezinteresul pe care producătorii români
l-au manifestat faţă de produsele tradiţionale. Aşa am ajuns astăzi ca,
ţară eminamente agrară cum am fost, să mâncăm ce produc ţările indus-
trializate. A doua chestiune pe care a ridicat-o preşedintele la întâlnirea
cu „grupurile de interese” se referă la comportamentul tipic al statului.
Situaţia grea cu care se confruntă azi agenţii economici şi falimentele
în serie, au printre cauze şi faptul că statul nu-şi plăteşte datoriile. In-
transigent cu agenţii economici care întârzie sau nu reuşesc să-şi plă-
tească dările, statul nu catadixeşte să dea socoteală nimănui pentru
întârzierile cu care face plăţile. Plăţile întârziate sau eşalonate sunt con-
siderate o practică curentă şi nimeni nu răspunde pentru victimele pe
care acest procedeu le face. Băsescu i-a trasat lui Pogea sarcina să-i plă-
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tească pe creditori, iar Pogea n-a zis nu. Dar nici bani nu are. Salvarea
României stă însă în salată!    (19 ianuarie)

Tupeul lui Tăriceanu
Lipsa de jenă şi tupeul sunt calităţi nu doar inevitabile, ci chiar

necesare omului politic. Acesta nu trebuie să fie înzestrat cu memorie şi
să fie apăsat de afirmaţiile făcute şi punctele de vedere susţinute anterior.
Pentru el, orice situaţie reprezintă un început iar orice declaraţie este o
premieră. Printre cei mai înzestraţi politicieni cu această calitate se nu-
mără şi fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu. Orice om normal, dacă
ar fi fost în locul dânsului, s-ar fi dat o perioadă la fund, până când lumea
ar mai fi uitat modul în care a guvernat şi punctele de vedere pe care le-
a susţinut cu tărie până când s-a răzgândit. Deunăzi a ieşit la rampă cu
un atac vitriolant la adresa noului premier - caracterizat a fiind „un Dorel
cu două mâini stângi”, de parcă dânsul ar fi avut două mâini drepte. Lu-
minat brusc de divinitate, vede cu deplină claritate nu numai ce greşeli
face acesta, dar şi cum ar fi trebuit să procedeze. Omul care a bâlbâit-o
patru ani, care s-a hotărât de mai puţine ori decât s-a răzgândit, care şi-
a promovat cu tenacitate gaşca de prieteni punând-o în capul mesei pe
criterii de cumetrie sau de interes reciproc, vrea acum ca lucrurile să
meargă ca unse. Culmea tupeului, Tăriceanu acuză noua putere de ne-
respectarea opţiunilor alegătorilor. Dar guvernul său de patru ani ce
opţiuni a reprezentat? Tăriceanu îl mai acuză pe Boc că se ocupă de lu-
cruri neimportante - precum cumulul salariilor cu pensia. De parcă toate
cazurile flagrante, de nesimţire şi de abuz, s-ar fi manifestat pe timpul
altcuiva decât al său. De parcă cei care au încasat aceste sume astrono-
mice ar fi fost puşi în funcţii de alţii, nu de el. Culmea - culmilor o re-
prezintă însă pretenţia că sub înţeleapta sa conducere România a păşit
pe neatinse culmi de progres economic. Se face că nu înţelege că eco-
nomia nu duduia de fel, când credea el asta, ci zdrăngănea din toate în-
cheieturile sub presiunea speculaţiilor imobiliare în care erau ambalaţi
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toţi ciracii săi. Pe când ne sfătuia, cinic, să ne cumpărăm case în Ame-
rica, Tăriceanu mai credea că ţara e la adăpost de tsunami-ul crizei şi
dădea de-a azvârlita cu bugetul, irosindu-l pe zdrăngănele şi mărgele
pentru populaţia electorală. Acum, când specialiştii în finanţe ai noii pu-
teri (ingineri la bază) încep să descopere dimensiunea goliciunii haznalei
publice, Tăriceanu face pe niznaiul: nici usturoi n-a mâncat, nici...
Atunci unde sunt banii, unde este produsul economiei care-i zumzăia
sub picioare? Lecţia tupeului pare să facă parte din cultura generală a
oricărui politician de doi bani. Preocupat doar să facă gălăgie pentru a
fi băgat în seamă şi pentru ca naivii să-l creadă mai bun decât alţii. Asis-
tăm la aceste prestaţii de douăzeci de ani şi nu învăţăm nimic din ele.
Nici măcar faptul că n-ar mai trebui să le acordăm nicio atenţie tupeişti-
lor, foşti, prezenţi sau viitori...    (20 ianuarie)

Români, vi s-a pregătit ceva: 
scotocirea „legală” 

a intimităţii voastre!

Începând de marţi, 20 ianuarie, a intrat în vigoare Legea nr 298/2008
privind reţinerea datelor generale sau prelucrate de furnizorii de servicii
de comunicaţii electronice. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial
în 21 noiembrie 2008 şi nu a stârnit niciun fel de reacţii. A trecut aproape
neobservată. Republicarea ei, cu un comentariu de avertisment pe site-
ul Agenţiei AMOS News (Informatia.ro) în fluxul de ştiri al zilei de 19
ianuarie, a stârnit însă o veritabilă furtună... electronică. Site-ul a foat
pur şi simplu paralizat de avalanşa de vizitatori, iar comentariile au al-
cătuit un veritabil proces de opinii pro şi contra. Practic, începând de
marţi, toţi operatorii de telefonie fixă şi mobilă sunt obligaţi să stocheze
timp de 6 luni toate datele despre convorbirile abonaţilor - de unde se
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vorbeşte, cu cine, locaţia celui apelat, când şi cât se vorbeşte. Tot de
marţi, acelaşi regim se aplică şi mesajelor de tip SMS. Peste două luni,
din 15 martie, toţi providerii de internet vor trebui şi ei să înregistreze
şi să stocheze datele legate de mailuri - de unde se trimit (IP-ul), data şi
ora conectării la Internet, cui se trimit mailurile, data şi ora deconectării.
Tot de atunci se stochează şi datele referitoare la navigarea pe Internet -
adresele accesate, timpul, ora conectării şi a deconectării. În rezumat,
Big Brother intră cu brutalitate în viaţa noastră de fiecare zi şi ne scoto-
ceşte - legal - intimitatea. Faţă de această situaţie, ascultarea telefoanelor
de către Securitate apare drept o joacă de copii. Aşa cum atunci nu ne
puneam problema dacă suntem sau nu vinovaţi, dacă facem sau nu ceva
ilegal, temându-ne în schimb că orice poate fi interpretat şi acuzat, mă
întreb şi acum câtă libertate şi câtă necesitate încape într-o astfel de mă-
sură şi dacă nu cumva, din date absolut nevinovate nu se pot confecţiona
acuzaţii. Sau se pot constitui premisele unui şantaj. Toate aceste lucruri
ar fi fost normal să poată fi dezbătute, discutate, analizate, înainte de
adoptarea acestei legi. În mod paradoxal, nimic de acest gen nu s-a în-
tâmplat. Iniţiatorul - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei - nu a fost
interesat să afle părerea populaţiei asupra proiectelor de lege, iar popu-
laţia nu a fost avertizată de instituţiile societăţii civile, mult mai preo-
cupate de alte probleme, cu precădere electorale. Aşa încât proiectul a
devenit lege aproape fără să se bage de seamă. Din dezbaterea - tardivă
- pe care a provocat-o informaţia difuzată de AMOS News
(Informatia.ro) reies două puncte de vedere. Primul - acceptă situaţia,
pe principiul „nu comit nici o ilegalitate, nu am de ce să mă tem”. Al
doilea este reprezentat de revolta celor care-şi văd intimitatea şi opţiunile
invadate în mod brutal. Chiar dacă legea precizează că nu conţinutul face
obiectul stocării, persistă suspiciunea că cineva, undeva, poate oricând să
facă şi această operaţiune, fără a exista garanţii clare că suntem protejaţi
împotriva intruziunii cu rea intenţie. Sau că datele astfel obţinute pot fi
folosite în alte scopuri. „E ca în America” - spun cunoscătorii - şi nu
greşesc. Ba, chiar, ating esenţa problemei. Pentru că discreţia şi eficienţa
cu care a fost pusă în operă această lege sunt strâns legate de presiunile
făcute de americani asupra autorităţilor române, cărora le-au fost condiţio-
nate în acest fel o serie de acorduri, între care şi introducerea în programul
„Visa Waiver” de facilitare a accesului vizitatorilor români în Statele
Unite. Până la urmă, se poate spune, toată această restrângere a unor li-
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bertăţi democratice are un scop major: lupta împotriva terorismului. Dar,
înainte de a afecta demersurile teroriste, ea afectează încrederea cetăţea-
nului în autorităţi şi în bunele intenţii ale acestora.    (21 ianuarie)

Un Watergate dâmboviţean?
Fostul consilier prezidenţial pe probleme de Siguranţă naţională

şi director al Serviciului de Informaţii Externe, Claudiu Săftoiu a scăpat
porumbelul din gură: Traian Băsescu beneficia de informaţii rezultate
din interceptări ilegale! Ştia ce discutaseră la telefon, cu o seară înainte,
Geoană şi Iliescu! E drept că din afirmaţia iniţială, făcută într-un talk-
show TV, reieşea că ar fi aflat acest lucru chiar de la preşedinte. A revenit
însă cu precizarea că o astfel de concluzie reieşea din declaraţiile publice
pe care preşedintele le făcea ulterior. Claudiu Săftoiu a oferit această in-
formaţie - şoc chiar ziua în care intra în vigoare „Legea interceptărilor”
- cea care prevede obligaţia furnizorilor de servicii de comunicaţii să
stocheze toate datele ce ar putea fi necesare în cazul unor investigaţii de
specialitate. Culmea, el însuşi este o victimă colaterală a interceptărilor,
demiterea sa de la conducerea SIE fiind consecinţa unor declaraţii im-
prudente, făcute în faţa unei comisii parlamentare, în care recunoştea că
instituţia pe care o conducea dispunea de aparatura de interceptare, fără
a avea dreptul legal să facă aşa ceva. Claudiu Săftoiu nu este un personaj
în căutare de publicitate ieftină şi nici unul care să nu realizeze ce con-
secinţe pot avea astfel de afirmaţii. Chiar dacă convieţuirea sa cu
preşedintele Băsescu nu a fost una prea armonioasă - preşedintele nefiind
un om care să pună prea mult preţ pe devotamentul celor din jur - afir-
maţia sa nu cred că poate fi pusă (doar) pe seama unui puseu de resen-
timente. De altfel, el s-a stăpânit destul de bine din acest punct de vedere,
rezistând până acum tentaţiei de fost jurnalist de a da în vileag unele lu-
cruri la care avusese acces privilegiat. Dezvăluirea lui Săftoiu nu este
una anecdotică. Este una de fond. De o gravitate pe care aproape că nu
o percepem în acest moment. Euforia generată de debutul unei con-
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vieţuiri politice dintre două forţe antagoniste s-ar putea să cam înmoaie
dorinţa de a afla adevărul. Nu este momentul potrivit - vor concluziona
unii dintre cei care până acum vreo lună l-ar fi mâncat pe pâine pe
preşedinte. N-ar trebui, însă, să fie lăsată în seama lor clasificarea sus-
piciunilor. Pentru că, dacă vorbele lui Săftoiu pot fi probate, ne vom afla
în faţa unui veritabil Watergate dâmboviţean. Care va antrena, în vârtejul
său, nu puţine dintre figurile de seamă ale momentului.

P.S. Clarificarea, dacă va veni, va veni tot de la hulita presă, cea
atât de nesuferită domnului preşedinte, presupus consumator de detalii
picante din şoaptele de amor ale politicienilor...    (22 ianuarie)

Baroni centrali versus baroni locali
Odată cu numirea lui Liviu Dragnea în funcţia de ministru de

Interne se consfinţeşte supremaţia baronilor locali în aproape perma-
nenta lor dispută cu cei centrali. Istoria PSD-ului devine o istorie a trans-
laţiei de la „centralismul democratic” iniţial, spre dominaţia filialelor.
Ultimul preşedinte „forte” al social-democraţilor a fost Adrian Năstase,
omul care a deţinut în mâinile sale cea mai multă putere, în istoria post-
decembristă. El a înlocuit „dictatura” luminată, bazată pe autoritatea na-
turală a lui Ion Iliescu, cu una caracterizată prin transferul de putere
asupra unui număr limitat de adepţi, puşi în poziţii cheie. Legislatura
2000-2004 a fost marcată de deciziile irevocabile ale lui Năstase şi de
demersul comun al celor câţiva „locotenenţi”, între care Miron Mitrea
şi Dan Ioan Popescu. Organizaţiile judeţene, pe vremea aceea doar fi-
liale, cu şefi numiţi de la centru şi mandataţi cu puţină putere executivă,
erau masa de manevră a centrului. Atunci când opinia publică a trebuit
să fie liniştită în legătură cu abuzurile din teritoriu, Năstase n-a ezitat
să-i execute pe cei nominlizaţi, deşi aceştia reprezentau vehicule impor-
tante în procesul electoral. Capetele lui Mischie, Bebe Ivanovici, Savu
au căzut la fel cum cădeau capetele boierilor autohtoni la ordinul lui
Vodă. Năstase şi-a pierdut autoritatea abia în momentul în care a încercat

36 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 36



să înlocuiască printr-un puci paşnic „vechea gardă” cu una nouă, alcă-
tuită din oameni veniţi mai de curând în partid şi, teoretic, mai devotaţi.
Mişcarea neinspirată de la jumătatea lui 2004, după locale, de a scoate
din dispozitivul executiv şi de partid oameni precum Rus, Sârbu şi alţi
câţiva l-a costat, practic, miza maximă: alegerea ca preşedinte. Avalanşa
a continuat până la Congresul din 2005 când baronii centrali, care stă-
pâneau legătura cu teritoriul, l-au „răsturnat” pe Iliescu şi l-au plantat
în locul lui pe Geoană, politician lipsit de experienţă şi, teoretic, mai
uşor de manipulat de versaţii trăgători de sfori din culise. Anii de
opoziţie au avut ca rezultat transferul treptat de putere de la un centru,
slăbit, spre organizaţiile judeţene şi locale. Votul uninominal a fost cel
care a dat lovitura de graţie centrului, confirmând autoritatea mai noilor
sau mai vechilor lideri din ţară. Odată cu intrarea la guvernare, Geoană
a făcut o mişcare inteligentă: le-a acordat acestora puteri depline, invi-
tându-i să-şi nominalizeze favoriţii pentru funcţii executive. Aşa se face
că aripa social-democrată a actualului Executiv este alcătuită majoritar
din reprezentanţi ai puterilor locale. Baroni locali precum Oprişan, Ma-
zăre, Vanghelie, şi-au plasat oamenii în posturi-cheie din care reuşesc
să controleze partidul. Soarta lui Geoană se află în mâinile lor, iar baronii
centrali care au pierdut partida - gen Mitrea, vor trebui să-şi caute alte
refugii. Acesta este jocul etern al puterii. Din păcate suntem exact în
faza în care apartenenţa primează în faţa competenţei. Şi - cel mai grav
- algoritmul se ascute mereu, mergând până la cele mai de jos nivele ale
funcţiilor publice. Cu consecinţele de rigoare.    (23 ianuarie)

Udrea plânge şi dansează 
pentru turismul românesc

Odată cu promovarea sa în funcţia de ministru, doamna Udrea
a purces cu sârg la promovarea turismului românesc. Nu ştiu ce a contat
mai mult în motivaţia acestei numiri şi nu doar atât, ci la crearea unui
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minister special pentru domnia sa: experienţa de participant activ la
shoppingul internaţional sau cunoştinţele geo-politice etalate cu atâta
farmec în celebra emisiune de televiziune în care, în calitate de sfătuitor
principal al preşedintelui Băsescu, băgase Norvegia în UE, făcând-o şi
republică? A fost o gafă, e drept. Oricui i se poate întâmpla. Oameni cu
pretenţii mai mari, mult mai mari, precum Cioroianu, şi-au umplut ca-
rierele de gafe. Şi, ce e mai important, din gafe se poate învăţa. Sunt
convins că doamna Udrea nu va uita, cât o trăi, că Norvegia e o monarhie
şi că nu doreşte, deocamdată cel puţin, sa intre în Uniune, ducând-o
foarte bine şi aşa. Spuneam însă că nu am înţeles de ce a primit doamna
cadou tocmai Turismul. M-aş fi aşteptat să i se dea „Afacerile europene”,
sau Justiţia, că e jurist de meserie. Acuma însă am înţeles. După cum
s-a mediatizat cu prisosinţă, mai înainte chiar de a se instala la Palatul
Victoria, pentru a fi cât mai aproape de dl Boc, doamna ministru a purces
la acţiuni concrete. Mai întâi a aflat ce comoară se ascunde sub Bucureşti
şi cum ar putea această apă geotermală să modifice destinul urbei, trans-
formându-l într-un mare centru internaţional de cură. Am şi văzut cu
ochii minţii puhoaiele de reumatici europeni invadându-ne pentru a-şi
căuta de sănătate prin Crângaşi, Giuleşti sau Ferentari unde se vor înalţa
mândre centre de tratament. Aflasem anterior, încă de la nominalizarea
domniei sale, ce potenţial turistic de excepţie au „râurile interioare” ale
României. Despre potenţialul râurilor exterioare ştiam deja, dar nu ne
imaginăm ce se poate face pe cele interioare. Or doamna Udrea ştie deja.
Ca să nu fie acuzată că nu are ochi pentru ţară din cauza Capitalei,
doamna ministru a dat o fugă şi în Nord, pe la Suceava, pentru a impul-
siona sporturile de iarnă. Tunurile de zăpadă au tras zi şi noapte salve
de nea pentru ca sania în care se îmbarcase mai marea doamnă a turis-
mului să poată să se plimbe în voie pe meleagurile bucovinene şi să le
arate, străinilor mai ales, ce pierd dacă nu vin acolo. În scurtul răgaz de
când e ministru, doamna Udrea n-a ignorat propaganda externă. Cu toate
treburile pe care le avea în ţară, a dat o fugă la Berlin, la un târg de tu-
rism, unde a lăcrimat pe partitura „Ciocârliei” cântate de Zamfir, evo-
cându-i cine ştie ce emoţii personale. Şi nu doar atât: a gustat din ţuica
şi din slana naţională, avântându-se şi pe ringul de coregrafie unde le-a
dat lecţii de dans nemţilor. Nu cred că vreun alt ministru s-ar putea lăuda,
la prima analiză pe care o va face premierul Boc, cu un bilanţ atât de
consistent de activităţi şi de iniţiative. Cu un om, cu o femeie de calibrul
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doamnei Udrea, turismul românesc ameninţă să se instaleze în fruntea
ramurilor economice producătoare de PIB, dovedind că unde e devota-
ment şi simţire, competenţa nu mai contează . 

P.S. Un singur concurent are dna Udrea pe palierul său de evoluţii
populiste: fostul ministru al Agriculturii, Flutur. Şi acesta şi-a împănat man-
datul cu consilieri ţărani, cu brazde de iarbă trase personal la coasă, cu ju-
ninci pupate festiv în bot, cu nunţi şi botezuri de partid. Şi vedeţi unde a
ajuns: e ditamai şef de consiliu judeţean! Aşa şi doamna Udrea. Cine ştie
unde poposeşte după ce promovează definitiv turismul...    (24 ianuarie)

De-a austeritatea, cu Emil
Au Ilf şi Petrov o schiţă în care se vorbeşte despre spectrul

„comprimării”, care înnebunea funcţionari de stat, supuşi acestei preve-
deri din 6 în 6 luni, în epoca de debut a bolşevismului. Fenomenul era
privit ca un soi de guturai care-şi făcea efectul, după care lucrurile reve-
neau la normal. Adică la schemele umflate specifice aparatelor adminis-
trative ale statului. Această superponderabilitate pare să fie boala
comună a tuturor guvernărilor. Fiecare administraţie începe cu declaraţii
belicoase la adresa celor care parazitează sistemul şi sfârşeşte cu dobo-
rârea vechilor recorduri la fine de mandat. Cu aceeaşi placă pe care ne-
o pune Boc, a intrat în pâine Tăriceanu. A redus şi el schemele
administrative tot cu vreo 20%, dar a sfârşit cu un plus de 37%. Aceste
plusuri se tot cumulează şi duc la crearea unui aparat a cărui obezitate
riscă să-l paralizeze. Premierul Boc a avertizat că va purcede la o cură
de slăbire drastică. Vor fi „comprimaţi” 20% dintre funcţionarii actuali.
Cum se va proceda? Suntem asiguraţi că nu vor fi luate în calcul postu-
rile neocupate. Există, însă, o mare problemă. Una de fond. Câştigătoare
a competiţiei electorale, Coaliţia are de satisfăcut nişte solicitări impe-
rative ale clientelei sale. Majoritatea numirilor au fost deja făcute. Cum
procedezi acum? Îi dai afară pe unii dintre cei abia numiţi? Secretarii de
stat şi directorii? Sau operezi doar la bază, printre curieri şi femeile de
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serviciu? Şi care este, atunci, eficienţa? În timp ce sporeşte numărul le-
furilor mari, renunţi la câteva dintre cele mici? Hotărât lucru, va fi o re-
ducere de ochii lumii. Nu se va face nicio economie. Se vor plăti, poate,
nişte poliţe şi vor fi eliminaţi unii dintre apropiaţii fostei guvernări. Voi
crede în ideea de economie şi în sinceritatea ei, când dl Boc va desfiinţa
prima agenţie inutilă. Când nu va uza de trucul schimbării numelui mi-
nisterului pentru a oferi prilejul celor numiţi să-şi facă alte organigrame
în care să-şi aducă favoriţii. Ce fel de economie va face guvernul Boc
cu cele două noi ministere, Turism şi Tineret? Cât va reduce de la acestea
şi cum? Dar, mai ales, ce va face cu lefurile exorbitante a unora dintre
adjuncţii directorilor şi preşedinţilor cărora deja le-a limitat Tăriceanu
veniturile, fără să intre în malaxorul justiţiei? Politica de austeritate, aşa
cum o vede premierul, n-are nicio şansă. Cum n-ar avea nici o şansă să
facă economii şoferul unei maşini care consumă 100 de litri de benzină
la suta de kilometri ca să ducă doi pasageri. Singura soluţie ar fi înlo-
cuirea maşinii. Iar Boc n-are cu ce...    (26 ianuarie)

Dreptul de autor 
al lui Bogdan Hossu 
pentru o tâmpenie!

Sincer să fiu m-am cam săturat de aceleaşi figuri care reprezintă
de mai bine de vreo 15 ani interesele a ceea ce continuăm să considerăm
a fi sindicatele. Acestea s-au născut pe vremea lui Marx şi şi-au continuat
existenţa fără a ţine cont de schimbările care s-au produs în societatea
modernă, unde tranşeele dintre exploataţi şi exploatatori au făcut loc
unor simboluri mai nuanţate. Atâta timp, însă, cât vom continua să apli-
căm lucrurile prin prisma luptei de clasă, vom avea parte de figuri ase-
meni aceleia a lui Bogdan Hossu. Acesta, preocupat de soarta
sindicaliştilor săi în situaţia de criză, tot mai acută, îşi scormoneşte min-

40 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 40



tea şi găseşte soluţii care te lasă perplex. În viziunea domniei sale, o mo-
dalitate de apărare a intereselor salariaţilor ar putea fi aceea a desfiinţării
drepturilor de autor. Potrivit filosofiei lui Hossu, vreo 200.000 de per-
soane s-ar prevala de o atare condiţie pentru a fi plătiţi cu evitarea unor
taxe. Şi enumeră aici notarii, contabilii şi arhitecţii, care prosperă în
dauna altor categorii. Procedeul pe care-l foloseşte Hossu este comun
aceluia de care uzează, prin tradiţie, bărbaţii înşelaţi de neveste: scoate-
rea patului din casă şi aruncarea lui la gunoi! Orbit de mulţimea notarilor,
arhitecţilor şi contabililor, Hossu nu-i mai vede pe actorii, muzicienii,
oamenii de cultură în general, regizorii sau ziariştii care îşi „vând” pro-
dusul talentului sau aptitudinilor, un produs care nu poate fi cuantificat
în maniera marxistă a producătorului tradiţional de pantofi. Dacă pre-
mierul Boc va asculta sugestia lui Hossu, atunci toate aceste categorii
de performanţă ar trebui să se încoloneze în faţa biroului de plasare,
aşteptând să fie angajaţi cu program standard de opt ore în care să pro-
ducă atâtea articole, scenarii, tablouri sau cronici câte vor fi prevăzute
în contractul colectiv de muncă. Ce n-a sesizat nici Hossu şi nici guver-
nanţii este că această criză marchează un proces acut de modificare a
relaţiilor de muncă. Tot mai puţine meserii pot fi încadrate în sistemul
clasic de opt ore zilnic, cu fişe de pontaj, concedii sau învoiri. Piaţa mun-
cii s-a diversificat odată cu produsele care nu se mai regăsesc în mo-
menclatoarele pe care se străduie în van Ministerul Muncii să le aducă
la zi. Tot mai multe profesii se exercită la domiciliu şi nu într-un sediu
comun, pe intervale de timp variabile, cu modalităţi de evaluare speci-
fice. Şi cu metode de remunerare adecvate. „Drepturile de autor” sunt
modalitatea cea mai adecvată de evaluare a acestui nou tip de relaţii de
muncă şi tocmai pe acestea Hossu vrea să le desfiinţeze ca să nu mai
tragă chiulul la impozite câţiva notari şi alţi câţiva contabili. Din contră,
cred că Guvernul ar putea aplica o campanie anticriză mult mai eficientă
luând în considerare introducerea de reglementări care să facă mai efi-
cinte aceste procedee, reducând eforturile statului şi ale angajaţilor în
general, acolo unde acestea devin ineficiente. Iar Hossu ar putea să ră-
mână în posesia dreptului de autor pentru o idee tâmpită. Şi, dacă cineva
e dispus să i-o plătească, poate încasa şi ceva bani pe ea. Ca să aibe
mulţumirea de a nu-şi fi stors creierii pe gratis.    (27 ianuarie)
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Mărirea şi decăderea 
„finanţatorilor” din fotbal

Copos era mai să fie linşat de fanii „Rapidului”, fiind nevoit să
părăsească un studio TV pe uşa din dos. Gigi Becali nu mai trezeşte en-
tuziasmul galeriei, ca pe vremea când arunca cu banii în dreapta şi
stânga, ci doar indiferenţa acestora. Borcea şi Turcu sunt nevoiţi să ape-
leze la serviciile bodyguarzilor pentru a intra şi ieşi din tribuna oficială
de la Dinamo. S-au dus vremurile de glorie, când „finanţatorii” erau pur-
taţi pe braţe de microbişti, care le mulţumeau pentru grija pe care şi-o
asumaseră faţă de prosperitatea fotbalului românesc, în care băgau cu
devotament banii proprii, ca să-l facă să meargă mai bine. Printre cele
mai afectate sectoare ale societăţii de criza economică se numără şi „fa-
brica de bani” negri - fotbalul - care a funcţionat mai bine de 15 ani la
turaţia maximă. Şi nu doar atât: Copos, Borcea şi chiar Gigi Becali sunt
nevoiţi să trăiască acum cu spectrul puşcăriei deasupra capetelor lor.
DNA-ul a devenit noua biserică unde ei merg regulat să se spovedească
şi de la care aşteaptă iertarea păcatelor. Fotbalul seamănă ca două pică-
turi de apă - murdară - cu alte câteva domenii în care, în aceste vremuri
tulburi, s-au făcut bani cu lopata, ce au intrat în buzunarul „finanţatori-
lor” fără a mai trece prin evidenţele contabile. Să mă contrazică cine îl
vede pe Copos băgând mâna în buzunar şi dând de pomană 10 lei, indi-
ferent cui. El ştie să bage mâna în buzunare, dar în ale altora. Când rea-
litatea a început să devină mai dură şi laţul s-a strâns în jurul gâtului
evazioniştilor, carnavalul a început să se transforme în parastas. Rezerva
de jucători buni, ce puteau fi vânduţi, s-a cam epuizat. Sponsorii s-au
cam săturat de circul permanent din fotbal şi de trasul spuzei pe turta
aceloraşi persoane care ştiu doar să dea din buric prin tribuna centrală.
Matrapazlâcurile finanţatorilor au început şi ele să fie luate la bani mă-
runţi. Ce rămâne: un sport tot mai lipsit de haz, din cauza mânăriilor
aproape permanente şi niciodată sancţionate. Şi o lehamite ce ameninţă
să devină contondentă, a iubitorilor sinceri ai acestui sport, faţă de cei
care-l căpuşează sfidător şi cu neruşinare. Este, în mod evident, amurgul
„finanţatorilor” penali şi al aranjamentelor din culise. O întreagă gene-
raţie de specialişti în alba-neagra care trebuie să dispară. Şi să fie înlo-
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cuită de oameni care iubesc cu adevărat acest sport şi i se pot dedica fără
a-şi mânji mâinile şi conştiinţele.    (28 ianuarie)

Pilat din Pontul Euxin
Despre cât de sincere sunt demersurile populiste ale politicie-

nilor ne putem face o imagine cuprinzătoare doar din episodul măririi
substanţiale a lefurilor şi pensiilor. Pe fondul zgomotului făcut de trecuta
guvernare, în legătură cu creşterea economică, demers cu clar scop elec-
toral, opoziţia de atunci a salutat cu entuziasm legea care prevedea mă-
rirea salariilor profesorilor. Liderii politici s-au întrecut în declaraţii
entuziaste, manifestându-şi susţinerea totală pentru o măsură despre care
erau siguri că nu putea fi pusă în practică. Dar era un moment propice
pentru a-i lovi pe liberali şi a arăta ţării că alţii sunt cei îngrijoraţi de
soarta acestui popor. Cu fluctuaţiile cu care a început să ne obişnuiască,
Traian Băsescu a fost mai întâi circumspect, apoi a devenit un susţinător
fervent al majorării, dând astfel o mână de ajutor în campanie partidului
propriu. Liberalii, care la rândul lor au aruncat pe piaţă, atunci, tot felul
de bazaconii ultrapopuliste, sperând că acestea le vor majora procentul
electoral, au contestat măsura şi chiar l-au dat afară pe ministrul Edu-
caţiei, care o votase voios în Parlament. Ei erau însă pe ducă şi nu şi-au
mai bătut capul, convinşi că alţii vor fi cei care se vor confrunta cu lipsa
resurselor. Până în alegeri, Boc şi Geoană s-au întrecut în a susţine că
unde-i lege nu-i tocmeală şi că profesorii trebuie să-şi primească drep-
turile. Au venit însă alegerile şi s-a format noua Coaliţie, a cărei primă
sarcină este să alcătuiască bugetul ţinând seama de angajamentele elec-
torale. Şi entuziasmul s-a topit până la limita... îngheţului! Mai precis -
propunerea preşedintelui Băsescu potrivit căreia majorările de lefuri şi
pensii ar urma să fie îngheţate şase luni, până la conturarea unei politici
clare de combatere a efectelor crizei. Într-o altă ţară decât România şi
pe un alt fond decât cel prezent, o asemenea propunere ar fi fost consi-
derată firească. Într-o societate caracterizată prin realism şi solidaritate
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socială s-ar fi putut ajunge la înţelegerea unei atari raţiuni şi la concer-
tarea voinţei politice şi sociale în acest sens. Noi, însă - inclusiv
preşedintele Băsescu - trăim în România, o ţară aparte, dezbinată politic
şi social, măcinată de ineficienţa guvernanţilor şi de reglementări legale
„pirat”. Nu e deci de mirare că propunerea n-a fost bine primită şi că
primii care au sărit în sus au fost sindicaliştii care au prins momentul
vocalizelor forte care să le consolideze scaunele. „Nici prin cap nu ne
trece!” spun aceştia şi hotărârea lor seamănă cu aceea a pietonului care
se avântă buimac în trafic mizând pe faptul că şoferul care-l va omorî
va intra la puşcărie. Sindicatele doresc aplicarea măsurilor chiar cu riscul
ca acestea să dea peste cap întregul echilibru economic şi să declanşeze
o inflaţie galopantă, ca cea de pe vremea lui Ciorbea. Guvernanţii, pe
de altă parte, dau din colţ în colţ, înţelegând că nu vor reuşi să împace
şi capra Alianţei şi varza Bugetului, într-un Executiv în care fiecare parte
este decisă să tragă ferm în „hăis” sau în „cea”. Spălarea pe mâini a
preşedintelui de susţinerea majorărilor seamănă cu cea a lui Pilat din
Pont. Noul Pilat se află însă la dragul său Pont Euxin, unde nu mai con-
tează că scuipi azi ce-ai lins ierisau viceversa. Important este să apari,
de câte ori e posibil, drept susţinător al dreptăţii şi al interesului general.
Or dacă înainte de alegeri acest interes era unul, iar după alegeri e altul,
trebuie să ne adaptăm. Şi să cârmim în direcţia cuvenită. Aruncând,
eventual, peste bord, balastul de promisiuni şi de responsabilităţi.    (29
ianuarie)

Funia din casa spânzuratului
O logică elementară îţi spune că a discuta despre majorări de

lefuri, chiar şi de pensii, de acordare de sporuri în preajma agravării celei
mai mari crize pe care o cunosc generaţiile prezente este ca şi cum ai
vorbi de funie în casa spânzuratului. Criza este boala care atinge socie-
tatea atunci când existenţa ei cotidiană a încălcat norme şi reguli care îi
puteau asigura sănătatea. Este acum limpede că multe dintre lucrurile
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care s-au aglomerat în ultimii ani nu puteau duce spre un alt deznodă-
mânt. Războaie iscate din nimic, ignorarea celor mai elementare reguli
de prudenţă financiară, competiţia continuă pentru o existenţă mult peste
posibilităţi şi resurse - sunt doar câteva dintre cauzele care n-ar fi putut
evita efectele prezente. Lumea este bolnavă. Are febră. Funcţiile sale vi-
tale sunt date peste cap. Diagnosticul, în mare, este pus, dar lipseşte mo-
delul de tratament de urmat. Nimeni nu ştie cum va reacţiona bolnavul
la aplicarea feluritelor „medicamente” care nu au putut fi testate anterior.
Este un moment cu adevărat critic, iar specialiştii de la căpătâiul pacien-
tului dau din colţ în colţ. În momentul de faţă, pe masa de operaţii din
România se află bugetul. Cu halate albe pe ei şi cu mănuşi de cauciuc în
mâinile gata să taie de undeva ca să lipească altundeva „medicii” de oca-
zie se dau de ceasul morţi. Punctele lor de vedere diferă radical. Guver-
nul - cu preşedintele în frunte - ar vrea să îngheţe salariile. Sindicatele
nici nu vor să audă de aşa ceva. „Curbă de sacrificiu!” - strigă ele ca din
gură de şarpe. Să se îngheţe şi preţurile - ceea ce, evident, este imposibil
într-o piaţă liberă. Patronatul e îngrijorat de controalele fiscale care s-
au dezlănţuit asupra firmelor bănuite de evaziune. Nu contează că statul
are să dea firmelor cel puţin tot atâţia bani cât datorează şi ele - fiscaliştii
sunt gata să le strângă de gât în loc de curea, pentru a mai scoate ceva
bani pentru buget. Un singur lucru lipseşte din bogata paletă de atitudini
pe care o abordează participanţii la tratative şi la dezbateri: bunul simţ!
Măsura! Spiritul de înţelegere a situaţiei în ansamblu. E ca şi când pe
un vas în derivă, care ameninţă din moment în moment să se scufunde
pentru că ia apă, echipajul se încaieră pentru obţinerea unei raţii mai
mari de provizii, în loc să pună mâna pe pompe şi să salveze ambar-
caţiunea. Sunt de acord că Guvernul e la înghesuială. Că are parte nu
doar de „greaua moştenire” lăsată de libertinul Guvern Tăriceanu ci şi
de lipsa sa de măsură în trâmbiţarea promisiunilor electorale. Este
aproape firesc ca Boc să ceară din partea naţiei înţelegere, dar înainte
de asta ar fi normal să dea un exemplu. Suntem sideraţi, în urma dezvă-
luirilor făcute în ultimele luni în legătură cu veniturile exorbitante pe
care le obţin managerii şi şefii de instituţii de stat, de cheltuielile ires-
ponsabile care se fac în sectorul bugetar. Înainte de a cere poporului să
strângă cureaua, dl Boc ar trebui să facă el gestul aşteptat al tăierii tuturor
acestor canale de risipă, reducând imediat lefurile neruşinate şi restructu-
rând drastic instituţiile parazitare. Or lui nici prin cap nu-i trece să facă aşa
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ceva. Pentru simplul motiv că în aceste funcţii bine plătite trebuie să-şi
pună clientela politică. De aici ar fi trebuit să plece lucrurile şi n-au plecat.
Şi nici nu sunt şanse să se mişte prea curând. Iar între timp barca ia apă...
(30 ianuarie)

Unde au greşit 
Stănculescu şi Chiţac

Zilele trecute, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a făcut cunoscută mo-
tivarea cu privire la sentinţa dată în dosarul generalilor Stănculescu şi Chiţac.
Când am citit-o nu i-am dat prea multă atenţie. Apoi, însă, chestiunea a început
să mă obsedeze. Ce spun, în esenţă, înalţii magistraţi îmbrăcaţi în robe negre
de ciocli? În primul rând, zic dânşii cu mult bun simţ, că această condamnare
- la 15 ani pentru fiecare general - rămâne definitivă, „pentru că aceştia nu erau
obligaţi prin lege să asculte ordinul lui Nicolae Ceauşescu„. Aşa e! Nimeni nu
era obligat să asculte ordinele lui Ceauşescu. Erau legi, votate de marea Adu-
nare Naţională, care spuneau limpede care sunt drepturile şi obligaţiile cetăţeni-
lor României Socialiste. Şi - descoperă după 19 ani înalţii magistraţi de la ÎCCJ
- mai erau şi regulamentele militare care dădeau comandanţilor responsabili-
tatea asupra faptelor comise. Or - şi cu asta pun capac domnii judecători - or-
dinul de deschidere a focului în decembrie 1989, nu a fost emis în baza unei
legi, deci nu avea suport legal. Clar ca bună ziua. Şi poate că acum vor înţelege
cei doi generali cât de grav au greşit. Ce-au crezut ei? Că dacă le dă Ceauşescu
ordin, ei trebuie să deschidă focul asupra populaţiei? Cine era, în fond, Nicolae
Ceauşescu? Cu ce drept dădea el astfel de ordine? Dacă erau oameni cu cap,
generalii ar fi trebuit să ia mai întâi Constituţia şi să caute acolo paragraful co-
respunzător situaţiei. Apoi luau la răsfoit regulamentul militar ca să vadă dacă
au sau nu dreptul să nu execute un ordin. După asta trebuiau să se prezinte fru-
mos în faţa lui Ceauşescu, să ia poziţia de drepţi şi să spună: Mult-iubite, sti-
mate tovarăşe comandant suprem! Am căutat în toate legile şi n-am găsit una
care să vă dea dreptul să ne daţi astfel de ordine. Ca atare, refuzăm să executăm
acest ordin ilegal! Ne pare rău, dacă doriţi ne dăm demisia, dar aşa ceva noi
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nu facem”! Aşa ar fi trebuit să procedeze Stănculescu şi Chiţac, iar astăzi n-ar
mai fi avut nici o treabă. Iar domnii judecători şi-ar fi ridicat pălăriile în faţa
lor şi i-ar fi omagiat. Postum probabil! Ca pe Milea! El n-a refuzat să execute
ordinul, dar a anticipat cu maximă perspicacitate ce ar fi urmat să se întâmple:
astăzi ar fi fost el în boxă, iar domnii judecători l-ar fi trimis la pârnaie pentru
vreo 15 ani. Ca să înveţe Constituţia şi regulamentele. Cât este de simplu şi de
comod să judeci lucrurile - chiar judecător fiind - prin prisma atemporală a su-
premaţiei legii. Şi să nu-ţi pese de faptul că într-o anumită etapă istorică, lu-
crurile nu au claritatea şi simplitate pe care le au astăzi. Când nu mai
funcţionează un regim totalitar (o fi el Băsescu un tip autoritar, dar nu împuşcă
pe nimeni! Cel mult cu dopul de la sticla de şampanie) când nu mai există Se-
curitatea (ci doar un biet SRI, care ascultă fără folos) şi când poţi să-ţi asumi
responsabilitatea propriilor decizii. Ce mă miră cel mai tare este faptul că deşi
nici unul dintre judecătorii de la ÎCCJ nu este născut după 1989, sau nici măcar
diploma nu şi-au mai luat-o după acest an, nu-şi mai amintesc ce era atunci şi
cum arăta societatea românească. Inclusiv justiţia - cea care astăzi nu pare să
fi făcut mulţi paşi înainte pe cărarea democraţiei. Şi, ca să aveţi măsura exactă
a modului drept şi echitabil cu care judecătorii noştri judecă după ce-a trecut
orice pericol, iată motivaţia lor mot a mot: „Acest ordin era vădit nelegal şi
neconstituţional (sic!), legea ţării neatribuindu-i armatei astfel de misiuni. Stăn-
culescu şi Chiţac erau îndreptăţiţi să nu dea curs acestui ordin, pe care puteau
să nu-l pună în executare” (de ce şi-o fi pus piciorul în gips Stănculescu?).
Domnilor judecători, Ceauşescu ar fi fost mândru de dumneavoastră şi de respec-
tul pe care-l arătaţi Constituţiei comuniste şi legilor democraţiei socialiste după
care i-aţi judecat pe aceşti trădători! Dar şi de cinismul dv!    (31 ianuarie)

Sfârşitul dictaturii bancare?

Mi-aduc aminte cât de convingător era dl Gheţea, pe când nu era la
CEC, ci la Alpha Bank şi, în plus, şi preşedinte al „sindicatului” bancherilor,
când dădea în vileag obtuzitatea guvernatorului BNR care chinuia sistemul
bancar cu depozitele lui obligatorii şi cu felul neprietenos cu care privea di-
versificarea produselor pe care ar fi dorit să le introducă, după modelele de
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succes de peste ocean, pe piaţa românească. Prudenţa Guvernatorului, fript cu
precedentele rezultate din aventurosul proiect al unor entităţi de tristă amintire,
precum Credit Bank, Dacia Felix, Banca Religiilor şi alte câteva, s-a dovedit
însă de bun augur. În timp ce coloşi precum Lehman Brothers se prăbuşeau în
serie, trăgând după ei aproape întreaga piaţa bancară mondială, în România a
fost linişte. Dl Gheţea şi colegii săi ar trebui să-i pupe tălpile lui Mugur Isărescu
pentru faptul că prin modul său „obtuz” de a ţine în frâu sistemul le-a salvat
nu numai scaunele ci şi portofoliile. În timp ce bănci ce păreau solide din alte
ţări emergente umblă disperate după subvenţii, în România e linişte. O linişte
oarecum ciudată, din care atât bancherii, cât şi clienţii lor, încearcă să se dez-
meticească şi să înţeleagă care va fi cursul lucrurilor. Pentru că este limpede
că aproape nimic nu va mai fi ca înainte. Nici credite cu buletinul nu vor mai
fi şi nici clauze secrete sau dobânzi ascunse, cu care banca îşi lega clientela de
mâini şi de picioare, uneori pe viaţă. Aproape în toţi cei 19 ani precedenţi, re-
laţia bancă-client din România, a fost una de forţă: aceea în care banca dicta şi
clientul se supunea fără crâcnire. Pentru că nu avea de ales. Alternativele au
lipsit cu desăvârşire şi pe o piaţă cu repere clare fiecare a făcut aproape ce-a
vrut. Şi pe măsură ce populaţia a sărăcit, iar agenţii economici au falimentat,
băncile au prosperat. Aceasta este şi una dintre explicaţiile faptului că o bună
bucată de vreme salariile din mediul bancar au fost printre cele mai ridicate,
iar şefimea a fost sufocată de incentive, bonificaţii şi sporuri care adânceau
prăpastia dintre cei care nu produceau nimic, mărginindu-se să manipuleze
banii şi adevăraţii producători de bunuri. Că veniturile bancherilor n-au expri-
mat niciodată abilitatea managerială şi înţelepciunea deciziilor, ci doar concu-
renţa unui cronic decalaj între cerere şi ofertă, este un alt aspect şi actuala criză
începe să-şi pună amprenta pe unităţile din sistem. Spuneam că de aici înainte
lucrurile nu vor mai fi la fel. Circumspecţia de moment a băncilor, reticente în
a acorda împrumuturi, nu poate să dureze. Dacă nu dă împrumuturi, o bancă
nu poate să subziste. Doar că de aici înainte banca va trebui să împartă cu clien-
tul coeficientul de risc care până în prezent era lăsat exclusiv în seama debito-
rului. Băncile vor trebui să fie mai transparente şi să nu se mai ascundă după
„secretul” care le proteja manevrele incorecte. Vor trebui, deci, să intre şi ele
într-un sistem democratic sub presiunea pe care o generează criza mondială.
Care are şi părţile ei bune...    (2 februarie)
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Capitala interlopă a României!

Asasinatele de la Braşov au adus în atenţia opiniei publice o realitate,
cunoscută dar nu luată în seamă prea serios. De ani de zile avem semnale că în
capitala Olteniei se întâmplă lucruri care ridică mari semne de întrebare în le-
gatură cu apartenenţa acestui oraş la statul de drept. Pornind de la faptul, în
aparenţă mărunt, că oraşul are un primar care-i înjură la telefon pe ziarişti şi
făcând recurs la memorabilele isprăvi ale odraslei fostului prefect care teroriza
populaţia paşnică a barurilor, ajungem la aspecte de fond: o lume interlopă
bine organizată, cu bătălii de stradă între bandele asistate de poliţişti; conexiu-
nile dintre politicienii locali şi pseudo-oamenii de afaceri specializaţi în retur-
nări frauduloase de TVA, cu contribuţia directă a autorităţilor fiscale; dar, mai
ales, încrengătura de interese şi de complicităţi a justiţiei şi poliţiei locale cu
crima organizată. Niciunul dintre ultimii şefi ai poliţiei locale nu a scăpat sus-
piciunilor de a fi în strânse legături cu bandele de infractori; judecătorii şi pro-
curorii locali au relaţii de familie sau de prietenie cu aceleaşi bande; o
judecătoare are ca amant un traficant de carduri false; o alta e nevastă de afa-
cerist evazionist; un fiu de judecător şi nepot de procuror terorizează urbea cu
isprăvile sale; învinuiţi de fapte grave în justiţie din alte oraşe îşi strămută pro-
cesele sistematic la Craiova, unde judecătorii sunt celebri pentru „clemenţa”
pe care o arată infractorilor. Toate aceste lucruri nu sunt revelaţii de ultimă oră.
Ele constituie un inventar de fapte cu continuitate remarcabilă, pe care nimeni
nu le-a descurajat vreodată. Toată „infrastructura” statului de drept - adminis-
traţie, poliţie, organe fiscale, judecători, procurori - este grav infectată cu vi-
rusul corupţei. Craiova este un oraş a cărui funcţionare vicioasă are ceva din
Chicago-ul din urmă cu 80-90 de ani, când mafioţii făceau şi legea şi politica.
Cazul de la Braşov a dat posibilitatea de a se face o radiografie a mecanismelor
prin care se manifestă acolo aceste fenomene. Criminalul cu câteva tentative
la activ şi - cine ştie - cu crime nedovedite încă, s-a aflat în libertate printr-o
acţiune concertată medic-judecător-procuror. Are cineva naivitatea să creadă
că acest lucru a fost posibil pe considerente umanitare? Că judecătoarea Nicole
a fost neimpresionată de glaucomul lui Gorbunov? Că procurorul n-a făcut re-
curs din aceleaşi motive? E clar că Gorbunov era un instrument eficient al lumii
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interlope care avea nevoie de el în libertate. Şi pentru asta a fost dispusă să
plătească. Situaţia de la Craiova nu poate fi rezolvată prin câteva schimbări la
vârf. Oraşul trebuie pus în carantină şi constituită o administraţie de mână forte
care să cureţe din rădăcină putregaiul instalat acolo. Altminteri, acesta va pro-
lifera şi vom asista neputincioşi la instaurarea statului interlop într-o Românie
care se vrea europeană, dar care nu are instrumentele necesare pentru a deveni
aşa ceva.    (3 februarie)

Al 13-lea ministru 
a rezistat 13 zile! 

Blestemul Internelor?

Toată povestea începe să capete un aer de SF. După istorica decizie
a formării Coaliţiei dintre PD-L şi PSD, cu premier democrat, alianţa compe-
titorilor s-a concentrat asupra împărţirii prăzii: portofoliile guvernamentale.
Ca să nu iasă cu bătaie s-a procedat ca la alegerile echipelor de maidan: unul
tu, unul eu şi vedem ce-o ieşi. Forţaţi să cedeze conducerea Guvernului, so-
cial-democraţii au avut prioritate la alegerea primului minister. Nu ştiu ce s-a
întâmplat atunci în conclavul din Kisseleff, dar Geoană a ieşit cu o decizie sur-
prinzătoare: nu Transporturile - care era ministerul cel mai dorit, şi de Mitrea,
şi de Dragnea, a fost considerat cel mai important pentru partid, ci Internele!
De ce? Un posibil răspuns avea să vină atunci când s-au decis titularii: au can-
didat pentru acest post reprezentanţii a două grupuri radicale din PSD. Cea a
Ilfovului lui Oprea - cu strânse relaţii în mediul de afaceri transpartinic precum
şi la limita celui interlop şi cea a ferentarianului Vanghelie, cu conexiuni clare
în mediul infracţional. Practic, s-au bătut pentru acest post doi „cunoscători”
şi a învins, la limită, cel cu gradul mai mare. Şi cu ambiţia mai mare. Şi cu
aroganţa mai mare. Văzut în vârful movilei, Oprea s-a considerat produsul pro-
priei sale valori şi, pe baza unor asigurări destul de dubioase primite de la „ami-
cii” din tabăra cealaltă s-a considerat apt să se măsoare cu oricine. Inclusiv cu
manevrabilul Geoană, tocmai căzut în capcana de putere a baronilor locali.
Numirea lui Ardelean la noul „doi şi-un sfert” a fost doar pretextul care a dus
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la demolarea bruscă a speranţelor de mărire ale ilfoveanului. Protectorul sus-
pus l-a lăsat din braţe şi partidul, într-un elan de simţire umanim, l-a aruncat
peste bord. Cu trei demisii în trei zile, după un parcurs de doar trei săptămâni
la comanda trupelor, Oprea a stabilit un veritabil record. Greu de egalat sau de
depăşit. Iată însă că realitatea demonstrează că orice este posibil. Numit în
funcţie pe 20 ianuarie, Liviu Dragnea, noul ministru, n-a rezistat decât până
pe 2 februarie. Adică exact 13 zile. Dacă mai punem la socoteală şi faptul că
este cel de-al 13-lea ministru de Interne postdecembrist, intrăm la fandacsia
superstiţioasă. Luni seară Dragnea a luat prin surprindere pe toată lumea.
Anunţata sa declaraţie a fost suspectată ca fiind un triumf al poliţiei asupra cri-
minalilor. Nici pomeneală. După ce abia fabricase un suspect cu portret-robot
copiat după cel al unui puşcăriaş învoit de la Craiova, poliţia a intrat în mediul
său favorit: cercetările îndelungi şi fără rezultat. Dragnea, însă a anunţat doar
că renunţă la o funcţie pe care tocmai o acceptase, cu îndelungi ezitări. Motivul:
subfinanţarea de la Buget a ministerului! Fără bani nu poţi nici să prinzi in-
fractori (dovada-cazul de la Braşov) nici să asiguri liniştea cetăţeanului (acelaşi
caz). Aşa că, adio şi n-am cuvinte, eu mă întorc în Teleormanul meu drag şi vă
las să vă descurcaţi voi cu câţi bani vă dă Boc! Ce semnificaţii are gestul lui
Dragnea? În primul rând, cred, unul de nesupunere pe linie de partid. Ce i-a
dat Boc a fost convenit cu Geoană. Şi de unde nu e... Cred, mai degrabă, că
Dragnea s-a confruntat în scurtul său mandat cu o paletă atât de complexă de
probleme de o gravitate ieşită din comun, încât s-a speriat. Şi s-a gândit, ca
omul: de ce să-mi rup eu aici gâtul când cine ştie ce poliţai prost va face o boa-
cănă majoră, în loc să-mi văd liniştit de treburile mele la Alexandria, unde toată
lumea mă cunoaşte şi mă respectă şi unde oricum, nu mă poate deranja nimeni
patru ani? Cu atât mai mult cu cât aştia de la Centru nici măcar nu mi-au dat
prinţesa pe care o cerusem eu (Miss Transporturi) ci pe urâta asta cu epoleţi de
care nu se putea înamora decât unul ca Oprea? Chiar aşa!    (4 februarie)

Predarea lui Predoiu

După oprirea lui Oprea, iată că avem parte şi de predarea lui Predoiu.
Din fericire pentru el, evenimentul s-a produs într-un moment în care opinia
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publică şi cea care o manipulează după cum doreşte - mass media, nu Puterea
- a fost asaltată de evenimente incomparabil mai spectaculoase şi mai com-
plexe. A fost, mai întâi, furtul de armament de la Ciorogârla, apoi crima de la
Braşov, după aceea captura de droguri de la Constanţa, în continuare a apărut
suspectul de serviciu de la Braşov şi povestea romanţată a eliberării sale din
penitenciar pentru motive umanitare şi toată mizeria pe care a dezvăluit-o acest
mecanism dubios. Aşa încât anunţul pe care l-a făcut autosuspendatul - şi prin
urmare, „independentul” ministru al Justiţiei, Predoiu - aproape că a trecut ne-
observat. Ştiţi cine este ministrul Predoiu? Domnul acela înalt şi bucălat, pe
care nu se ştie de prin ce casă de avocatură l-a scos Tăriceanu ca să-l pună în
locul „tânărului mafiot” de la Iaşi, Chiuariu. Începută în februarie 2008 şi în-
cheiată (provizoriu) în decembrie acelaşi an, cariera ministrului liberal al
Justiţiei nu s-a remarcat decât prin tentativa (care, de regulă, se pedepseşte ca
şi fapta propriu-zisă) de a pune în locul lui Morar, de la DNA, căruia-i sosise
sorocul, pe o doamnă pe care o considera dânsul capabilă - Monica Şerbănescu.
Pe atunci, junele nostru considera că Morar nu mai este bun, că se are prost cu
presa şi că, în general, nu prea obţine rezultate în munca pe care o desfăşoară.
Ceea ce era, în bună parte, real. Dl Morar nu se remarcase decât prin ciondă-
neala continuă cu cei pe care-i audia şi prin „scurgerile” de informaţii într-o
anumită parte a presei cu care se avea bine şi prin care îi atenţiona pe neascul-
tătorii ascultaţi la telefoane. Numai că CSM-ul, cârcotaş cum e el, n-a agreat-
o pe doamna Şerbănescu. Şi Morar a rămas, cu prelungiri succesive de mandat,
la postul lui. Între timp, neprelungindu-i-se lui mandatul de către partid, dl Pre-
doiu a fost nevoit să şi-l prelungească singur. Cum? Simplu: autosuspendându-
se! Şi devenind astfel, prin forţa lucrurilor, independent. Într-o clipită, cele
vreo 11 luni de liberalism i s-au şters din memorie de parcă n-ar fi fost! Norocul
noii alianţe, căreia-i crăpa buza după un independent, să-l pună în locul regre-
tatei Monica Macovei! Ei bine, ce s-a mai întâmplat cu dl Predoiu? Mai nimic,
până în ziua în care a ieşit la rampă şi s-a predat, cu arme şi bagaje, în faţa lui
Daniel Morar! Aflând de la înalta doamnă a Parchetului românesc că dl Morar
„şi-ar dori să rămână în post”, nu de alta, dar pentru că se obişnuise cu el ca
câinele cu lanţul, ministrul independent Predoiu n-a mai stat pe gânduri. Ba
atât de tare l-a dus mintea încât pe loc a descoperit nu mai puţin de zece motive
pentru care intenţia din vară, de a-l înlocui, se dovedea o mare greşeală. Dintr-
o dată Morar a devenit bun profesionist, cu rezultate notabile şi - mai ales - cu
o bună relaţie cu presa. Fusese ultima piedică în calea fericirii morarului Da-
niel. Şi, uite-aşa, Codruţa şi Cătălin, file din poveste, au pus mână de la mână
şi au rezolvat problema DNA-ului în cel mai miraculos mod cu putinţă: adică
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exact aşa cum îşi dorea şi preşedintele Băsescu! Bineînţeles că s-au ivit imediat
cârtitorii, care au încercat să insinueze că în felul ăsta Predoiu s-ar fi predat de
fapt în faţa Cotrocenilor şi că, de fapt, ăsta ar fi fost şi preţul continuităţii sale
în funcţie. Simple speculaţii, nu credeţi? Oricum, cine-a mai avut timp de ele
când povestea lui Gorbunov se află pe toate buzele?

P.S. Dl Predoiu merită un premiu pentru precocitate şi perspicacitate:
într-o declaraţie de ultimă oră a făcut senzaţionala dezvăluire că motivul pentru
care-l susţine pe Morar e că luptă... împotriva corupţiei!    (5 februarie)

Aţi auzit de Gorbunov? 
Dar de Gheorghe Lala?

Ştiţi cine este Serghei Gorbunov? Desigur - tipul suspectat de comi-
terea crimelor de la Braşov, învoit de la puşcăria din Craiova ca să-şi facă ope-
raţia de glaucom, şi care a uitat să se întoarcă după cele trei luni acordate cu
clemenţă de trio-ul medic-procuror-judecător. Nici n-aţi avea cum să nu ştiţi,
pentru că omul e prezent seară de seară pe micul ecran al tuturor canalelor de
ştiri, dacă nu live, cel puţin prin portretul robot pe care prevăzătorii poliţişti l-
au alcătuit asasinului prezumtiv, după portretul său. Dar Gheorghe Lala, ştiţi
cine este? Aţi auzit de el? Nu. Sau nu prea. Este destul de greu de făcut legătura
dintre acest nume şi portretul niciodată văzut pe aceleaşi ecrane, a celui care a
trecut între cei drepţi, primind un glonte în inimă, de la cel pe care a încercat
să-l oprească din acţiunea sa criminală. Este simplul cetăţean cu spirit civic,
care şi-a pus impulsul de responsabilitate înaintea spiritului de autoconservare.
E omul pe care nu l-a sfătuit nimeni că dacă în stradă se petrece o acţiune vio-
lentă, cel mai bun lucru pe care poate să-l facă este să nu se bage. Cum, dealtfel,
procedăm cei mai mulţi dintre noi. Care nu ne băgăm nici măcar acolo unde
nu ne pândeşte un pericol de calibrul celui care l-a trimis pe lumea cealaltă pe
Gheorgle Lala. Între două reportaje despre crime, furturi sau violuri, s-a stre-
curat mai zilele trecute ştirea înmormântării lui Gheorghe Lala. O înmormân-
tare modestă, aşa cum a fost şi omul. Preşedintele i-a acordat chiar şi o
decoraţie. Post mortem, bineînţeles. O decoraţie care nu le va ţine nici de cald
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şi nici de foame celor pe care Gheorghe Lala i-a lăsat în urma sa să-l plângă şi
să se întrebe de ce a trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat. Dacă cumva aţi
prins aceste ştiri, vă mai amintiţi dacă i-aţi văzut fotografia? Dacă ştiţi ceva
despre el? Câţi ani avea, cu ce se ocupa, cum arăta? Despre Gorbunov ştiţi deja
o grămadă de lucruri: câte tentative de omor a comis. Câte gloanţe a tras în cei
pe care i-a jefuit sau a încercat să-i jefuiscă. La cât a fost condamnat şi cât a
executat. Cum l-au prins la graniţă. Câte cereri de eliberare pe motive medicale
a solicitat şi cine i le-a aprobat şi cum, până la urmă. Mai ştiţi, desigur, că era
pasionat de lupte şi că în timpul evadării - căci neîntoarcerea la puşcărie la ter-
menul acordat de judecător asta înseamnă - se antrena conştiincios într-o sală
de sport, visând să devină campion de K1. Una peste alta ştiţi aproape tot ceea
ce se poate şti despre cel care s-a presupus a fi fost asasinul lui Gheorghe Lala.
Că n-a fost el, este o simplă chestiune de amănunt. A fost altul, iar dacă poliţia
va pune, totuşi, mâna pe el (poliţia pune deobicei mâna pe cei care se predau
de bună voie, ca să-i caute e prea complicat) veţi afla în cel mai scurt timp, tot
ce se poate şti despre el: cine e, ce mănâncă, ce frustrări a avut în copilărie, ce
prieteni are şi prin ce medii, dacă-i place borşul sau cârnaţii cu varză, ce fac
rudele lui apropiate şi pe unde-a umblat în ultimii doi ani. Veţi afla tot ce n-o
să aflaţi vreodată despre Gheorghe Lala, tipul acela care, în afară de faptul că
a încercat să împiedice un criminal să omoare şi să jefuiască, n-a făcut nimic
notabil în viaţa lui. Nimic în legătură cu ce să-şi bată capul fătucile cu micro-
foane în mână şi cu ambiţia de a afla primele tot ce se poate afla despre un cri-
minal, devenit vedetă. Adică ceea ce Gheorghe Lala n-o să mai poată deveni
niciodată...    (6 februarie)

Ascensiunea lui Vanghelie 
mai poate fi oprită?

Agramat, lipsit de cultură şi de maniere, primarul sectorului 5 se dove-
deşte însă a fi o forţă în plan politic - mai precis în acela al negocierilor şi aran-
jamentelor subterane care alcătuiesc sau modifică raporturile de forţe din cadrul
partidului. Acolo unde cultura şi manierele contează mai puţin, în faţa presiunii
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exercitate de procentele electorale sau de dinamismul şi eficienţa activiştilor săi.
De la autosuspendarea sa din partid, în 2004, ca urmare a presiunilor exercitate
de mass media asupra preşedintelui de atunci al partidului, Adrian Năstase, silit
să renunţe la serviciile unor „baroni” precum Bebe Ivanovici, Savu, Mischie şi
Vanghelie, şi când a intrat în cursa electorală ca independent, câştigând uşor un
nou mandat de primar, Vanghelie a parcurs un traseu care a marcat, constant, în-
tărirea influenţei sale în partid. După ce a scăpat de tutela lui Dan Ioan Popescu,
în cadrul organizaţiei municipale, practic nu i-a mai stat nimic în faţă, astfel încât
pretenţia sa de a candida pentru primăria Capitalei, în 2008, a apărut multora
drept firească. Defecţiunea lui Oprescu a modificat însă radical raporturile de
forţe, făcând evident faptul că PSD nu are şanse să câştige. Vanghelie s-a retras
de bună voie, lăsând locul pionului de sacrificiu Diaconescu, cel care avea măcar
de câştigat un plus de notorietate. Dobândind tresele de comandant al trupelor
din Capitală, Vanghelie a început să-şi planteze oamenii apropiaţi în posturi-
cheie, prin care putea să controleze mai bine întregul ansamblu. Probleme i-a ri-
dicat doar organizaţia de Ilfov, unde Oprea reuşise să concentreze o bună parte
dintre adversarii lui Vanghelie. În ciuda rezultatelor slabe obţinute atât la locale
cât şi la legislative, Oprea a continuat să rămână influent în partid prin cota de
sprijin pe care i-o putea acorda lui Geoană din partea cartelului baronilor locali,
opus bateriei celor centrali. Un război surd s-a declanşat odată cu competiţia pen-
tru funcţiile ministeriale, în care s-au confruntat Oprea şi unul dintre locotenenţii
lui Vanghelie, Voicu. Între cei doi - ambii cu conexiuni notorii în lumea interlopă
- a câştigat la votul din BPN Oprea. Vanghelie însă a făcut presiuni extraordinare
pentru funcţiile de la nivelele inferioare, pe care însă Oprea le-a blocat cu opţiuni
neîmpărtăşite de conducerea partidului. Lucru care i-a fost fatal - tot Vanghelie
fiind cel care a declanşat procesul de eliminare a acestuia. Înaintea numirii unui
alt candidat, Vanghelie s-a jurat cu cerul şi cu pământul că nu-şi va mai propulsa
oameni în această structură. Totuşi, Dragnea s-a trezit cu cele mai importante
posturi din subordinea sa - prim adjunct, cu ordinea publică şi şef al DGIPI -
ocupate de doi dintre oamenii lui Vanghelie: Mincu Silvestru şi Georgescu! Re-
zultatul a fost determinat de şantajul lui Vanghelie la preşedintele Geoană în per-
spectiva viitorului congres, în care soarta sa atârnă de dciziile grupării de baronii
locali Vanghelie-Mazăre-Oprişan şi companionii. Pus în faţa acestei situaţii,
Dragnea a înţeles că va fi nevoit să lucreze sub controlul şi cenzura lui Vanghelie
şi atunci a preferat să invoce subfinanţarea bugetară a ministerului pentru a se
retrage într-un mod ceva mai onorabil. PSD-ul se află într-un moment extrem de
dificil pentru viitorul său. Neutralizat de Băsescu prin intrarea la guvernare, par-
tidul este în pericol de a fi acaparat, poate definitiv de structurile politico-mafiote
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constituite în filiale. Situaţie în care scindarea sa apare aproape necesară, dacă
nu inevitabilă.    (7 februarie)

Cum şi de cine 
a fost dusă de râpă pădurea

În 2008, pentru prima dată în istoria sa, Regia Naţională a Pădurilor
Romsilva nu şi-a realizat obiectivele economice planificate - nici cifra de afa-
ceri şi nici beneficiile aferente. Profitul brut a înregistrat o scădere de aproape
50 de milioane de lei faţă de 2007, care nici el n-a fost un an grozav. După cum
nu a fost nici 2006... Exporturile au scăzut şi acestea dramatic, cu vreo 3,7 mi-
lioane de euro! Deşi îşi propusese să nu se refere la „greaua moştenire a trecu-
tului”, noul director al Regiei, Florian Muntean, n-a putut să evite consemnarea
acestei realităţi. Nici nu avea cum. Diplomat şi realist, el a insistat în recentul
său dialog cu presa asupra a ceea ce intenţionează noua echipă. Şi cum îşi pro-
pune să scoată Regia din marasmul economic - şi nu numai - în care aceasta s-
a bălăcit în ultimii ani. Că Regia se ducea de râpă, s-a văzut cu ochiul liber în
ultimii ani. Primul care a pus umărul, cu râvnă, este fostul ministru al Agricul-
turii, pădurar de meserie, care pentru a putea gestiona direct şi în interesul
clientelei sale politice patrimoniul silvic, a numit la conducerea Regiei un om
de paie, Maftei pe nume, care a exercitat senin toate manevrele incorecte dictate
de şeful său. După ce Flutur cel iubitor de democraţi a fost aruncat peste bord
de Tăriceanu, Regia a intrat pe mâna unui silvicultor dedat la năravurile sec-
torului privat. Numindu-l pe Aldea - pentru merite politice, Tăriceanu n-a făcut
altceva decât să pună lupul paznic la stână. Unica preocupare a acestuia a fost
să vadă cum poate să mai prăduiască câte ceva din patrimoniul silvic, şi aşa
jumulit bine de cel de dinaintea sa. Interesat doar de business-ul său, Aldea a
asistat senin la degradarea continuă a instituţiei şi a relaţiilor interumane din
cadrul acesteia, în paralel cu transformarea pădurii, câtă a mai rămas, într-un
teritoriu al nimănui, jefuit de oricine îşi propunea acest lucru. Ultimul din tri-
pleta asta de demolări a fost directorul Oros, un tip mai preocupat de politică
decât de pădure care, din fericire a avut prea puţin timp la dispoziţie pentru a
desăvârşi opera predecesorilor săi. Cei trei directori mai sus amintiţi şi ministrul
aviar se adaugă unei faune diversificate de prădători pe două picioare sau patru
roţi cu tracţiune integrală care au declanşat o campanie necruţătoare împotriva
pădurii odată cu nefericita - ca să folosim un eufemism - Lege Lupu - domnul
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acela rotofei care murea de grija codrului pe care dacă nu l-ar fi revendicat el
şi cohorta de moştenitori - falsificatori - prădători, ar fi avut mult de suferit de
pe urma administrării de către stat. A fost o lege pe care-mi permit să o consider
criminală, prin modul în care a fost aplicată şi care a dus la distrugerea, pentru
lung timp, a echilibrului natural al unei ţări care şi aşa avea un deficit notabil
faţă de media europeană. Lăcomia, necinstea şi indiferenţa au golit munţii de
păduri şi au amplificat frecvenţa şi efectele catastrofelor naturale. Dacă până
prin 2004 aceste procese au mai fost, cumva, ţinute în frâu, de atunci încoace
nici măcar aparenţele n-au mai putut fi salvate. Dintr-o companie profitabilă,
care înregistra rezultate economice bune, Regia a ajuns falimentară, în mai
multe rânduri fiind în situaţia de a nu-şi putea plăti angajaţii, câţi i-au mai
rămas după „ruperea” din patrimoniul său a pădurilor retrocedate uneori corect,
dar de cele mai multe ori fraudulos şi abuziv. Evident, degeaba arătăm acum
cu degetul. Incompetenţa şi reaua voinţă nu sunt sancţionabile în sistemul ad-
ministrativ românesc. Sunt date de la Dumnezeu şi aşa rămân. Ce-şi propune
noua echipă a Regiei? Să dreagă ce se poate drege. În primul rând să împădu-
rească tot ce se poate împăduri cu cheltuiala de rigoare (mai rentabil era să se
cumpere pădure de la proprietari, dar au făcut-o alţii înaintea Regiei (italienii
de pildă). Să întărească paza împotriva tăierilor ilegale. Să introducă rigoare
în relaţia cu agenţii economici. Dar, mai ales, să promoveze competenţa în per-
soanele care îşi preţuiesc cu adevărat meseria...    (9 februarie)

Mi(ni)sterul Turismului

Încă de când Petre Roman îl considera drept unul dintre pariurile sale
câştigate, turismul a reprezentat una dintre necunoscutele majore ale economiei
româneşti. Înainte de 1989 domeniul se împărţea între un serviciu social pentru
oamenii muncii, care erau trimişi să-şi refacă forţa de muncă în cămine şi can-
tine intitulate pompos hoteluri şi restaurante şi vânzarea pe valută a unor ser-
vicii de acest fel pentru categoriile defavorizate din Occident, care puteau
petrece în România un sejur pe mai puţini bani decât i-ar fi costat să stea acasă,
în şomaj. Această moştenire - de concepţie şi de patrimoniu - a intrat rapid într-
o acută contradicţie cu rigorile economiei de piaţă. Primul care a înţeles ceva
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din această ecuaţie a fost Cataramă, care, pe când era ministru, a lansat explo-
ziva propunere de vânzare a hotelurilor de pe litoral cu un dolar. Înţeleasă
strâmb, ideea a murit rapid, lăsând loc oneroaselor contracte de concesiune
care au pus rapid la pământ baza materială. Noroc cu băieţii deştepţi din turism
care au mai salvat câte ceva, achiziţionând active pe mai nimic şi dându-le, de
regulă, alte destinaţii. Existenţa unui minister al Turismului s-a datorat, până
la urmă, doar efortului de debarasare a statului de acest patrimoniu păgubos,
iar singurul care a încercat să facă acest lucru într-un mod transparent a fost
Agathon, care a televizat licitaţiile pentru spaţiile de pe litoral. Cărei raţiuni se
datorează reînfiinţarea acestui minister de către cabinetul Boc? În condiţiile în
care spaţiul de acţiune este extrem de redus, odată cu ieşirea statului din dis-
pozitiv, singura explicaţie rămâne aceea că doamnei Udrea trebuie să i se dea
o ocupaţie şi aceasta a fost cea mai simplă şi mai pe măsura capacităţilor dom-
niei sale. Chiar dacă prin această decizie contrazice ferm intenţiile Executivului
de a diminua cheltuielile guvernamentale (în loc de reduceri, s-a operat crearea
a două ministere - cu personalul şi logistica de rigoare - doar pentru a plasa
anumite obligaţii prezidenţiale), reputata specialistă în relaţii internaţionale
(care a făcut din Norvegia republică, trăgând-o şi în U.E.) a primit în dar o si-
necură în care nu face altceva decât să-şi dea cu părerea. Cel mai bun exemplu
pentru crasa sa ignoranţă este acela că în calitatea de ministru, dânsa acţionează
ca un vânzător de servicii turistice (ea însăşi fiind un beneficiar al acestui efort,
conflictul de interese nesensibilizând nici măcar celebra A.N.I.) şi nu ca un re-
glementator de cadru instituţional. Dansurile, plimbările cu sania pe pârtiile
pe care prietenul Fluture aduce zăpada cu basculantele, lăcrimările la auzul
Ciocârliei, nu ajută cu nimic turismul şi România. O ajută doar pe doamna Udrea
să se dea în stambă şi să pună în evidenţă inutilitatea ministerului pe care-l ge-
stionează de la Palatul Victoria sau de pe la Târgurile din străinătate, bune prile-
juri de shopping şi exhibare a toaletelor ministeriale. (10 februarie)

Navetiştii lui Boc
Există o psihologie de navetist - a celui care undeva trăieşte şi altun-

deva munceşte, care-şi păstrează rădăcinile şi refuză instictiv încadrarea într-
un mediu pe care-l consideră ostil şi temporar. Cea mai mare problemă o au,
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din acest punct de vedere, ardelenii, pentru care trecerea munţilor reprezintă
cel mai adesea o aventură extremă, pentru care nu se simt niciodată îndeajuns
de pregătiţi. Eşuaţi - chiar la vârf - printre „mitici” ei vor căuta întotdeauna să-
şi construiască un microclimat familiar în care să se refugieze oridecâteori se
simt excedaţi de o realitate peste puterea lor de înţelegere. Emil Boc este na-
vetistul politic emblematic. După ce l-a lăsat Băsescu preşedinte de partid, s-
a împărţit cum a putut între Clujul unde era primar şi Bucureştiul unde era
partidul. Patru ani a fost mai mult în avion decât acasă sau în Modrogan şi a
încercat să compenseze prin demersurile gospodăreşti angoasele de partid pe
care i le provoca frecventarea muşuroiului dâmboviţean. Odată cu formarea
alianţei de guvernare, viaţa lui Emil Boc s-a modificat dramatic. De data asta
slujba de la Bucureşti este cu normă întreagă şi refugiul pe meleagurile natale
mai este posibil în weekend. Dacă n-a făcut-o încă, va trebui să-şi găsească o
casă în Bucureşti şi să-şi aducă aici şi căţelul şi purcelul, şi ce mai are prin
ograda sa de gospodar ardelean. Dar, prevăzător cum sunt mai toţi cei de din-
colo de graniţa istorică a Regatului, a început prin a-şi clădi refugiul uman:
modulul de lucru. Speriat de ideea de a lucra cu oameni pe care nu-i cunoaşte
şi în care nu poate avea încredere (întotdeauna regăţenii ăştia mai iuţi de minte
sunt dispuşi să te tragă pe sfoară într-un fel sau altul), a început prin a-şi mobila
cabinetul cu secretari şi consilieri „made in Cluj”. Nu mai puţin de opt oameni
de încredere se pregătesc să-şi facă bagajele pentru Bucureşti. Aici încep şi
contradicţiile dintre programul de guvernare al premierului şi realitatea crudă.
Plecând la drum ca un duşman înverşunat al risipei şi al exceselor guverna-
mentale, ale căror semne le descifrează aproape zilnic, el însuşi devine un mare
consumator al acestor fonduri! Cei opt colaboratori vor trebui să primească
case, să li se deconteze călătoriile, lucrând la Bucureşti ca într-o ţară străină.
Fiecare consilier de Cluj va costa de 3-4 ori mai mult decât unul găsit pe aici
prin preajmă. Acestora li se adaugă droaia de clujeni numiţi în fruntea unor
agenţii şi instituţii centrale, care vor avea şi ei regim de navetişti de lux, înca-
sând pe lângă leafă, diurnă şi cheltuielile de cazare şi transport. Dacă adăugăm
la această veritabilă risipă provocată de un politician complexat şi luxul creării
a două noi ministere pentru favoritele preşedintelui vom avea imaginea clară
a unui debut dezastruos, cel puţin din punctul de vedere autorităţii şi credibi-
lităţii demersului de austeritate. Nu poate fi cuantificat efectul pe care-l va avea
în mecanismele guvernamentale această infuzie conştientă de „stranieri”, care
va genera conflicte, neînţelegeri, resentimente şi psihoze de clan. Unul dintre
posibilele rezultate l-am văzut deja: cel care ar trebui să devină (va mai putea
deveni, oare, în aceste condiţii?) purtător de cuvânt al premierului, şi-a şi dat
în petec provocând un conflict într-un club de manele (omul are şi gusturi alese)
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pe motiv de morgă de proaspăt demnitar...    (11 februarie)

Berceanu a inaugurat 
drumul spre nicăieri!

Nerăbdător să aibă şi el o realizare în noul mandat, ministrul Ber-
ceanu a inaugurat cursa de Otopeni. Gestul a avut însă şi o conotaţie polemică:
în disputa (politică) legată de accesul din oraş spre principalul aeroport al ţării,
foştii guvernanţi au dat prioritate unui proiect prin care acesta ar fi fost conectat
printr-un traseu mixt, subteran şi suprateran, ale cărui costuri se ridicau la foarte
multe milioane de euro şi ar fi durat câţiva ani. Cât au fost în Opoziţie, demo-
craţii au insistat că există o soluţie mai rapidă şi mai ieftină: pe calea ferată.
Oricum, linia există şi ea mergea până apropape de aeroport, fiind necesară
doar o legătură suplimentară. Ei bine, Berceanu n-a mai dorit să lungească
aşteptarea şi a dat drumul la tren pe traseul existent. Cursa pleacă din Gara de
Nord şi ajunge... nicăieri! Adică pe un câmp din Baloteşti. Cei care reuşesc să
coboare din tren, dat fiind că linia e pe un taluz destul de înalt, ar trebui să se
urce apoi într-un autobuz, care să-i ducă până la terminalul de plecări. Evident,
această trasbordare va trebui făcută trăgând de bagaje şi cărându-le până la au-
tobuz, pentru a le descărca apoi odată ajuns la aeroport. Este o soluţie sută la
sută românească, iar dl Berceanu ar trebui să primească o distincţie care să-l
fixeze pe tabloul de onoare al lucrului făcut de mântuială. Al lucrului netermi-
nat sau prost gândit! Este o veritabilă strategie în care am devenit maeştri. Noi
suntem cei care facem autostrăzi de niciunde până niciunde, realizăm pasaje
de nivel unde nu e nevoie de ele, asfaltăm unde trebuie spart pentru a se posta
reţelele uitate şi aşa mai departe. Realizarea ministrului Berceanu este cu atât
mai notabilă cu cât ea anulează orice idee de utilitate: să dai 6 lei ca să tragi ca
disperatul de bagaje, schimbând de două ori mijlocul de transport - trebuie să
fii handicapat sau masochist! Faci pe dracul în patru să ai milionul pentru ta-
xiurile lui Mitrea, sau renunţi şi stai acasă! Mă întreb deja cine vor fi benefi-
ciarii proiectului şi cât de profitabil va fi el... (oricum, ministrul nu s-a hazardat
să facă pronosticuri în legătură cu programul sau durata cursei). La urma ur-
melor, există o deplină concordanţă în ceea ce fac miniştrii pentru binele nostru.
Problema aeroportului şi a transportului către şi dinspre e una cronicizată. În-
ainte de economia de piaţă, la aeroport mergeau autobuzele TAROM-ului. Nu
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zbura prea multă lume şi câteva curse pe zi erau de ajuns. După aceea, când
lumea a început să călătorească liber, Otopeniul a devenit prada mafiei taxi-
metriştilor. Aceasta a fost lichidată cu greu, de o altă mafie - cea a companiei
care a câştigat o licitaţie cu dedicaţie, fiind singura care avusese „prevederea”
să achiziţioneze exact acele maşini care erau prezente în caietul de sarcini. În
prezent, ei sunt singurii care au dreptul să-ţi ia milionul pentru o cursă. Şi au
mari şanse să ţi-l ia şi de acum încolo, pentru că între metroul lui Orban şi
trenul lui Berceanu nu e nici o deosebire: amândouă sunt la fel de fanteziste şi
nepractice. Amândouă sunt, însă, bune pentru momente festive, de dat la tele-
vizor.    (12 februarie)

Destrămarea mitului „Tăriceanu”

Perceput mai ales ca băiat simpatic şi play-boy, cu pasiuni şi interese
în zona automobilistică, Călin Popescu-Tăriceanu a fost introdus în politică de
tatăl său vitreg, Amedeo Lăzărescu, cel care nu-i acorda, totuşi, prea multe
şanse. Oricum, nu i-ar fi trecut prin cap venerabilului liberal că fiul său adoptiv
ar putea să ajungă vreodată preşedinte de partid şi prim-ministru. Nu cred că
şi-a imaginat aşa ceva nici chiar Călin Popescu-Tăriceanu, mai ales după tre-
cerea sa meteorică printr-un guvern celebru pentru ineficienţa sa (Ciorbea)
unde a ocupat pentru scurt timp postul de ministru al Industriei, fiind remaniat
cu prima ocazie şi cu renumele ca fiind cel mai slab ministru care s-a perindat
pe la Palatul Victoria. Viaţa are însă întorsăturile ei curioase. Când s-a format
Alianţa DA, rolurile erau bine definite: Băsescu urma să meargă pentru şefia
Guvernului, iar Stolojan la preşedinţie. Numai că s-a întâmplat ce s-a întâmplat:
Stolojan s-a retras, Băsescu a lăcrimat şi s-au inversat rolurile, pentru că son-
dajele, oricum, nu-i dădeau prea multe şanse preşedintelui liberal, iar Băsescu
era specialist în finişuri electorale fulminante. Şi pentru că „Dragă Stolo” de-
venise indisponibil pe toate planurile, locul său trebuia luat de cineva. Culmea
este că un partid aflat mai mereu într-o situaţie de exces, în materie de lideri,
precum PNL-ul, s-a găsit, de data asta, în imposibilitatea de a avea un înlocuitor
marcant pentru Stolojan. Stoica nu mai dorea să iasă în faţă, venerabilii se re-
trăseseră de frica CNSAS-ului, iar „băieţii deştepţi” preferau să-şi vadă de afa-
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ceri, mai întâi. Tăriceanu a apărut, mai degrabă, ca o soluţie de avarie, decât
ca o direcţie strategică. Mediocritatea lui convenea şi colegilor de partid, care
gândeau că le va fi uşor să-l schimbe când lucrurile se vor linişti, şi lui Băsescu,
văduvit de atribuţii executive în noua sa poziţie. Spiritul de echipă a Alianţei
nu i-a supravieţuit prea mult lui Stolojan. Imediat după victoria în alegeri, de-
mocraţii au simţit că trebuie să refacă handicapul raportului de forţe convenit
pentru alegeri, iar Băsescu a decis că trebuie să preia conducerea şi să-i în-
drume paşii necoptului premier pe drumul cel bun. Numai că, între timp, paşii
acestuia fuseseră deja decişi de „grupul de interese” care fiinţa de multă vreme,
dar pe care Elena Udrea l-a dat în vileag abia după celebra întâlnire de la Sna-
gov. Pe tot parcursul ascuţirii „luptei de clasă” dintre palate, având ca motiv,
mai întâi, refuzul lui Tăriceanu de a demisiona pentru a se putea face alegeri
anticipate (care ar fi adus PD-ul pe prima poziţie!), iar apoi disputele tot mai
acute dintre membrii celor două partide din guvern, rezolvate doar de elimina-
rea finală a democraţilor de la guvernare, poziţiile celor doi au devenit irecon-
ciliabile. În tot acest interval Tăriceanu a beneficiat de o percepţie publică
avantajoasă, el apărând ca cel care se opune tendinţelor totalitare ale unui
preşedinte avid de putere. Premierul a făcut constant impresia unei persoane
ponderate, dornice să evite scandalurile, dar care în final nu se lasă călcată în
picioare şi care se dedică rezolvării problemelor reale ale guvernării, în timp
ce preşedintele nu face altceva decât să caute scandal cu lumânarea. „Afacerea
Sterling” este cea care ridică vălul de pe mitul „Tăriceanu„ şi poate avea ca
rezultat dinamitarea întregii sale cariere politice. Apare, astfel, mai limpede
faptul că Băsescu nu vorbea aiurea când pomenea de „grupurile de interese”
cărora le era aservit şeful Guvernului. Probabil începe să se înţeleagă faptul că
în spatele declaraţiilor şi a formulelor de lucru ale premierului se ascundea o
adevărată „industrie” menită să aducă profituri premierului şi prietenilor săi,
din zone esenţiale ale economicului, mai puţin accesibile marelui public. Apa-
ratul guvernamental lucra din greu, producând reglementări care nu aveau alt
scop decât să legalizeze loviturile de maestru ale „băieţilor deştepţi”, dintre
care mulţi erau puşi chiar pe posturi-cheie din aparatul guvernamental. Tări-
ceanu apare acum ca organizatorul din umbră al unui jaf sistematic, a cărui
amploare va putea fi estimată doar după ce vor fi scoase la lumină alte manevre
oculte derulate în spatele uşilor închise. În această perspectivă, corupţia de pe
vremea lui Năstase începe să apară ca o treabă de amatori, lipsită de abilitatea
şi de curajul de a da adevăratele „tunuri”.    (13 februarie)
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Mecanismul secret 
al lefurilor neruşinate

Salariaţii de lux ai statului îşi văd înainte de ale lor. Caravana profi-
torilor a trecut, câinii presei au lătrat, guvernul (cel nou) s-a revoltat şi a promis
că va lua măsuri, dar totul a rămas aşa cum era. În câteva dintre instituţiile care
au fost în vizor s-au operat mişcări cosmetice: şefii cu lefuri mari au fost trecuţi
pe posturi mai mici, dar leafa le-a rămas neatinsă. De ce? Pentru că cineva a
fost prevăzător şi atunci când li s-au întocmit contractele s-a introdus o clauză
perfidă: indiferent pe ce altă altă funcţie va fi mutat respectivul, rămâne cu
aceeaşi leafă! Adică, dom’ director, dacă devine om de serviciu, tot 300 de mi-
lioane încasează! Cum a fost posibil acest lucru? N-o ştiu decât forurile supe-
rioare ale acestor instituţii care au acceptat ca în fiecare ogradă să funcţioneze
o legislaţie proprie. Statul se dovedeşte nu numai un slab manager, ci şi un le-
giuitor mizerabil care nu e în stare să-şi apere interesele. S-a dezvoltat, în timp,
un mecanism pe care beneficiarii săi l-au perfecţionat, care face ca instituţii
ale statului, care funcţionează cu bani de la stat - pe care statul îi ia din buzu-
narele noastre - să adopte o politică privată în tot ceea ce înseamnă beneficiul
propriu al celor care le administrează. Cel mai frecvent slogan utilizat de apă-
rătorii dreptului la venituri neruşinate este acela că, în special multe autorităţi,
dar şi numeroase agenţii, nu sunt susţinute cu bani de la buget, ci se autofi-
nanţează. Adică percep diferite taxe de la utilizatori şi beneficiari, din care îşi
fac fondurile pe care, de regulă, în proporţie de 90 la sută, le folosesc pentru
salarii. Sunt banii noştri, noi îi producem! - clamează aceştia, ignorând faptul
că unica raţiune pentru care pot să producă aceşti bani e că statul le-a dat
această atribuţie. Unora, de la administraţia nu ştiu care, de înalţat zmeie, de
pildă, vă dau dreptul, eu stat, să încasaţi câte un milion de la fiecare persoană
fizică sau juridică ce vrea să înalţe un zmeu pe cerul patriei. Dintr-o dată,
aceştia se consideră împroprietăriţi cu cerul patriei, deşi ei există doar prin
efectul taxelor şi impozitelor către stat, plătite de fiecare cetăţean, fie că este
sau nu preocupat de înalţarea zmeielor. Frumuseţea în această poveste este că
bugetele proprii nu sunt alcătuite în funcţie de venituri, ci veniturile sunt cal-
culate în funcţie de ceea ce cred ei că au nevoie: întâi îşi stabilesc lefurile fa-
buloase, le adună cu celelate cheltuieli şi ce rezultă dă baza de calcul pentru
fiecare operaţiune de înălţare de zmeu. Mai precis, aceasta costă atât cât au ei
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chef să ia în ziua de salariu. Mai există un aspect: acelaşi stat generos sau ires-
ponsabil, acceptă ca majoritatea entităţilor economice din subordinea sa să
funcţioneze, practic, doar la eficienţa necesară acoperirii cheltuielilor salariale.
Când vine vorba de investiţii, de proiecte, aceştia vin cu căciula în mână la
stat. Ideea de eficienţă, de capitalizare, de proiecţie în viitor nici nu mai există.
Tot acest mecanism a fost rodat şi protejat de partenerii direcţi: sindicatele!
Administraţiile abuzive merg mână în mână cu sindicatele parazitare pentru a-
şi proteja sistemul şi a face presiunile de rigoare asupra statului-patron pentru
a le consolida. Să nu ştie Guvernul aceste lucruri? Ba bine că nu. Mai deunăzi,
un ministru le-a şi expus, public, într-un talk-show, în care, însă, şi-a exprimat
pesimismul faţă de posibilităţile de a remedia ceva. E o luptă grea! - a constatat
- tot el, cu tristeţe. Păi dacă e grea, dom’ ministru, duceţi-vă acasă şi odihniţi-
vă şi lăsaţi pe alţii să se bată. Poate că vor reuşi ceva.    (14 februarie)

Daniel Morar, 
acest Ionel D’Arc 
al justiţiei române

În sfârşit, mi s-a luat o piatră de pe inimă. Domnului Daniel Morar i
s-a prelungit mandatul în fruntea DNA cu încă trei ani. A contat în această de-
cizie faptul că el însuşi şi-a exprimat dorinţa de a rămâne în funcţie - după cum
ne-a explicat doamna Codruţa, baschetbalista, dar şi târzia luminare a minis-
trului bucălat, cel care în doar şase luni a izbutit să convertească rezervele ex-
primate atunci când, ca liberal ce era, a vrut să-l schimbe pe Morar cu consiliera
sa, în argumente în favoarea menţinerii apostolului anticorupţiei în scaunul său
din noua sa perspectivă independentă. Dl Morar este un personaj interesant.
Nu ştiu cu ce a reuşit domnia sa să-i farmece pe cei de la Bruxelles de-au văzut
ăştia în el unica garanţie a reformării justiţiei. Mai mult decât în oricare alt caz
- până nici Monica Macovei, susţinută de amicul său Frattini, nu a beneficiat
de un asemenea suport - Daniel Morar a devenit pentru funcţionarii comunitari
o emblemă. Presiunile care s-au făcut asupra autorităţilor în favoarea sa nu au
corespondent. După cum nu are corespondent nici modul de-a dreptul insolent
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în care Comisia Europeană a pus la zid - fără prea multe argumente - însuşi
Parlamentul României, care nu are niciun fel de subordonare faţă de Bruxelles.
Parlamentarii români, foşti şi actuali, au fost traşi de urechi ca la şcoală pentru
îndrăzneala de a nu fi răspuns cu promptitudine indicaţiilor preţioase venite de
sus. Mai grav este că reprezentanţii României n-au avut altă reacţie decât de
a-şi pleca capul şi de a-şi turna cenuşa în creştet, reeditând un model de com-
portament pe care-l credeam îngropat odată cu Cominternul. Ultimul raport al
Comisiei este unul critic. Pe bună dreptate. Nimeni nu poate şti mai bine ca
noi cât de nereformată e justiţia, ce păcate are şi cât de grav afectează această
situaţie fundamentele democraţiei şi încrederea în statul de drept. Comisia re-
duce însă nereformarea la un simplu element de decor: disputa juridică dintre
Parlament şi Parchet. Dispută în care intervin o serie de elemente ce ţin, efectiv,
de modelul actual jurisdicţional şi de un proces obligatoriu. În viziunea euro-
peană nereformarea justiţiei se reduce la următoarea schemă: DNA-ul vrea să
înfunde un înalt demnitar - Năstase, iar Parlamentul nu votează în favoarea ri-
dicării imunităţii sale şi a posibilităţii de a fi trimis în instanţă! Iată, însă, că
Năstase a cerut chiar el acest lucru. Sunt foarte curios pe unde va scoate dl
Morar cămaşa dacă instanţa va constata că Năstase nu este vinovat de ceea ce
i se impută, sau că dosarele sale au fost prost făcute (cum s-a întîmplat de atâtea
ori!)? Cum va justifica apostolul anticorupţiei timpul pierdut şi banii cheltuiţi
pentru o ţintă falsă sau nesigură, în timp ce în jurul său corupţia de toate felurile
îşi face de cap într-un mod nemaiîntâlnit, poate, în istoria noastră? Comisia
Europeană are dreptate, pe fond. Cu o precizare: nu atât justiţia este nerefor-
mată, cât cei care o servesc. Oamenii! Dacă nu sunt dintre cei care au moştenit
şi au continuat metodele „justiţiie socialiste”, implantându-le până în meca-
nismele de funcţionare ale CSM-ului, sunt dintre cei formaţi la şcoala „justiţiei
de piaţă”, în care dreptatea este pusă pe tarabă şi livrată celui care dă mai mult.
Atâta timp cât nu vor funcţiona criterii clare de selecţie şi de promovare a ma-
gistraţilor, atâta timp cât cinstea şi corectitudinea nu se vor împleti firesc cu
competenţa profesională, nu vom avea nici justiţie reformată şi nici justiţiari
adevăraţi. Nu de paradă...    (16 februarie)
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Atenţie la buzunare! 
Se-ntorc românii din Europa!

Dacă furtul de la Ciorogârla mi s-a părut a avea conotaţii sută la sută
româneşti, naţionale adică, ce s-a întâmplat la Cluj este primul hold-up după
model occidental care se produce în ţara noastră. Modul de acţiune, rapiditatea
şi pierderea urmelor îmi apar ca rezultatul unui plan bine pus la punct şi efec-
tuat de profesionişti. Iată deci, că pe piaţa românească îşi fac intrarea profe-
sioniştii în ale infracţionalităţii! Este un semnal că, de acum înainte, poliţia nu
va mai avea de-a face cu câţiva disperaţi sau inşi fără minte care-şi încearcă
norocul: va avea în faţă un veritabil sistem de operare. În faţă căruia va fi ne-
putincioasă. Jaful de la Cluj reprezintă cel mai clar semnal că în viaţa noastră
se schimbă ceva. Şi se schimbă pentru că încep să ni se întoarcă acasă borfaşii
şcoliţi la academiile infracţionale ale ţărilor dezvoltate. Se întorc pentru că, în
faţa crizei, au de făcut faţă concurenţei locale. Bandiţii şi tâlharii de prin Italia,
Spania, Franţa sau Germania nu mai sunt dispuşi să împartă piaţa cu românii.
Aşa că aceştia vin să-şi exerseze talentele într-un loc care are măcar avantajul
că nu e pregătit pentru aşa ceva. Băncile din România au mai învăţat să lupte
cu tâlharii din interior, care le umblă la conturi, nu cu cei din afară, care dau
buzna şi sunt gata să tragă cu pistoalele în tot ce mişcă. Până acum băncile s-
au bazat pe stat şi pe poliţia acestuia, fără a-şi mai bate capul cu propriile mă-
suri de securitate, care ar fi implicat şi o serie de cheltuieli în plus. Au făcut,
cum s-ar spune, economii. De acum, însă, vor trebui să bage mâna adânc în
buzunare şi să înveţe să se păzească. De asemenea, profesia de lucrător într-o
filială bancară începe să devină una de risc. Probil că patronii vor trebui să le
acorde sporuri de risc şi despăgubiri în caz de atacuri armate cu consecinţe
dramatice. Dar nu în ultimul rând, poliţia este cea care va trebui să înveţe să-
şi exercite acest rol: să poată interveni rapid, să dispună de negociatori - pentru
că vor apărea, cu siguranţă, situaţii de luare de ostatici, să dispună de tehnica
şi procedurile necesare unor intervenţii în forţă. Este, acesta, o parte din preţul
pe care îl plătim globalizării şi intrării în „lumea bună”. Să-i mulţumim lui
Dumnezeu pentru relativa linişte pe care am avut-o până acum şi să învăţăm
să convieţuim cu starea de pericol şi nesiguranţă pe care o aduce cu ea criza şi
revenirea pe meleagurile natale a contingentelor de „exploratori” pe care le-
am expediat să vadă cum e lumea. Este limpede că atât numărul cât şi gravitatea
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infracţiunilor violente vor creşte. Din nefericire, poliţia întâmpină acest feno-
men cu miniştri schimbaţi pe bandă rulantă, cu un buget sub nevoi şi cu un
cronic deficit de personal uzual - nu mai vorbesc de cel calificat. Până una-
alta: atenţie la buzunare!    (17 februarie)

Nu-i pace sub măslinii Coaliţiei...

Premierul Boc nuanţează: promisiunile electorale vor fi respectate
atât cât permite economia! Cu alte cuvinte, deşi v-am promis luna de pe cer, o
să vă dăm ce se mai găseşte pe pământ. Logic. Nu faptul că nu poţi da mai
mult decât ai e greşit, ci acela că atunci când îţi doreşti ceva nu te mai împiedici
de logică şi de realitate. Dar ăsta a devenit deja un lucru banal şi mă îndoiesc
de faptul că cei cărora li s-a vânturat prin faţa ochilor momeala unei dublări a
lefurilor sau a creşterii substanţiale a pensiilor mai cred în chestia asta, deşi
unii se mai agită. Unul dintre efectele perverse ale crizei este acela că ea se
amplifică, artificial într-o anumită proporţie, pe baza proiecţilor pesimiste şi a
comportamentului retractil. Deja valul psihologic ne-a atins dur, înainte ca cel
real să se abată asupra noastră. Pentru Guvern, este un moment ideal: în numele
crizei se pot lua cele mai nerealiste şi mai aberante decizii! Cine să le mai des-
pice în patru? Bugetul este materialul didactic pe care chirurgul Boc face di-
secţie şi transplanturi inutile. Aproape niciun ministru nu a primit ceea ce a
cerut. Într-un fel este chiar firesc. Niciodată banii nu vor fi destui - este o re-
gulăă cu care se confruntă şi cele mai avansate economii. Problema ţine de o
scală a necesităţilor reale şi de pragul minim, sub care există ameninţarea co-
lapsului. Având în vedere larga majoritate de care dispune coaliţia, procesul
alocărilor bugetare ar fi trebuit să se desfăşoare în deplină linişte şi armonie.
Iată însă că lucrurile nu stau aşa. Sămânţa de scandal vine de la fostul ministru
Dragnea care lansează chiar un apel la nesupunere politică, invitând parlamen-
tarii de Teleorman să nu voteze bugetul. Un asemenea comportament are o sin-
gură explicaţie: Dragnea a apucat-o deja pe traseul desenat de strategii de culise
ai lui Băsescu: dezmembrarea treptată a PSD-ului, până la obţinerea procenta-
jului necesar pentru ca democraţii să poată guverna singuri. Răgazul până la
care Dragnea va face pasul, public, e scurt. Va urma o veritabilă hemoragie
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care-l poate lăsa pe Geoană în minoritate absolută, probabil chiar înaintea Con-
gresului. O altă problemă ţine de joaca de-a austeritatea. Dl Boc a pornit vite-
jeşte la drum, tăind cu vorba în stânga şi-n dreapta. Pentru a masca ceea ce
adaugă. Crearea Ministerului Turismului, doar pentru a i se găsi doamnei Udrea
o ocupaţie, mi se pare cea mai neruşinată mişcare pe care o face noua putere.
Cu un buget cât al Camerei sau al Senatului, acest minister n-are alt rol decât
să organizeze protocoalele în cursul cărora doamna ministru îşi etalează igno-
ranţa şi pretenţiile fără acoperire, într-un moment în care turismul românesc,
privat sută la sută (însăşi doamna ministru aflându-se, ca proprietară de hote-
luri, într-un oareşcare conflict de interese) nu are nevoie decât de un organism
de reglemantare, nu de ditamai aparatul birocratic. De altfel, premierul n-a re-
zolvat nici măcar problema ciupercăriei de agenţii guvernamentale, de care şi-
a dat seama că are nevoie pentru a-şi planta oamenii de încredere de la Cluj.
Nu-i pace sub măslinii Alianţei: de la apeluri la insubordonare şi înjurături, se
va ajunge curând la busculade şi la reglări de conturi în stilul celor pe care le
exersează de zor lumea interlopă...    (18 februarie)

Problema liberală

Ajunşi la guvernare după aproape 80 de ani, liberalii au suportat cu
dificultate şocul puterii. O putere obţinută şi deţinută nu pe propriile puteri, ci
pe bază de conjunctură. De la cei 8% realizaţi de Câmpeanu la primele alegeri
libere, din 1990, şi până la cei 18% cumulaţi în mod surprinzător după un
exerciţiu de guvernare ale cărui efecte dezastruoase se văd abia acum, este o
istorie lungă şi complicată, plină de contradicţii interne. Alianţa D.A. s-a do-
vedit a fi soluţia miraculoasă care a făcut din două partide cu scoruri electorale
modeste, un câştigător al legislativelor din 2004. Performantă electoral, Alianţa
n-a rezistat la proba guvernării. Disensiunile dintre cele două grupări s-au ac-
centuat până la ruptura din 2007, care a lăsat în fruntea treburilor ţării o for-
maţiune fără sprijin parlamentar explicit, dar beneficiind de o majoritate de
circumstanţă îndreptată împortiva preşedintelui Băsescu. Această ostilitate a
fost, de altfel, combustibilul care a permis guvernării liberale să reziste până
la finalul mandatului, arogându-şi nişte merite pentru o creştere economică pe
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care primele semne ale crizei avea să le spargă ca pe un balon de săpun. La fi-
nalul guvernării, PNL-ul a obţinut, în mod surprinzător, un scor electoral ne-
meritat, la care nu se aştepta. Acesta a fost, însă, paradoxal, şi ceea ce a scos
partidul lui Tăriceanu din dispozitivul puterii. După anunţarea primelor rezul-
tate, când PD-L-ul şi PSD-ul păreau a fi la egalitate, prima declaraţie a lui Boc
a fost de a saluta victoria... dreptei, ceea ce însemna, implicit, o mână întinsă
„inamicului” Tăriceanu. Orgoliul şi aroganţa i-au jucat, însă, acestuia, o festă:
condiţionând pueril şi absurd, noua alianţă de păstrare a postului de prim mi-
nistru pentru liberali, aceştia au deschis calea negocierilor dintre PD-L şi PSD.
Până atunci, ecuaţia guvernării fusese văzută dintr-o singură perspectivă: aceea
în care liberalii nu puteau lipsi din combinaţie. Ori cu Geoană, ori cu Boc, ei tre-
buiau să rămână la guvernare. Ori iată că s-a adeverit că orice e posibil în politică,
iar alianţa PD-L - PSD s-a dovedit forma ideală prin majoritatea consistentă pe
care o asigură. Aruncarea liberalilor în Opoziţie are o singură explicaţie: pierderea
simţului realităţii. O pierdere care, în final, anunţă să-l arunce chiar pe „indis-
pensabilul” Tăriceanu, în opoziţie cu propriul său partid.    (19 februarie)

Xenofobie sau Sexofobie?

Dacă italienii se aşteptau să dea buzna la ei profesori universitari, in-
gineri sau medici specialişti din România pentru a câştiga o bucată de pâine,
s-au înşelat crunt. E fapt, categoriile sociale care au luat drumul însoritei Italii
au fost cele mai defavorizate: cei mai săraci din cele mai amărâte sate, dezră-
dăcinaţii din mahalalele marilor oraşe, „pensionarii” educaţi în instituţiile pe-
nitenciare. Aceştia sunt cei care, nemaiavând nici ce pierde, nici ce câştiga
într-o ţară în care tot ceea ce era de furat se furase deja, au preferat să-şi ia
lumea în cap pornind spre un necunoscut plin de promisiuni. Nimeni nu i-a
aşteptat acolo cu pâine şi sare. Majoritatea au eşuat prin taberele improvizate
din no man’s land-ul marilor oraşe, toleraţi de autorităţi comode sau excedate
de afluxul de imigranţi, unde n-au avut nici locuri de muncă cinstită şi nici
vreun dram de înţelegere din partea colectivităţii. În mod aproape necesar viaţa
lor a căpătat cursul pe care-l acuză acum autorităţile italiene: infracţiuni minore
- furturi, înşelăciuni sau majore - tâlhării, violuri sau chiar crime. Nu ştiu dacă

Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 69

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 69



în mod real românii - sau cei care se legitimează a fi români - deţin, într-adevăr
întâietatea în statisticile negre. Probabil că nu. Marocanii şi albanezii au o
tradiţie mai puternică pe aceste coordonate. Românii însă s-au remarcat prin
natura mizerabilă, dezgustătoare a faptelor lor. Dacă furturile şi înşelăciunea
mai sunt, de bine de rău, tolerate, nimeni nu e dispus să accepte violul sau
crima. Sau pe ambele. Mailat n-a fost un deschizător de serie, dar a întruchipat
toate elementele detestabile: de etnie romă, cu antecedente penale, autor al unui
viol urmat de o crimă absurdă. Nu ştiu cum se face, dar compatrioţii noştri se
află sistematic în postura de violatori odioşi - precum cei doi ţigani unguri care
au agresat cuplul de adolescenţi de la Roma, de Sfântul Valentin. Mă întreb
cum ar reacţiona opinia publică de la noi dacă reprezentanţii unei etnii oarecare,
ajunşi aici pentru a trăi ceva mai bine decât la ei, ar comite violuri în serie şi
crime. Ce am spune? Am avea alte opinii decât cele pe care le au italienii acum?
Desigur, este condamnabilă incriminarea unei naţionalităţi. De incriminat sunt
doar infractorii, de orice etnie. Şi, mă întreb dacă nu cumva nu ne-ar veni şi nouă
în cap ideea castrării violatorilor. De ce nu, la urma-urmelor? Faţă de violenţa
iraţională a actului violului, un astfel de tratament poate să fie pe deplin justificat.
Şi cu efecte educative certe. Desigur, de aici până la aplicarea pedepselor de tip
taliban - gen tăierea mâinii la hoţi - nu e decât un pas... Plângerile italienilor la
adresa românilor deşi sunt de înţeles, nu sunt pe deplin justificate. Escaladarea
fenomenului infracţional în rândul emigranţilor se datorează, în bună măsură,
modului nefiresc de „înţelegător” în care justiţia şi poliţia i-au tratat pe aceştia,
şi dezinteresului autorităţilor locale care au permis înfiinţarea şi funcţionarea
acestor lagăre în care a proliferat fărădelegea. Şi a căror incendiere sau anihilare
sub roţile buldozerelor nu mai rezolvă nimic.    (20 februarie)

Antonescu şi-a ordonat 
să treacă „Prutul”!

Partidul Naţional Liberal s-a remarcat, de la reconstituirea sa, în 1990,
printr-un mare număr de lideri pe cap de alegător. Asta a şi făcut ca în decurs
de doar vreo 5 ani să se fărâmiţeze în nenumărate aripi şi aripioare care n-au
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putut fi reunite, în vederea alegerilor din 1996, decât sub presiunea unor factori
externi care ameninţau opoziţia cu retragerea finanţărilor. De la Radu Câm-
peanu până la Călin Popescu-Tăriceanu, PNL-ul a parcurs un teren accidentat,
aflându-se de două ori la putere şi în restul timpului în Opoziţie. Partid din ca-
tegoria celor „mici şi mijlocii”, a reuşit două performanţe: prima - să se salveze
in extremis de la extincţie, după dezastruoasa guvernare a Convenţiei Demo-
cratice, aruncându-l peste bord pe preşedintele Constantinescu şi delimitându-
se categoric de „locomotiva” catastrofei, PNŢCD; a doua: să rămână la
guvernare patru ani, într-o minoritate absolută, obţinând chiar şi scorul electoral
maxim al istoriei sale. Zilele bune ale liberalismului par să fi ajuns la apus.
După ce a ratat rămânerea la guvernare printr-o pretenţie absurdă şi total ne-
realistă (aceea de a conduce şi viitorul guvern), Călin Popescu-Tăriceanu se
află la un pas de infern. Autoritatea sa este tot mai mult pusă sub semnul între-
bării, iar congresul din martie poate să-i aducă veşti dintre cele mai proaste.
Pe prima a şi primit-o, deja, din partea lui Crin Antonescu, cel care şi-a anunţat,
cu un pas înaintea lui Orban, intenţia de a concura pentru preşedinţia partidului.
Antonescu n-a făcut parte din „gaşca” cu care Tăriceanu a împărţit beneficiile
guvernării. A rămas, ca parlamentar, la o distanţă rezonabilă faţă de tentaţiile
exersării puterii, vocea sa făcându-se auzită, distinct, pe un diapazon de pon-
dere şi realism. Aproape fără ca acest lucru să fie perceput, Antonescu a devenit
liderul opoziţiei interne de partid, cea care nu a îmbrăţişat cu prea mult entu-
ziasm orientarea excesiv de pragmatică a cabinetului, cu liota sa de fini, veri
şi cumetri reuniţi în grupuri de interese. Odată cu ieşirea din scenă a generaţiei
reconstituirii, divergenţele din interiorul fostelor „aripi tinere”, s-au adâncit.
Candidatura lui Antonescu reprezintă semnalul unor dorinţe de redefinire ideo-
logică a unei doctrine aproape complet sufocată de predominanţa economicu-
lui. Despre şansele lui Crin este prematur să vorbim. Ele se vor evidenţia pe
măsură ce apele se vor despărţi în partid, concomitent cu dezvăluirile tot mai
explozive ale noii puteri, la adresa abuzurile fostei.    (21 februarie)
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Aceşti handicapaţi 
care ne reprezintă...

Este cea mai mare întârziere care s-a înregistrat vreodată în elaborarea
bugetului. Conform legii, acesta ar fi trebuit să fie aprobat de Parlament prin
noiembrie. Iată, însă, că mâine-poimâine e martie şi totul continuă să fie blocat
de absenţa principalului instrument de finanţare. Ce fac cei pe care i-am ales
şi care ne reprezintă nevoile? Se joacă! Oricât ar fi de incredibil, dar vreme de
câteva zile parlamentarii noştri s-au jucat, ca nişte copii idioţi, de-a hoţii şi
vardiştii. Hoţii de liberali au pus de câteva mii de amendamente complet ne-
serioase pe care vardiştii de la putere trebuie să le ia, unul câte unul, şi să le
respingă. Şeful idioţilor din opoziţie declară ritos că nu încape nicio negociere
pentru ca lucrurile să meargă mai repede. „Vom lupta pâna la ultimul amenda-
ment!” - spune neîndurătorul Tăriceanu, fericit peste poate că în felul acesta îi
scoate din sărite pe cei care până mai ieri îi făceau aceleaşi figuri. Şi, ca at-
mosfera să se mai destindă, adunătura de handicapaţi îşi votează propriile nu-
mere de telefon... Alţi handicapaţi, de data asta judecători, se prevalează de nu
ştiu ce chichiţă idioată şi declară senini că pasajul Basarab nu este un obiectiv
de utilitate publică. De ce fel de utilitate este, onoraţi idioţi cu robă? De utilitate
personală? Pe ei însă nu-i priveşte şi lucrarea care, şi aşa întârziată de o sumă
întreagă de alte idioţenii, stă pe loc. Ar putea să o mai dinamizeze puţin Con-
siliul General al Primăriei Capitalei. Dar, credeaţi cumva că acolo se duce lipsă
de handicapaţi? Ba bine că nu! Un partid - PSD - a trimis acolo o echipă în-
treagă de handicapaţi care a blocat prin vot democratic o hotărâre prin care
urma să se ceară sprijinul Guvernului pentru ca lucrările de la Pasaj să poată
continua. Handicapatul care reprezintă grupul a ieşit demn la microfon şi a
spus: noi nu votăm până nu vine aici Videanu să-şi pună cenuşă în cap pentru
ce şi cum a făcut el! Păi ce treabă are idiotu’? Nici una. Îl doare undeva că Bu-
cureştiul, de a cărui grijă nu mai poate, e complet blocat de idioţenia lor. Fiţi
liniştiţi: handicapaţii fac regula şi la Guvern! Acolo, când toată lumea e îngro-
zită de criza care nu se ştie încă cum ne va pocni, handicapaţii - desemnaţi fac
economii! Cum? Înfiinţând ministere noi, cu liota de funcţionari aferenţi, cu
dotările corespunzătoare şi cu miniştri puşi pe treabă, ca madam Udrea care
de când a fost numită e mai mult prin străinătate, decât pe-acasă, şi nu pe diurna
de la soţ. Cocoţată, deci, în vârful unei grămezi inutile, doar ca să aibă dânsa
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de unde să vestească că a mai ouat o mărgică (tichetele de vacanţă - astea mai
lipseau acum!) se miră nonşalant - ca atunci când a fost prinsă cu mâţa Norve-
giei în sacul ignoranţei - că ar fi trebuit să treacă în declaraţia de avere şi ho-
telurile lui dom’ Cocoş: Vai de mine, dar n-am ştiut! Cum ajung acasă le trec!
- a încredinţat dânsa naţia de idioţi care cred că ea n-are altceva în cap decât
binele turistic al românilor. Handicapaţii domnesc la toate nivelele. După jaful
de la Cluj, când o filială a Băncii Transilvania a fost prădată de mascaţi, unica
reacţie pare a fi aceea de la Târgu Mureş - unde un funcţionar al aceleiaşi bănci
- cel puţin idiot - a plecat acasă lăsând cheile în uşa băncii! Handicapaţi de pre-
tutindeni, uniţi-vă. Numai aşa vom putea prospera?    (23 februarie)

Pericolul social 
al instanţelor „miloase”

La noi se întâmplă lucruri care te lasă cu gura căscată! În timp ce fe-
lurite „gulere albe” care încurcă cifre prin bilanţuri contabile, sunt iute băgate
la zdup şi judecate sub pază grea, în detenţie, toate haimanalele care dau în cap
oamenilor pentru 100 de lei, sau care violează adolescente în lift punându-le
cuţitul la gât sunt considerate a nu prezenta „pericol social”. Încerc din răsputeri
să-mi dau seama ce înseamnă pentru unii judecători „pericolul social” că nu
mă dumiresc deloc. Nu înţeleg mecanismul din capul unui magistrat care con-
sideră că derbedeul Preda, care nu pierde niciun prilej să bage spaima în pu-
blicul din mall-uri, cu iatagane şi cuţite rotite ameninţător deasupra capului,
poate fi cercetat şi judecat în libertate! Să fi cântărit în aceste decizii faptul că
omul era, peste zi, angajat al Internelor? Şi că prăpăd făcea doar în timpul liber?
La fel de greu îmi este să înţeleg judecata (raţionamentul) instanţei de la Slo-
bozia, cea care era ferm hotărâtă să îl pună în libertate pe Sile Cămătaru pentru
bună purtare! Vezi, Doamne, acesta se ocupase, în puşcărie, cu gazeta de pe-
rete! A fost nevoie de scandalul făcut de presă pentru ca blânzii judecători ia-
lomiţeni să dea înapoi. Nu mai vorbesc aici despre lipsa pericolului social la
unul ca Gorbunov, trimis la sanatoriu să-şi trateze ochii de către judecătoarea
de la Craiova, pentru care faptul că acesta comisese deja două jafuri cu mână
armată nu contase! Dacă cineva se va hotărî să facă o statistică a infracţiunilor
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grave comise de fel de fel de indivizi dupe ce instanţele i-au pus în libertate pe
amintitul motiv, vom ajunge, probabil, la concluzii mai mult decât îngrijoră-
toare. Dar şi aşa concluzia e că nimănui nu-i pasă de asta! Ar fi cel puţin de
bun simţ (în unele ţări există chiar legi în acest sens) ca magistratul care dă o
asemenea decizie să răspundă penal pentru clemenţa sa, sau pentru interpreta-
rea periculoasă a legii. Ar fi de bun simţ ca Ministerul Justiţiei să elaboreze
norme unitare de interpretare, ca să nu mai asistăm la tot acest noian de soluţii
contradictorii în cazuri asemănătoare sau identice. Oricum, este limpede că un
anumit procent al criminalităţii este cauzat direct şi necondiţionat de acei ma-
gistraţi care cred cu prea multă tărie în capacitatea de îndreptare şi de cuminţire
de bună voie a unor infractori dintre cei mai periculoşi. Iar când voi auzi despre
prima sancţionare - sau chiar condamnare - a unui judecător, pentru uşurinţa
sau iresponsabilitatea de care a dat dovadă, voi putrea crede că există o speranţă
pentru dreptate în România.    (24 februarie)

Frattini vrea garanţii!
Fostul comisar european pe Justiţie, cel care ne-a împuiat capul des-

pre cât era de pricepută prietena sa, doamna Monica Macovei (doamna aceea
care dansa pe masă pe la chefuri) a ajuns ministru de Justiţie la el acasă, în Ita-
lia. Şi de acolo face mare caz de infracţiunile pe care le comit românii. Frattini
ştie foarte bine că românii la care se referă el sunt, de fapt, romi, dar asta nu-l
încurcă prea tare. La vremuri de criză se poartă ţapii ispăşitori. Şi cum Italia
trece printr-o perioadă mai grea, ce tactică mai bună decât asta poate să adopte
guvernul condus de preacinstitul Berlusconi, decât că românii sunt de vină pen-
tru tot ceea ce merge rău în Italia. Iar dacă nu pentru tot, măcar pentru ce sare
mai tare în ochi şi irită mai mult: hoţiile, violurile, crimele. Iar aici - să dăm
Cezarului ce-i al Cezarului - nimeni nu poate să conteste că suntem buni. Că
avem talente native pe care mediul şi conjuctura le-au stimulat şi le-au per-
fecţionat. Aici, infractorii noştri sunt mai buni decât ai lor. Asta poate să nască
şi o oarecare invidie, din partea reprezentanţilor unei ţări care a avut, o bună
periodă de timp, renumele de cel mai mare exportator de criminalitate organi-
zată. Primii care au beneficiat de „exporturile” italiene au fost americanii, peste
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ocean Mafia şi Cosa Nostra găsind un teren prielnic de afirmare. Prin anii 1950-
60, când Italia o ducea la fel de prost ca România din 1990, milioane de bros-
cari au împânzit Europa, speriindu-i pe nemţi, pe elveţieni şi pe alţi oameni
mai aşezaţi, care ajunseseră în faza de a avea nevoie de mână de lucru ieftină
pentru treburile pe care ei înşişi nu mai erau dispuşi să le facă, cu infracţiunile
lor de toate soiurile. Nu-mi amintesc ca pe atunci vreun guvern să fi cerut ceea
ce ne cere nouă acum Frattini: italieni, ţineţi-vă criminalii acasă! Acest domn
ministru pe care, după ideile sale, poţi să-l bănuieşti de o mare ignoranţă, de te
întrebi pe ce criterii a ajuns ce-a ajuns, demonstrează că este adeptul unei ideo-
logii şi a unor metode fasciste de genul celor care ar trebui aplicate românilor:
să le fie tatuat câte un număr de dosar sau de articol de cod penal pe mână, ca
la Auschwitz, tuturor celor despre care Frattini crede că se duc în Italia cu gân-
dul să comită crime! Pentru Frattini reţinerea sau anularea paşaportului este o
măsură firească, ca şi îngrădirea dreptului de liberă circulaţie! „Ţineţi-vă cri-
minalii acasă!” zice el şi probabil că se gândeşte că România ar trebui să orga-
nizeze iute nişte lagăre de concentrare în care să-i adune pe toţi cei a căror
figură nu este plăcută ochilor lui Frattini. De fapt, problema e alta: nu violurile
şi crimele românilor - în nici un caz mai numeroase decât cele ale altor categorii
de imigranţi - îi deranjează acum pe italieni, ci faptul că toţi aceşti români,
primiţi cu braţele deschise atâta timp cât Italia a avut nevoie de munca lor prost
plătită, încep să devină o povară când şomajul dă târcoale şi recesiunea se agra-
vează. Asta e problema cea adevărată, despre care nici Frattini şi nici Berlus-
coni nu pomenesc, şi nici Boc sau Diaconescu nu au suficient curaj să o spună.
Românii au devenit o povară prea mare până şi pentru puşcăriile italiene pe al
căror ziduri vom vedea în curând mobilizantul apel: Români, căraţi-vă acasă!
În puşcăriile noastre de maximă siguranţă...    (25 februarie)
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Politica de cumetrie 
şi nepotismul de gradul „V”
Ce ţi-e şi cu presa asta rău intenţionată! Neavând de lucru s-a repezit

să ţipe ca din gură de şarpe că premierul şi-a angajat o nepoată pe post de con-
silier personal. Realitatea - ca la Radio Erevan - este cu totul alta: nepoata nu
e nepoată primară a fostului primar, ci doar una de gradul „V”, iar funcţia în
care a fost angajată nu este aceea de consilier personal al unchiului de gradul
„V”, ci de consilier al consilierei unchiului! Vedeţi, deci, cum stau lucrurile?
Nici n-ar fi fost posibil altfel, pentru că dl Boc are o puternică aversiune faţă
de nepotismele de gradul I-IV, pe care le-a denunţat viguros pe vremea guver-
nării Năstase. Deci aşa şi nu altfel stau lucrurile, iar faptul că o tânără naivă şi
neştiutoare într-ale manevrelor dâmboviţene a scris în declaraţia de avere ceea
ce a crezut ea că e - consilieră de premier - nu este de condamnat. Nu că alţi
premieri nu şi-ar fi promovat şi ei neamurile prin diverse ramuri ale Executi-
vului, dar parcă nu am auzit de nici un Tăriceanu de nu ştiu ce grad, angajat la
Palatul Victoria (norocul lui, că acuma era dat afară, odată cu cei peste 150 de
funcţionari indizerabili) sau de vreun Năstase, în aceeaşi situaţie. Ambii ex-
premieri au fost mai subtili decât dl Boc şi n-au făcut angajări pe bază de nume
de familie, ci pe bază de criterii mai puţin săritoare în ochii presei: fini sau
naşi, ori membri de gradul I al grupurilor de interese. Un teren mai fertil pentru
astfel de aranjamente este în politica propriu-zisă şi în Parlament. Iată, în Par-
lament sunt adevărate (la propriu şi la figurat) familii: tată-fiică-ginere (în cazul
Sârbu - Ponta) sau soţ-soţie (în cazul Mitrea). Şi se mai găsesc. E mai greu de
acuzat o stfel de relaţie în câmpul larg al politicii „de partid”: faptul că juna
Elena Băsescu este secretar-general adjunct la tineretul democrat-liberal i se
poate datora în mai mare măsură ei decât influenţei binefăcătoare a tatălui. De
ce Ioana Băsescu nu e şi ea parlamentar, ceva colo, şi-şi vede de treburile ei de
notar? Pentru că n-a interesat-o, iar tatăl ei n-a putut să o oblige. Pe vremea
odiosului dictator, exista o lege care interzicea ca soţul şi soţia să lucreze în
aceeaşi instituţie sau întreprindere. Nepotismul nu era posibil, atunci, decât la
cel mai înalt nivel. Astăzi, dacă ne coborâm puţin atenţia spre nivelurile urmă-
toare celei de vârf, vom vedea o adevărată încrengătură de alianţe de familie,
în care feluriţi indivizi au pus pur şi simplu mâna pe instituţii sau pe domenii
întregi. Şi, bucurându-se de drepturile constituţionale, pot lăsa patrimoniul pu-
blic moştenire urmaşilor urmaşilor lor. O soluţie pentru contracararea unei ast-
fel de tendinţe ar fi proiectul pe care-l iniţiase prin 2004, chiar dl Boc. Se iveşte
însă o problemă: ce facem atunci cu nepoata Mihaela? Chiar dacă e de gradul
„V”?    (26 februarie)
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Antologia momentelor penibile 
ale actualităţii

Există secvenţe care ţi se înscriu în memorie şi pe care nu le poţi uita,
fără să-ţi dai seama ce le face memorabile. Iată, de pildă, îmi va fi greu să-l uit
pe dl Boc, recitându-şi replicile în faţa camerelor de luat vederi: „Nu este con-
tribuţia mea. Nu ştiu nimic. E o rudă colaterală, de gradul V. Nu e consiliera
mea...”. Cred, că dacă era lăsat, ar fi putut s-o ţină aşa vreo oră în şir, negându-
şi nepoata şi apărându-şi principialitatea de şef de guvern nedispus să facă ce
făceau alţii: să umple cabinetele de la Victoria cu neamuri şi cumetri. Nu spun
ce-o fi fost în sufletul bietei nepoate, venită de la Cluj cu entuziasm să-l ajute
pe unchiul Emil să-şi îndeplinească datoria către patrie, văzându-se deodată
repudiată, renegată şi blamată... Un alt moment penibil: acum câteva zile, te-
leviziunile îşi întrerup programul pentru a face un anunţ important pentru ţară.
Însuşi ministrul de Interne (al treilea, din Guvernul Boc) vine şi ne anunţă că
Poliţia a înregistrat un succes epocal: a reţinut un suspect! Da, aţi înţeles bine.
Un suspect, nedovedit că ar fi comis ceea ce se crede că a comis. Un suspect
deosebit, însă. Potrivit informaţiilor pe care le-a primit ministrul de la subor-
donaţii săi, acesta ar fi un super-infractor, profesionist până la Dumnezeu, în-
zestrat cu calităţi de-a dreptul paranormale. Din CV-ul pe care-l expunea dl
ministru Nica reiese că numitul Gribenco îşi plănuia cu minuţie loviturile, fă-
când veritabile studii de marketing, împrietenindu-se cu factorii de răspundere
de prin bănci pentru a culege informaţii. Ce mai, captura secolului, nu altceva.
Deşi nu ne-a spus-o ministrul, care a menţinut un suspans prelungit, Gribenco
ăsta pare să fie cel care a organizat jaful de la casa de schimb valutar din
Braşov, caz căruia poliţiştii se screm de ceva vreme să-i dea de capăt... Ce
aflăm peste alte câteva zile? Că „marele infractor” nu făcea altceva decât să ia
marfă cu acte false!! Astea erau marile lovituri ale suspectului, a cărui contri-
buţie la jaf este greu de stabilit pe seama probei numărul unu: încărcătorul unui
pistol, ascuns de concubina sa în oala cu ciorbă! De ce-a fost nevoie să se facă
de râs dl Nica - altminteri un om serios - cu această dezvăluire pompoasă, de
doi bani? Habar n-am! Antologică va rămâne şi perindarea pe la mai toate pos-
turile de televiziune a interlopului cu legitimaţie de MI care s-a încăierat cu
bodyguarzii de la mall-ul din Militari. Bandajat la cap, acesta a purtat dialoguri
de un înalt rafinament cu mai toţi moderatorii la modă. Ca o vedetă cu expe-
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rienţă avea întrebări de pus: „Să-mi spună domnul Oprea (cel de la mall) de
ce...”. Şi dl Oprea, aflat şi el în turneu, ca Madonna, prin toate studiourile, ex-
plica doct cum e cu protecţia cetăţeanului şi cu promptitudinea poliţiei, dar nu
scotea un cuvinţel referitor la întrebarea bietului interlop: da cu mine ce-a avut?
Cam astea sunt marile probleme ale României, care încing opinia publică pusă
pe jar de mass media: îşi cunoaşte sau nu nepoata dl Boc? Este sau nu Gribenco
un super-borfaş? De ce-a luat bătaie interlopul Preda? Momente memorabile.
Momente penibile...    (27 februarie)

Coliba unchiului Boc

Caracterizat prin modestie şi supunere, până să vină această explozie
care l-a propulsat în vârful administraţiei ca prim ministru, acum Emil Boc dă
zilnic semne de schimbare. Singurul lucru care nu se modifică din personali-
tatea sa este aplombul şi convingerea cu care pledează pentru cauze pe care
mai ieri le veştejea cu entuziasm. Las la o parte principiile juridice, unde când
era în opoziţie credea cu totul altceva decât atunci când a ajuns la putere. Este
vorba despre cele morale: respingerea fermă a corupţiei şi a abuzului în por-
tretul-robot al posibililor săi colaboratori, sau a nepotismului şi favoritismului
în lucrul cu subordonaţii. De când a venit la Palatul Victoria, Emil Boc lucrează
cu conştiinciozitate ardelenească la construcţia unui „clan”, după toate regulile
clasice. Dă afară 150 de funcţionari ai Cancelariei, pe motiv că au fost angajaţi
politic de fostul premier şi îi înlocuieşte cu alţi 150 dedicaţi politic sie şi par-
tidului său. Desfiinţează două organisme importante de control, justificându-
se prin faptul că membrii acestora nu s-ar putea achita de sarcini atunci când
ar avea de verificat clienţi ai fostei puteri, dar nu ne dă nici un indiciu asupra
modului în care noii controlori se vor comporta atunci când vor avea de-a face
cu clientela noii puteri. Prins cu ocaua mică atunci când o rubedenie cu acelaşi
nume e găsită printre duiumul de consilieri aduşi de la Cluj, susţine fără să cli-
pească că habar n-are cum a ajuns aceasta acolo şi că, de fapt, nici nu prea îi
este rudă, fiind doar o nepoată de-a cincea spiţă. Premierul Boc, odată intrat în
pâine, se dovedeşte mai creativ decât Năstase şi Tăriceanu luaţi la un loc: critic
acerb al puzderiei de consilieri de la cabinet, el nu numai că-i înmulţeşte pe
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aceştia exponenţial, aducându-i cu cheltuieli multiplicate tocmai din Clujul
natal, dar şi inventează noi categorii de personal: fostul său şofer devine se-
cretar, iar în momenclator apar, alături de consilieri şi secretari personali, cu-
rierii personali! Adică ăia care duc de colo-colo câte ceva şi care trebuie musai
să poarte eticheta noului stăpân. Palatul Victoria devine un fel de „colibă a un-
chiului Boc” în care-şi găseşte adăpost pe bani buni aproape toată primăria de
la Cluj, alături de nenumăraţi alţi foşti colegi, vecini şi cunoştinţe, selecţionaţi
- bineînţeles - pe criteriul competenţei absolute. Marele adversar al politizării
aparatului de stat a devenit marele promotor al principiului stalinist „cine nu e
cu mine e împotriva mea, iar cine e cu mine nu rămâne pe drumuri!”. Spor la
treabă, domnule unchi!    (28 februarie)

E groasă, doamnă judecător Grosu!

Despre aberaţiile din justiţia română sunt pline ziarele. Elementul cel
mai spectaculos şi care a înfierbântat spiritele a fost episodul presupusului asa-
sin de la Braşov, care a fost „învoit” de o doamnă judecător de la Craiova, să
meargă trei luni şi să-şi trateze un ochi în libertate. Evident că tipul, cu un con-
sistent record criminal, compus din jafuri armate şi tentative de asasinat, n-
avea nimic cu ochii (deşi aşa i se arătase unei alte doamne, medic, tot din
Craiova) şi se zbenguia ca pasărea cerului de aproape un an. În acest caz,
aproape toate indiciile convergeau spre o „înţelegere” trilaterală medic-jude-
cător-procuror, care avea în vedere punerea în libertate a temutului infractor
din cine ştie ce motive pe care doar mediul pestriţ al Craiovei le-ar putea des-
luşi. Iată că avem un alt exemplu, incomparabil mai şocant: un infractor reci-
divist primeşte, din partea altei doamne judecător, din Bucureşti de data asta,
voie să-şi trateze în libertate o afecţiune gravă: atât de gravă încât îi ameninţa
însăşi funcţia sexuală, vitală pentru un violator în serie, cum este dl Lazăr. Pe
baza unui astfel de diagnostic, ce ar face să moară de râs şi curcile, doamna
judecător Dana Grosu (numele trebuie întipărit în memoria colectivă), anali-
zând cu atenţie dosarul, ia decizia de a-i da - conform legii!! - o învoire de la
puşcărie, de trei luni, după care omul urma să se întoarcă, cuminte, să-şi is-
păşească pedeapsa până la capăt. Ce este cel puţin straniu este faptul că doamna
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judecător n-a luat nici un moment în calcul faptul că omul era recidivist, că
mai fusese condamnat de trei ori pentru violuri şi violenţă. N-a contat nici -
stupoare! - faptul că după una dintre eliberările condiţionate acesta şi-a violat
până şi avocata primită din oficiu, o tânără care mai era şi gravidă pe deasupra,
şi care a pierdut sarcina de pe urma acestei „întâmplări”! Incredibil dar adevă-
rat! Monstrul - căci despre aşa ceva este vorba - se află şi acum în libertate şi
nu se ştie dacă va fi găsit de poliţie, în urma sesizării târzii a aceleiaşi judecă-
toare, că protejatul său nu s-a întors de bună voie la puşcărie. După ce se va fi
vindecat, bineînţeles, de impotenţa care risca să-i afecteze cariera de violator.
Vă vine să credeţi că aşa ceva e posibil? Că, practic, judecătoarea Grosu l-a trimis
pe infractorul Lazăr să comnită alte violuri? Că există persoane - nu mă refer la
violator, ci la doamna judecător - capabile de asemenea cinism în executarea pro-
fesiei? Că doamna Grosu se poate uita liniştită în oglindă, în fiecare dimineaţă,
în timp ce omul său îşi repetă performanţele prin cine ştie ce lift sau scară de
bloc? Dar, mai ales, vă vine să credeţi că o asemenea performanţă profesională
nici nu a fost băgată în seamă şi că CSM-ul s-a sesizat abia când zgomotul făcut
în mass media a asurzit toate urechile? Probabil că, dacă va fi luată la întrebări,
doamna Grosu se va prevala de prevederile legale. Pentru că, într-adevăr, Codul
nostru Penal e plin de astfel de absurdităţi - printre care şi cea care a făcut ca
violatorul Lazăr să primească, după fiecare nou viol, o pedeapsă mai mică decât
precedenta. Cred că pentru o astfel de situaţie, care jigneşte grav bunul simţ
comun, există o singură alternativă. Bănuiţi care, eu mă sfiesc să o aştern pe hâr-
tie, dar cred că aşa ceva ar merita dna judecător Grosu...    (2 martie)

Jurământul de credinţă 
faţă de unchiul Emil

Cu gogoriţa asta de „jurământ de credinţă” venise Ceauşescu, şi chiar
dacă în text era vorba de patrie - Republica Socialistă România - oricine înţele-
gea că, de fapt, patria era el şi consoarta şi că dacă jurai credinţă, lor le jurai.
Aveau, totuşi, o urmă de decenţă , necerând ca această supunere necondiţionată
să le fie adresată lor direct. Dealtfel, nici nu era nevoie. Democraţia a adus cu
sine eliberarea de astfel de prejudecăţi. Iar cel care o rupe cu acest tabu este
chiar expertul în drept constituţional Emil Boc. Ajuns la Palatul Victoria, noul
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premier a făcut o constatare care l-a deranjat: majoritatea oamenilor care lucrau
acolo fuseseră aduşi de Tăriceanu. Nu contează pe ce criterii. Contează că, deşi
erau angajaţi ai statului, îl serviseră în mod necondiţionat pe premierul liberal.
Mai mult: bucurându-se de binefacerile unui guvernări lejere şi generoase, ră-
măseseră cu nostalgia celui plecat în opoziţie. Cum să lucrezi cu asemenea oa-
meni, s-a întrebat Emil Boc. L-a întrebat acelaşi lucru pe Cătălin Baba, şeful
său de cabinet, venit tot de la Cluj. I-a întrebat şi pe ceilalţi funcţionari aduşi
cu mari sacrificii din urbea de pe Someş. Nu poţi! - i-au răspuns cu toţii într-
un glas. Decât cu o condiţie - a îndrăznit să vorbească nepoata Mihaela, ascunsă
în spatele doamnei Ferenţ: să-ţi jure credinţă, unchiu Emil! Aşa cum ţi-am jurat
eu! Aşa s-a născut (presupun) jurământul de credinţă faţă de „unchiul Emil”
sau, după caz, faţă de „domnul prim-ministru Emil Boc”. Doar astfel se poate
obţine garanţia unui lucru de calitate, în condiţii de încredere. Numai aşa se
poate progresa. Modelul Boc este atât de novator încât ar trebui extins. Cred
că angajaţii din fiecare minister ar trebui să jure credinţă ministrului: lui Blaga,
lui Udrea, lui Nica (aici situaţia s-ar fi complicat: cum rămâne cu cei care-i ju-
raseră, abia, credinţă lui Oprea, apoi lui Dragnea? Ar trebui să fie instituit şi
un model de dezlegare rapidă de jurământ). Şi se poate merge aşa până la ni-
velurile cele mai de jos ale administraţiei. Ceva lipseşte, însă, pentru ca meca-
nismul să funcţioneze. Ceva ce deja s-a aplicat pe la Cotroceni, dacă nu mă
înşel: sporul de fidelitate. „Sporul” de credinţă ar motiva mai temeinic devo-
tamentul şi eficienţa unei guvernări. Chiar - sau mai ales - în condiţii de aus-
teritate...    (3 martie)

Triumful mitocăniei naţionale
Dacă pe aiurea, prin Italia, impresionăm lumea cu faptele troglodiţilor

pe care i-am exportat în spaţiul comun european ca să transmită, prin violuri,
tâlhării şi crime, mesajul nostru de civilizaţie, în interior triumfă, zi de zi, mi-
tocănia şi vulgaritatea. Las la o parte jegul gros care alunecă aproape continuu
de pe ecranul televizoarelor şi din paginile ziarelor preocupate de aspectele
vandabile ale existenţei şi mă opresc doar la expresivitatea pe care o capătă
dezbaterea politică - presupusă a fi dialogul de la cel mai înalt nivel al naţiei.
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Ieri, Ion Iliescu a împlinit 79 de ani. Este o vârstă nu doar a senectuţii, dar şi a
respectului pe care îl inspiră, ar trebui să-l inspire plusul de experienţă şi de
discernământ pe care îl implică. Lasând la o parte meritele şi nemeritele politice
ale fostului preşedinte, pe care cel mai exact le va judeca şi le va înscrie în car-
tea de istorie posteritatea, vreau să mă refer la contextul uman în sine. Tradiţia,
bunul simţ, elementara civilizaţie spun că într-un asemenea moment „armele”
tac, disensiunile se dau la o parte şi se practică, chiar dacă doar de formă, un
minim respect. Ar fi de-a dreptul odios ca vecinului, cu care nu te împaci din
diverse motive, de ziua lui să-i arunci o vază de flori în cap. Şi să-l înjuri! Poţi
cel mult să-l ignori şi să laşi răfuielile pe altă dată. Acest lucru e valabil nu
doar în existenţa privată, cotidiană, ci chiar şi în relaţiile instituţionale. Noi,
românii, simţim însă nevoia să fim originali - în cel mai rău sens al cuvântului
- cu orice preţ şi în orice moment. Gestul celor câţiva „tineri” derbedei care au
„protestat” mojiceşte la sosirea fostului preşedinte la biroul său din strada Atena
este incalificabil. Nu atât gestul lor - vârsta, cel puţin, nu-i îndreptăţeşte să aibe
o percepţie violentă asupra unor fapte pe care nu au avut cum să le cunoască
direct - cât al celor care i-au instigat şi manipulat să ofere spectacolul degradant
pentru gradul de civilizaţie pe care îl reclamă, în ansamblul ei, societatea ro-
mânească. Este, la urma-urmelor, doar reflexul unei mentalităţi revolute pre-
zentă în aria de comportament a unui important eşalon al celor care se consideră
personalităţi ale vieţii publice. Nu vreau să spun că lui Ion Iliescu ar fi trebuit
să i se organizeze festivităţi omagiale. Nici nu cred că şi le doreşte - modestia
sa fiind una reală, nu de suprafaţă. Dar de aici până la a profera injuriile odioase
pe care le-au vehiculat „eroii” evenimentului de ieri (pentru că, desigur, se vor
considera nişte eroi ai unei lupte neclare, dar ferme) este o distanţă mare: dis-
tanţa de la trogloditismul omului cavernelor până la civilizaţia secolului XXI. 

P.S. Aici nu e vorba despre dl Iliescu. Este vorba despre oricare altă
persoană publică aflată într-o asemenea situaţie, indiferent de numele sau de
apartenenţa sa.    (4 martie)

Spor la leafă, români!
Una dintre cele mai perfide invenţii ale lefegiilor a fost „sporul”.

Acolo unde nu mergea - din varii motive, cele mai multe de ordin populist, să
măreşti o leafă peste un anumit tip de aşteptare s-a recurs la sporuri. Aşa se
face că nu puţine categorii s-au putut plânge în continuare de lefurile mici, tre-
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când însă sub tăcere faptul că, adunate, sporurile devin o dublare practic, sau
chiar mai mult decât atât. Odată cu descoperirea „robinetului”, s-a declanşat
competiţia inventivităţii. De departe, Marele Premiu îl merită cei de la Minis-
terul de Externe care şi-au introdus sporul de... limbă străină! Nu ştiai nici o
limbă? Erai bun de funcţionar pe la vreo ambasadă sau chiar de ambasador
(tradiţia venea de pe timpul comuniştilor când nimeni nu le putea cere activişti-
lor trecuţi pe linie moartă, la Externe, să ştie şi o limbă străină, în afară de cea
lemn). Ştiai o limbă străină? Ei, bine, îţi punea Dumnezeu mâna în cap: luai
iute un spor care răsplătea oboseala de a şti cum se spune „bună ziua” în altă
limbă (nota bene: sporul se acorda - şi se mai acordă - pe bază de declaraţie
proprie, nu pe bază de examen). Cam pe aceeaşi bază există, dacă nu mă înşel,
sporul de confidenţialitate pe la instituţiile care lucrează cu date secrete. Pro-
babil că spionul Floricel de la MApN nu primea un astfel de spor, şi atunci şi-
a acordat unul el singur. Şi nici măcar de la bugetul nostru, ci de la cel al
ucrainienilor. Nu am la dispoziţie datele referitoare la tipurile de sporuri care
se practică în diferite instituţii publice sau ministere. Pot însă să-mi permit
unele sugestii. De pildă, în noul minister al doamnei Udrea s-ar putea introduce
„sporul de călătorie”. Dacă respectivul umblă, trebuie să primească un spor
(doamna Udrea însăşi primeşte unul de la dl Cocoş). Sau la celălalt minister
nou-născut, al doamnei Ridzi: „sporul de mişcare în aer liber” - mai consistent
decât „sporul de stat în birou”. La ministerul Culturii al dlui Paleologu aş in-
troduce „sporul de design vestimentar”, ştie dl Toader de ce. Iar la ministerul
Transporturilor - „sporul de autostradă”: cu fiecare metru pe care-l va da Be-
chtel în folosinţă, funcţionarii ministerului ar putea să primească o anumită
sumă în plus. Şi să vedeţi cum se termină autostrada Transilvania în timp re-
cord! Ar mai exista o categorie de „spornici”, bine reprezentată: „sporul de
provincie”. Te aduce premierul sau vreun alt ministru, de la treburile tale de
acasă din Cluj sau din Iaşi, în Bucureşti, ca să rezolvi problemele miticilor? Ei
bine, pe lângă casă, masă şi transport, guvernul ar trebui să-ţi acorde şi un spor
de acomodare la obiceiurile din Capitală! Sau altul: reprezentanţii celuilalt par-
tid dintr-un minister condus de reprezentantul unui partid din Coaliţie, să pri-
mească un spor de „izolare”, care să contracareze neplăcerile eventuale produse
de neacordarea de atribuţii - cum se practică de obicei. Sunt, desigur, doar câ-
teva idei şi n-aş fi deloc surprins să constat că unele există, iar altele vor fi
luate serios în considerare de un guvern pus pe austeritate. Jos leafa! - Trăiască
Sporul!    (5 martie)
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Spionii lui peşte...
Ştiţi bancul cu tipul care sună la uşă şi, când iese locatarul, îi spune

conspirativ: „Trandafirul a înflorit!”? Iar acesta, după un moment de derută,
se lămureşte şi exclamă: „Ah, îl căutaţi pe Popescu-spionul? Vedeţi că stă un
etaj mai sus!” Aşa şi cazul nostru de spionaj, care a pus pe jar presa de actua-
litate în pană de subiecte majore. Dacă stai puţin să cântăreşti lucrurile, toată
afacerea asta cu subofiţerul Floricel care-i vindea secretele militare ale Româ-
niei unui spion bulgar care, culmea, era şi agent al serviciilor româneşti şi care,
la rândul lui, le vindea, mai departe, unei „puteri nealiate”, aruncă lucrurile
într-un derizoriu cu care ne-am obişnuit pentru aproape orice domeniu. Aş
pleca mai întâi de la ideea de „secret militar”. Ce mai poate constitui „secret”
din ceea ce mai este zdrenţăroasa nostră armată? Amplasarea unităţilor care au
mai rămas? Efectivele? Planurile de antrenament? Pe cine ar mai putea să in-
tereseze astfel de lucruri, într-o epocă în care nici măcar nu mai ai nevoie de
spioni ca să afli tot ceea ce a mai rămas nespus de către însăşi structura res-
pectivă? Cantonaţi în mentalitatea revolută a războiului rece nu suntem în stare
nici măcar să ne imaginăm noile exigenţe şi demersuri ale activităţilor de in-
formaţii. Cu ce fel de date - care să reprezinte cât de cât un interes - putea să
intre în contact subofiţerul Floricel? Cum ar fi putut acţiunile sale să pună în
pericol siguranţa naţională? Am sentimentul, mai degrabă, al unui joc de genul
„hoţii şi vardiştii” în care serviciile noastre secrete au iniţiat un exerciţiu ca să
vadă cât suntem de vulnerabili. Mă aştept ca mâine-poimâine, Floricel şi Zi-
colov să iasă la rampă, să facă o plecăciune şi să primească aplauze pentru ro-
lurile interpretate. Probabil că, concentrându-se asupra acestui joc, specialiştii
noştri în contraspionaj n-au mai apucat să se ocupe de cazul armelor de la Cio-
rogârla, care par să fi fost înghiţite în neant. Spionajul militar capătă, în zilele
noastre, cu totul alte dimensiuni, pe care le conferă apartenenţa noastră la o
alianţă militară de tipul NATO. Aici, sunt convins, chestiunile de ordin proce-
dural au fost puse la punct de înseşi structurile NATO, după cum sunt la fel de
convins că volumul de date esenţiale - secrete - care ajung până la noi este ex-
trem de redus. Nici măcar nu i-aş învinovăţi în vreun fel pe ucrainieni că s-au
interesat de marfa lui Zicolov. Era şi ieftină şi nu se ştie niciodată ce iese din
aşa ceva. Cert este un lucru: dimensiunea publică ce s-a dat acestui fapt nu
numai că nu se justifică, dar cade şi prost. Dată în vileag chiar înaintea unei
vizite importante la cel mai înalt nivel, afacerea nu are decât darul să înrău-

84 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 84



tăţească şi mai mult o situaţie care nu era deloc înfloritoare. La miza „trădării”,
aceasta putea fi întreţinută fără riscuri până într-un moment în care putea fi re-
glată amiabil, fără implicaţii de ordin politic sau diplomatic. Aşa, ne-am ales
doar cu o nouă telenovelă proastă despre „spionii lui peşte...”.    (6 martie)

Un Interlop la Curtea Regelui Boc

Iată că dom’ Costel, de la Craiova, a fost trimis în judecată! Imagi-
naţi-vă puţin cum ar fi sunat dacă presa n-ar fi făcut zarvă şi onorabilul
preşedinte al ANIF - instituţie importantă, ai cărei şefi au rang de demnitar -
era scos din sediu cu cătuşe la mâini şi dus la zdup, cu fularul său portocaliu
cu tot. Pentru că, nu-i aşa, la noi justiţia e independentă şi procurorii nu s-ar fi
împiedicat de faptul că dom’ Costel era reprezentant al principalului partid de
guvernământ. Şi nici de faptul că în campania electorală umblase de mână cu
dl Berceanu, actualul ministru al Transporturilor. În această înfrăţire stă şi ne-
dumerirea mea cea mai mare. Când au apărut primele veşti despre isprăvile lui
dom’ Costel, dom’ Berceanu s-a arătat extrem de surprins. Habar n-am de che-
stiile astea! Ştiu că era apreciat pe plan local şi a fost propus chiar pentru „Par-
lament”! Noroc că a ratat alegerile uninominale, că altfel ne pomeneam că are
şi imunitate şi colegii n-au chef să i-o ridice. Repet: nu pot fi decât surprins,
cel puţin la fel de tare ca dl Berceanu, că un astfel de personaj s-a putut bucura
de aprecierile liderilor unui partid onorabil, care lucrează cu oameni onorabili.
Ce fel de „servicii de cadre” are PD-L-ul dlui Boc, dacă cei responsabili cu
morala membrilor săi n-au reuşit să-l depisteze din timp? Ce fel de legături are
pe plan local liderul partidului, Berceanu? Pentru că nimeni nu s-ar putea pre-
vala de faptul că dom’ Costel era un tip capabil de o disimulare totală. Ba, din
contră, era cunoscut ca un cal breaz, pentru apucăturile sale violente şi relaţiile
sale cu lumea interlopă. Probabil, însă, că într-o metropolă în care „interlopis-
mul” a fost ridicat la rangul de titlu nobiliar, unde între şefii Poliţiei, până la
cei ai magistraţilor sau cei din administraţia locală şi căpeteniile crimei orga-
nizate funcţionează o încrengătură de relaţii şi interese subterane, dom’ Costel
chiar făcea o figură onorabilă! Până şi performanţele sale personale, în materie
de răpire, şantaj şi tortură (!!!) erau cunoscute, dosarul său de la poliţie fiind
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în lucru de o bună perioadă. Imaginaţi-vă doar că omul care a şi ocupat - pentru
scurt timp, e drept - fotoliul şefului peste tot ce înseamnă îmbunătăţiri finan-
ciare (un patrimoniu ce urmează să fie alimentat din greu cu bani europeni)
era unul şi acelaşi cu cel care într-o zi a răpit un concurent de afaceri, l-a dez-
brăcat şi l-a ţinut legat cu lanţuri de un gard, cu o pancartă pe piept în care
acesta îşi recunoştea greşelile faţă de dom’ Costel! Şi mai imaginaţi-vă că după
o asemenea faptă, probată chiar de filmul făcut de agresor, acesta a mai zburdat
în libertate aproape doi ani, având toate condiţiile să ajungă şi în Parlamentul
României! Din nefericire, cazul acesta de combinaţie nefastă între politică şi
infracţionalitatea majoră este comun partidelor cu pretenţii. Păi liberalii nu şi-
au ales un deputat care a trebuit scos din puşcărie ca să-şi primească patala-
maua? Sau PSD-ul, care a făcut cărare la Parchet cu membrii săi de frunte?
PD-L-ul însă, prin dom’ Costel, marchează doar coborârea acestei relaţii la ni-
velul cel mai de jos al moralităţii şi onorabilităţii . 

P.S. Dacă va fi condamnat (pentru că există şi posibilitatea să scape
basma curată), acest dom’Costel, va răspunde cineva pentru stricăciunile de
imagine provocate partidului prezidenţal?    (7 martie)

Transfer de acţiuni de la
CĂLIN S.A. la CRIN SRL

În zbuciumata istorie a Partidului Naţional Liberal, a cărui existenţă
a fost reînnodată în 1990 de câţiva dintre supravieţuitorii puşcăriilor comuniste,
cadrul în care se pregăteşte congresul de la mijlocul acestei luni este unul ori-
ginal. Pentru prima dată are loc o veritabilă campanie electorală, congresul ur-
mând să decidă între doi candidaţi creditaţi cu şanse relativ egale. Spun că este
o situaţie originală, pentru că până acum transferurile de putere s-au făcut în
alte moduri, mai puţin democratice. Dealtfel, nimic mai puţin potrivit pentru
viaţa internă a partidelor noastre decât democraţia, aceştea fiind, de regulă,
mai mici sau mai mari feude în care accesul de putere se face cu mijloace vio-
lente. O violenţă de catifea, dar tot violenţă... Îndepărtarea de la conducerea
partidului, în 2003, la Poiana Braşov, a lui Radu Câmpeanu s-a făcut printr-un
puci organizat şi finanţat de Viorel Cataramă şi de „tinerii lupi” din jurul său...
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În 2001, preşedintele Stoica a pus, practic, partidul în braţele unui nou venit,
Theodor Stolojan, tocmai pentru a stinge luptele interne pe care le-ar fi de-
clanşat o succesiune de tip clasic. Preluarea conducerii de către Călin Popescu-
Tăriceanu a avut loc în condiţiile dramatice ale neaşteptatei retrageri a lui
Stolojan. De data asta lucrurile stau diferit. Pentru prima dată în istoria sa post-
decembristă, PNL-ul duce lipsă de lideri veleitari. Partidul, care a cunoscut cel
mai acut proces de fracţionare, tocmai din cauza puzderiei liderilor de tot felul,
se află acum în dificultatea de a propune o alternativă pentru un Tăriceanu uzat
şi demonetizat de consecinţele acţiunilor sale neinspirate care au scos partidul
de la putere. Soluţia Antonescu este una de avarie, pentru că, în ciuda calităţilor
sale reale, a CV-ului său imaculat de conexiuni dubioase, nu pare a avea forţa
necesară de a-şi domina colegii şi de a impune o linie de acţiune clară. Retra-
gerea din cursă a lui Orban mi se pare logică, acesta având şi mai puţine resurse
pentru a deveni solist pe prima scenă politică, fiind obişnuit mai degrabă cu
şuetele de pe la diverse paranghelii. Tăriceanu, cred că rămâne deocamdată cu
prima şansă. Şansă pe care i-o oferă experienţa dobândită la vârf şi reflexele
constituite de-a lungul meciurilor de uzură cu fostul partener de la Cotroceni.
Îl apasă, însă, „greaua moştenire” a unei echipe constituite pe principii mai de-
grabă de gaşcă decât de competiţie, care a acumulat un mare bagaj de resenti-
mente. Dar marea vulnerabilitate a lui Tăriceanu o constituie delimitarea tot
mai vizibilă de el a lui Patriciu. Conştient de faptul că fostul premier nu mai
dispune de atu-urile care i-au fost atât de folositoare, magnatul petrolului pro-
cedează pragmatic, retrăgându-şi treptat capitalul din firma „Călin” pentru a-l
transfera la momentul potrivit la firma „Crin”, unde va deţine, de asemenea,
poziţia de acţionar majoritar...    (9 martie)

Uteciştii de ieri, 
europarlamentarii de mâine
Scandal la democrat-liberali: Prigoană n-a fost lăsat să-şi pună fiul,

pe Honorius, pe lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare! De ce?
Pentru că nu avea loc acolo de... Elena Băsescu! Cam asta pare să fie, până la
urmă, motivul. Nu faptul că Honorius nu are încă 23 ani (i-ar fi împlinit până
să meargă la Strasbourg - zice cu năduf taică-său), sau că nu s-a făcut remarcat
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prin nimic, ca politician. Dar - vor sări cârcotaşii - Elena s-a făcut remarcată
prin ceva? Aici vor interveni, cu siguranţă, apărătorii odraslei prezidenţiale.
„A avut programe!” - zicea mai zilele trecute un fan de-al său. „S-a implicat”,
au spus alţii. „A facut practică la Bruxelles, la cabinetul parlamentar al doamnei
Ridzi!” - s-ar mai putea argumenta, dar nimeni nu e sigur că aşa ceva s-a în-
tâmplat, iar dacă s-a întâmplat, nimeni nu poate băga mâna în foc pentru tipul
de stagiatură efectuat prin mall-urile din capitala europeană. Cert este un lucru:
Parlamentul European începe să devină mumă pentru unii, şi ciumă pentru alţii.
Mumă pentru Elena şi ciumă pentru Honorius. Ceea ce nu e drept. Politica ar
trebui să fie egală pentru toate odraslele de politicieni. Pentru preşedinte, la fel
ca pentru parlamentari. Altminteri unde vom ajunge? Să avem la Bruxelles o
delegaţie compusă numai din fii şi fiice de şefi? De ce să nu aibe acces şi pro-
geniturile simplilor parlamentari? Moştenirea politică începe să devină o
tradiţie la români. Inventat de Ceauşescu, acest transfer de prerogative şi de
autoritate din tată în fiu/fiică nu mai ţine cont de aptitudini sau de oprtunităţi.
A putut Nicuşor să fie un bun secretar de UTC? De ce nu poate fi Elena Băsescu
o bună lideră a tineretului democrat-liberal? Mai ales că amândoi par să aibă o
atracţie naturală spre mediul cluburilor de noapte. Nicuşor era un obişnuit al ba-
rurilor lui Păunescu, Elena e şi ea ca la ea acasă în cluburile de fiţe ale lui Bote-
zatu sau Gheară. Iar amândoi au fost sau sunt nişte modele pentru tineretul care
vrea să se implice şi să participe la „programe”. Atâta doar că nu înţeleg de unde
atâta lipsă de înţelegere pentru Honorius. Care face parte din acelaşi mediu, are
aceleaşi modele şi foarte probabil, programe asemănătoare.    (10 martie)

Obsesiile liderului spiritual 
al românilor

Preşedintele Băsescu şi-a început săptămâna de lucru printr-un dis-
curs lung şi plicticos, în faţa unor parlamentari şi a unor diplomaţi care moţăiau
de zor, dar şi printr-un interviu sprinţar în care a dat de pământ cu posibilii săi
concurenţi în cursa pentru preşedinţie. La TVR1, Băsescu i-a amintit „castului”
Geoană că dacă nu-l baga în coaliţia de guvernare, n-ar mai fi rămas preşedinte
al PSD-ului, iar despre Tăriceanu s-a exprimat în sensul că n-a priceput nimic
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din ce s-a întâmplat la guvern şi că singurul lucru la care se pricepe este să ia
maşini Citroen din Franţa, să le adauge un comision şi să le vândă în România,
chemându-se că e dealer. Dar astea sunt deja lucruri cu care ne-am obişnuit şi
ele fac deliciul politicii care se practică pe malurile Dâmboviţei. Dacă n-ar fi
replicile la replicile replicilor cu siguranţă ne-am plictisi... Altele sunt lucrurile
care mi-au trezit interesul în prestaţia de luni a preşedintelui. În primul rând
am constatat cât de repede ne cresc copiii, revelaţia pe care a avut-o şi preşedin-
tele atunci când a fost chestionat în legătură cu candidatura europarlamentară
a fiicei sale mai mici şi mai năbădăioase. În primul rând, cu acea seninătate
totală pe care o afişează oridecâteori toarnă vreo minciună, preşedintele a de-
clarat că nu e implicat în decizia acesteia de a candida şi că n-a discutat cu ea
din cauză că nu se prea întâlnesc. „Gândiţi-vă că e o femeie în toată firea, are
29 de ani” - a spus cel care, doar cu vreun an sau doi în urmă, tuna şi fulgera
împotriva celor care se luau de „copilul” său nevinovat. Această piruetă vădeşte
din plin talentul oportunist al preşedintelui care a fentat şi întrebarea referitoare
la acceptul său pentru candidatura fiicei. „O să discut cu ea” - a afirmat tatăl,
fără a ne lumina în ce sens va discuta, ceea ce ne face să credem că nu va în-
cerca să-şi descurajeze odrasla în ambiţiile sale politice. Ceea ce rămâne în
ceaţă, este modul în care s-a produs candidatura Elenei: de capul ei sau de al
altora? Singura concluzie pe care putem să o tragem este că mezina familiei
este suficient de ambiţioasă pentru ca, chiar dacă tatăl ei nu va fi de acord, să
găsească argumentele necesare pentru a figura pe lista candidaţilor PD-L pe
un loc cât mai eligibil cu putinţă. Ceva a depăşit, totuşi, în interviul de la ceas
de seară, cadrul obişnuit al răfuielilor cu adversarii ticăloşiţi sau doar în curs
de ticăloşire. Avertismentul grav legat de situaţia României în pragul adevăratei
crize: doar vreo 3 milioane de oameni muncesc ca să-i ţină în spinare pe ceilalţi
- inclusiv cei cam tot atâţia bugetari, al căror număr s-a dublat sub înţeleapta
guvernare liberală, şi ale căror lefuri au crescut constant cu câte 20% pe an în
acelaşi interval. Şi că în momentul în care cei trei milioane strâng cureaua şi
se gândesc cum să-şi salveze locurile de muncă, ceilalţi pun de greve generale
şi proteste împotriva tăierii vreunuia din puzderia de sporuri aberante care le-
au fost făcute cadou de un guvern cel puţin inconştient.    (11 martie)
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Dezmăţul bugetar 
şi „pericolul” FMI

Tupeul tăricean al fostului premier iese la iveală cu fiecare ocazie.
Deşi un elementar bun simţ ar trebui să-l îndemne spre clasica atitudine a „cio-
cului mic”, dealerul de maşini iese la rampă gătit cu papion şi dă lecţii de ad-
ministraţie şi de politică. Cea mai recentă - şi mai flagrantă - poziţie a sa este
cea legată de FMI. În pur stil orwellian, deputatul Călin Popescu încearcă acum
să ne convingă de justeţea deciziei de a se renunţa la acordul cu FMI, în 2005,
trecând sub tăcere faptul că, în realitate, FMI-ul a denunţat acordul, menţionând
printre cauze şi adoptarea grăbită şi pripită a cotei unice de impozitare, care
contravenea înţelgerilor anterioare. Şmechereşte, fără a se baza pe vreun do-
cument aferent, liderul liberal susţine că, după vreun an sau doi, oficialii FMI
şi-ar fi făcut „mea culpa” şi i-ar fi spus că dacă ştiau că lucrurile vor merge
atât de bine cu cota unică, nu s-ar fi opus introducerii acesteia. Bref: fostul ti-
tular de la Palatul Victoria doreşte să ne convingă că lucrurile au mers foarte
bine fără FMI şi că nici acum n-ar avea vreun rost să ne băgăm gâtul în jugul
instituţiei de credit, pentru că bani s-ar găsi pe piaţă. Este invocat regimul de
tristă amintire pe care fondul l-a impus României în anii în care ne-a monito-
rizat drastic. „Adio libertate socială şi economică!” - vrea să spună Tăriceanu,
grozăvindu-se că a condus unicul guvern neasistat de FMI şi ce bine au mers
atunci lucrurile. Demosntraţia lui Tăriceanu este una de mai multe ori falsă. În
primul rând, datorită faptului că relativa prosperitate economică, însoţită de o
creştere semnificativă, nu s-a datorat politicii înţelepte a guvernelor conduse
de el, ci unor acumulări în timp, realizate inclusiv de guvernările monitorizate
de FMI. Strânşi cu uşa, guvernanţii n-au putut să dea drumul la robinetul chel-
tuielilor bugetare după cum le-ar fi dictat interesele electorale, şi au fost obligaţi
să menţină un echilibru între venituri şi alocarea acestora. A mai contribuit la
această situaţie şi aportul „căpşunarilor”, care au pompat sume importante
dintr-o Europă aflată pe valul dezvoltării şi care fără ei n-ar fi reuşit să-şi atingă
unele dintre obiective. Nu în ultimul rând a contribuit la situaţia gestionată de
liberali boomul imobiliar, sumele enormee vehiculate prin creşterea necontro-
lată a preţurilor la terenuri şi construcţii. În aceste condiţii, asemeni găinii care
se cocoţă în vârful grămezii de gunoi de unde-şi cotcodăceşte ascensiunea. Tă-
riceanu şi gaşca sa de profitori au dorit să-şi cucurigheze meritele unei creşteri
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economice nicidecum sănătoase, durabile, ca fiind ale unor principii ale căror
promotori au fost ei şi ai lor. Pe acest fond, guvernul şi-a permis să declanşeze
o cursă inconştientă de creştere a cheltuielilor bugetare, prin intermediul cărora
îşi fidelizau o categorie de impact electoral. Fără tutela FMI-ului, masa de bu-
getari s-a dublat, iar veniturile acestora au crescut în fiecare an cu câte 20 la
sută! Este un fenomen pe care nu l-a cunoscut nici o altă economie emergentă!
Dezmăţul bugetar s-a concretizat nu doar în umflarea peste măsură a aparatului
birocratic, dar şi cu deschiderea robinetului incentivelor: au explodat sporurile,
recompensele, tichetele, incentivele şi premierile de tot felul, iar controlul aces-
tui torent a devenit aproape inexistent. Rezultatul este crearea unei poveri pe
care cei doar vreo 3 milioane de angajaţi din sectorul productiv n-o mai pot
duce. Este motivul pentru care cred că guvernul Boc, oricât de bune ar fi in-
tenţiile sale (poticnite, însă, de la primii paşi, într-o austeritate cosmetică, pe
fondul presiunii noii clientele politice), nu va reuşi să facă faţă singur presiu-
nilor sindicale şi ale altor cercuri interesate. Singurul ajutor poate veni de la
FMI şi de la constrângerile pe care le va impune acesta, şi care nu vor mai
putea fi negociate la masa verde cu sindicaliştii de catifea.    (12 martie)

Cancerul generalizat al corupţiei
Nici nu s-a stins vâlvătaia permiselor de la Piteşti că a început să iasă

fum la Covasna. Aici se pare că s-au traficat mai puţine permise, dar mai
scumpe: cam pe la 10.000 de euro bucata, în timp ce argeşenii, modeşti, se
mulţumeau cu câteva sute - depindea la câţi se împărţea şpaga. Concomitent,
apar şi analfabeţii din trafic, cu permise încărcate cu toate categoriile, pe care
nu ştiu nici măcar să le citească. Ce înseamnă, logic, asta? Că fenomenul „per-
mise contra şpagă” este departe de a fi unul izolat, apanaj doar al argeşenilor
şi al covăsnenilor. Sunt în stare să pariez că, dacă M.I.-ului i-ar rămâne sufi-
cienţi poliţişti cinstiţi cu care să declanşeze un control, la sânge, în toată ţara,
ar descoperi pretutindeni, în procente mai mici sau mai mari, fenomenul lu-
crativ consolidat la Piteşti. Singura deosebire ar fi că în timp ce în Argeş pro-
ducea un S.A., prin alte locuri acţionează nişte SRL-uri sau chiar mici
întreprinderi familiale. Fiecare diagnostic infracţional pus unei situaţii desco-
perite întâmplător poate fi confirmat la nivelul întregii ţări. Este un cancer,
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ajuns la faza de metastază şi degeaba ne consolăm cu ideea că tratând „lotul
Piteşti” însănătoşim întregul. Cancerul şpăgii şi al necinstei are forme multiple
de manifestare, pe care le regăseşti unde nu te aştepţi. Iată, un ziar scrie despre
doctori şi purtători de alte ranguri universitare, făcuţi pe bandă la Colegiul
Naţional de Apărare. Fel de fel de Moş Teacă, care n-au prea reuşit în viaţa lor
să buchisească o carte, au ajuns peste noapte doctori sau profesori cu patala-
male la mână. Mai mult, inşi celebri pentru incultura şi fragilitatea lor intelec-
tuală au ajuns conducători de teze de doctorat, pentru alţi inculţi dornici să se
cocoaţe în vârful piramidei sociale. Evident că toate aceste confirmări au avut
şi au un preţ. Şi că fabrica naţională de diplome şi titluri funcţionează din plin
prin toate filialele sale. Că aceste lucruri încep să fie date la iveală e un lucru
bun. Dar care deja se prefigurează a fi făcut doar pe jumătate sau pe sfert. Iau
exemplul şoferilor fără examene valabile: li se vor ridica permisele, şi cu asta
basta! În loc de a fi la rândul lor inculpaţi pentru dare de mită. Mita e un feno-
men bivalent: justiţia noastră s-a obişnuit să-l sancţioneze doar pe cel care pri-
meşte, tratându-l cu blândeţe pe cel care dă. Ori fără dătătorii de mită n-ar
exista nici primitori. Ambii sunt la fel de vinovaţi pentru vicierea gravă a re-
laţiilor sociale şi ar trebui trataţi identic. Inclusiv VIP-urile care au recurs la ser-
viciile poliţiştilor argeşeni, fie ei primari, fotbalişti sau chiar ziarişti - ar trebui
cu toţii să fie trimişi în judecată. La fel şi droaia de doctori, lectori şi profesori
universitari despre care se poate face dovada clară că au ajuns în aceste posturi
prin fraudă. Vă e frică, cumva, că vor intra prea mulţi la puşcărie? N-ar trebui:
cu cât pedepsele vor fi mai aspre şi mai neselective, cu atât mai mult putem spera
la o curăţire a organismului social de focarele de metastază infracţională.    (13
martie)

Ultimul pe listă: Dan Voinea
Intrat pe scena istoriei pe 25 decembrie 1989, magistratul Dan Voinea

iese astăzi din distribuţie, într-un mod mai puţin onorabil: acuzat de incompe-
tenţă, de utilizarea defectuasă a resurselor umane şi materiale, este trecut în
„rezerva” pensiei pe care şi-o va putea încasa liniştit (o pensie specială, evident)
câte zile va mai avea. Povestea sa este una desprinsă din registrul de existenţe
atipice ce au fost hărăzite unora dintre cei care s-au aflat la locul nepotrivit în
momentul potrivit. Şansa lui Voinea a fost să fie primul găsit de echipa însăr-
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cinată cu organizarea procesului cuplului dictatorial, interceptat în timpul fugii
de pe acoperişul CC-ului spre nicăieri. Cum cuvântul de ordine era că atâta
vreme cât Ceauşescu este în viaţă, securiştii fideli lui (alţii decât cei care-l lă-
saseră baltă înaintea altora), echipaţi în salopetele negre de terorişti, vor trage
din orice poziţie făcând ravagii în populaţia civilă şi în noile autorităţi demo-
cratice. Luat pe sus (la propriu), maiorul Voinea s-a trezit în sala improvizată
de tribunal de la unitatea militară din Târgovişte, având rolul de a prezenta re-
chizitoriul împotriva celor care până doar cu câteva zile în urmă îi fuseseră şefi
supremi. Cum, însă, în armată, ordinele nu se discută, ci se execută, maiorul
Voinea şi-a făcut datoria trasată de ministrul său, cel care făcea avioane de hâr-
tie în timpul dezbaterilor. Le-a pus în cârca odiosului şi a sinistrei tot ce auzise
în ultimele zile. Pentru magistratul comunist Voinea nu era un efort prea mare:
aşa lucra, deobicei, procuratura. Nu se încurca cu probe, martori şi alte mă-
runţişuri. În cel mai pur stil proletar, procurorul în pulovăr a înşirat tot ce avea
- de la genocid până la sabotarea economiei naţionale. Această pledoarie, sol-
dată cu o sentinţă executată pe loc, avea să dăinuie în memoria sa profesională:
10-15 ani mai târziu avea să-l învinuiască pe fostul preşedinte Iliescu de ace-
leaşi infracţiuni. Şi avea să consume timp şi resurse, încercând, ani la rând, să
alcătuiască un dosar din care să rezulte aceste acuzaţii. Şi care să-l ţină în
atenţia opiniei publice, ca pe unul dintre puţinii susţinători ai justiţiei care luptă
pentru dreptate. Iar când a avut deasupra sa o conducere politică satisfăcută de
demersul său, a luptat până în pânzele albe. Dan Voinea a avut o carieră agitată.
A fost şef de mai multe ori, a fost trecut la munca de jos în câteva rânduri, dar
de fiecare dată nu s-a lăsat copleşit de erorile pe care le-a făcut, s-a ridicat şi a
mers mai departe în aceeaşi direcţie. Instinctul politic l-a făcut să-şi alăture
cercuri interesate ale societăţii civile, pe care le-a pus în faţa demersurile sale.
Până când ceva n-a mai mers. La ora bilanţurilor absolute, camioanele de do-
sare făcute de harnicul procuror cu epoleţi s-au dovedit a nu conţine decât abe-
raţii. De tipul celor vehiculate cu atâta talent cu 20 de ani în urmă, în sfânta zi
de Crăciun, când tribunalul popular din care a făcut parte i-a făcut de petrecanie
dictatorului iubit. Dan Voinea este ultimul actor din piesa „Procesul” care iese
din scenă. Un judecător s-a sinucis, un avocat care acuza a fost împuşcat. Dintre
asistenţi, unul a ieşit din activitatea de şef de serviciu secret şi astăzi e consultant,
altul a fost recent pensionat „special”, altul s-a pensionat şi el din diplomaţie, iar
ultimul, cel cu avioanele, încearcă pe pielea lui o parte din experimentul la care
a fost supus Ceauşescu înainte de izbăvire. O galerie care-şi ocupă locul pe fun-
dalul istoriei zbuciumate a acestor ani nebuni.    (14 martie)
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Alma Roberta şi preştişorul de aur
Copila Alma Roberta se juca în bălăriile de pe malul râului Prahova.

La capătul unui băţ agăţase un cârlig şi-l plimba prin apa tulbure, aşa cum vă-
zuse că fac oamenii mari - între care un tip chel cu o tichie de mărgăritar pe
cap şi cu o bluză în dungi orizontale şi altul mic de stat, cu ochelari şi părând
să nu iasă din vorba chelului. La un moment dat, surpriză: la capătul aţei se
zbătea de mama focului un peştişor. Era galben de tot, ca bijuteriile-imitaţie
pe care le purtau fetele mai mari, care-şi făceau veacul pe la gară. L-a luat, l-
a desprins din cârlig şi ce-i fu dat să audă? „Alma, Alma, dă-mi drumul şi-ţi
voi îmdeplini trei dorinţe”. „Ba s-avem pardon, spuse fiica de republican, întâi
dorinţele şi pe urmă libertatea!”. „Ok!” - zise peştişorul. „Spune prima ta do-
rinţă!”. Alma se gândi puţin la modelele pe care le avea prin preajmă şi zise:
„Vreau să am două picioare lungi şi frumoase!”. Peştişorul a rămas nedumerit,
pe gânduri (de câte ori mai fusese prins i se ceruseră cu totul alte lucruri) şi
conchise: „Fie!”. Şi deoadată Alma se trezi că fusta i-a rămas scurtă şi sub ea
înfloriră două picioare de toată frumuseţea. Încă uimită, reuşi să bâiguie cea
de-a doua dorinţă: „Aş vrea să câştig concursul Miss România!” Şi mai con-
trariat, peştişorul îşi trecu în revistă fişierul de posibilităţi şi până la urmă îl
găsi pe cel căutat. Făcu „click” şi deodată văioaga plină de buruieni se trans-
formă într-o scenă feerică în mijlocul căreaia ea, Alma, păşea ca pe catwalk,
cu coroana de miss sclipind pe capul ei plin de bucle. „Ei, dacă-i pe-aşa,
peştişorule, să te vedem ce mai eşti în stare. A treia mea dorinţă este...”, spuse
Alma şi făcu o pauză urmărind concentrarea micuţului exemplar ihtiologic din
mîna sa ornată cu o manichiură sidefie ce nu se putea obţine cu produse din
talciocul ploieştean. „Dacă vrei cu adevărat să-ţi dau drumul şi să te zbenguieşti
în apele cu irizări de petrol al râului, fă-mă preşedinte al Camerei Deputaţilor!”
Peştişorul împietri pur şi simplu la auzul acestei dorinţe. Cum însă pofta de
viaţă îi era mai mare decât bunul simţ al celor care-l mai capturau din când în
când, făcu un ultim efort: dintr-o dată Alma se trezi într-o sală, care semăna
oarecum cu clasa ei de şcoală, numai că în bănci stăteau oameni mai mari.
Chiar alături de ea stătea un tip mai durduliu, care o înghioldea pe furiş cu cre-
ionul şi îi fura bomboanele din geantă. Nemaisuportând şicanarea, Alma Ro-
berta se ridică în picioare şi spuse: domnule profesor, elevul Năstase Adrian e
f. f. f. indisciplinat! Nu mă lasă să mă concentrez şi să-mi iau notiţe pentru
acasă. Vă rog să mă mutaţi altundeva, în bacă cu elevul Oltean, care e f. f. f.
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cuminte, sau cu eleva Popa Daniela, care e fată şi nu face prostii. Brusc, vraja
se rupse şi Alma se trezi pe malul Dâmboviţei, echipată „office” cu taior şi
fustă şi însoţită de un body-guard. În mână i se zbătea încă peştişorul de aur (îl
recunoscu, după caratele de la bijuterii), care spunea: „Alma, Alma, ţi-am în-
deplinit dorinţele, dă-mi drumul acuma!” Cu un gest leneş, îi dădu drumul în
apa poluată a râului şi după doar câteva minute îl zări ieşind la suprafaţă cu
burta în sus. „Hai să mergem la Cameră, că avem şedinţă!” - îi spuse ea body-
guardului, în timp ce-şi răsfoia carnetul de note în care cineva notase: La Punc-
tul 1: e cineva împotrivă? Se opune cineva? Aprobat cu majoritate de voturi”.
Repetă fraza de câteva ori până i se întipări în minte şi îi dădu caietul body-
guardului. Nu avea nici un chef să-şi bage nasul în el şi să-i citească notele ne-
suferitului de vicepreşedinte Adrian Năstae...    (16 martie)

O superproducţie PD-L - PSD:
„Titanic.Ro!”

România anului 2009 poate fi comparată cu un vas de croazieră care
străbate apele învolburate ale Mării Negre, de-a lungul şi de-a latul unui „lac
rusesc” prin care are permis de liberă trecere. La timonă se află un vechi lup
de mare, care se ghidează mai degrabă după instinct decât după busolă. În ca-
bina de comandă l-a instalat pe favoritul său, cadetul Boc, care a îmbracat peste
uniforma de mus, jacheta cu trese de căpitan. Un căpitan care nu acţionează
decât la comenzile de la timonă. Şef de echipaj a fost promovat un băiat care
a călătorit des peste Atlantic - „Mircică, fă-te că lucrezi!” - îl alintă jumătatea
de echipaj care poartă tricouri roşii cu dungi, în timp ce cealaltă jumătate, în
tricouri portocalii face haz pe seama relaţiei sale ciudate cu şeful de la cambuză,
Marian Vanghelie. Pe vas este îmbarcat întregul popor român, care ocupă, prin
reprezentanţii săi, cabinele de lux. Pe vas domneşte buna dispoziţie şi echipa
de divertisment lucrează pe toate planurile. În sala mare de teatru, o formaţie
de la Camera Deputaţilor şi una de la Senat, joacă non stop „Scrisoarea pier-
dută”. În sala de circ, DNA-ul prezintă, din două în două ore, arestări în direct
ale unor oameni de afaceri sau demnitari, pe care o altă trupă, cu sigla ÎCCJ, îi
eliberează tot din două în două ore. În barul de noapte, juna striperiţă Elena
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evoluează la bară cu un program special intitulat „Hai cu mine la Bruxelles”.
Pe scena în aer liber de la clasa a II-a, opoziţia simulează alegeri de partid
(PNL) şi exerciţii de autonomie (UDMR). Amatorii de drumeţii fac turul va-
sului în spatele Elenei Udrea care, din 10 în 10 metri se opreşte şi dansează
„Periniţa”. În clubul de Business, ministrul Pogea ţine prelegeri despre creşte-
rea economică din acest an, în aplauzele unei asistenţe formate din membri ai
Guvernului şi reprezentanţi ai băncilor. Jos, în sala motoarelor, e însă agitaţie.
Undeva, la provă, s-a fisurat un perete şi apa ţâşneşte cu putere. Încearcă să
astupe gaura, cu câlţi, doi dintre specialişti - Videanu şi Niţă. Jumătate din echi-
paj stă şi se uită, fiind în grevă - nu li s-a acordat sporul de „tsunami”. Fochistul
şef încearcă în van să ia legătura cu conducerea superioară: Boc îi răspunde că
dl Căpitan stă de vorbă cu Elena Udrea în Sala Hărţilor şi nu poate fi deranjat.
Iar altcineva nu vrea să asculte veşti proaste. Vasul s-a înclinat deja cu vreo 5
grade, dar asta nu-i încurcă pe cei angajaţi în jocuri de tot felul. Nu-i deranjează
nici pe actori - suntem pe mare, ce naiba! Şi, oricum, sunt promisiuni de la
FMI că vom primi bani să cârpim coca şi să retehnologizăm motoarele, care con-
sumă tot PIB-ul la o cursă. Vasul trece lin pe lângă un aisberg pe care cineva a
scrijelit cuvântul „CRIZĂ”. Toată lumea face haz: cine-a mai pomenit aisberguri
în marea Neagră? E vreo poantă de-a ucrainienilor, ca să se răzbune pe chestia
cu platoul continental… Titanic.ro merge mai departe...    (17 martie)

Criza vs Anticriză: KO tehnic!
După aproape trei luni de la preluarea mandatului de premier şi după

vreo cinci de când criza financiară a muşcat prima data din economia româ-
nească, premierul Boc vine la Parlament şi ne înşiră verzi şi uscate despre cum
are el de gând să pună în funcţiune anticriza şi să propăşească naţia română
din fundătura în care a părăsit-o iresponsabila guvernare tăriceană, până pe
cele mai înalte culmi ale progresului băsescian. Deci, în plină manifestare a
efectelor tăvălugului mondial, premierul nostru încă stă şi cugetă, ardeleneşte,
cum şi ce-o să facă, contemplând dezastrul pe care-l are de gestionat, el, juris-
tul, împreună cu Pogea, inginerul de la Finanţe. Că problematica este mai ales
economică e o simplă întâmplare, de care chiar dacă se vor împiedica, se vor
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ridica şi vor merge mai departe. Cât de pus pe austeritate este noul premier, se
vede cu ochiul liber: într-un moment în care criza nu mai este o poveste, ci o
realitate palpabilă, Boc îşi vede de treaba lui: a înfiinţat două ministere (inutile)
noi, a dublat bugetul Preşedinţiei ca să se poată plimba liniştit şeful său pe
unde va avea chef, îşi alcătuieşte un alt aparat birocratic, la fel de stufos ca cel
abia desfiinţat şi cu cheltuielile amplificate de droaia de amploiaţi aduşi cu
sine tocmai de la Cluj. După ce a bălmăjit trei luni despre scutirea de impozite
a profitului reinvestit, care în viziunea rapidă a lui Boc trebuia să intre în
funcţiune abia de la anul, când cei care mai înregistrau profit puteau să fie nu-
măraţi pe degete, acuma s-a mai dumirit şi a decis că măsura intră în vigoare
de la 1 aprilie. Cu fondurile pentru IMM-urile în rândul cărora criza a produs
deja un genocid, e o problemă pe care nici dracul n-o mai descurcă în situaţia
în care, pentru a primi banii europeni într-un târziu, firmele ar trebui să se îm-
povăreze cu credite distrugătoare care fac operaţiunea aproape sinucigaşă! Cele
câteva măsuri pe care le-a înşirat luni în faţa parlamentarilor încă nedezmeticiţi
după truda din weekend sună deja a apă de ploaie. Cu gândul la împrumutul
de la FMI - care ar avea, chipurile, efecte multilaterale - creierele din Executiv
par a fi intrat în amorţire. Cu un aparat birocratic „obez”, cum bine a zis chiar
premierul, Guvernul nu are nicio şansă să depăşească criza. Cei vreo 3 milioane
de salariaţi din sectoarele productive se tot împuţinează, prin şomaj, în timp
ce masa de bugetari nu numai că nu se reduce, ba aceştia şi ameninţă cu repre-
salii dacă nu le cresc veniturile. Este un comportament paranoic: în timp ce
orice firmă privată caută soluţii de supravieţuire, reducând la nevoie salariile,
de aparatul birocratic nu se poate atinge nimeni! De ce să nu existe soluţia omo-
loagă şi în aparatul bugetar? De ce să nu se poată accepta o reducere voluntară a
salariilor, până la depăşirea crizei, când, oricum, acestea nu vor mai putea fi ali-
mentate multă vreme cu taxele de la sectorul privat? Desigur, atâta timp cât Boc
şi compania vor continua să trateze diferit masa de bugetari şi vârfurile acesteia,
plătite după reguli speciale, pe care nimeni n-are chef să le schimbe, va fi greu
să convingi sindicatele că o asemenea măsură este logică şi necesară. Bătălia
dintre criză şi anticriză, arbitrată de un guvern „imparţial” merge clar spre un
KO. Tehnic. În favoarea cui, probabil că bănuiţi deja.    (18 martie)
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Drama de la Izvorani
Societatea românească este bulversată şi fracturată. Peste toate cele

curente - criza financiară, împrumut de la FMI, alegerile în PNL, candidatura
europarlamentară a Elenei Băsescu sau apelurile la răzmeriţă didactică ale aces-
tui Miron Cozma al învăţământului care este Marius Nistor - a căzut ca o
pleaşcă şi drama de la Izvorani: în miez de noapte, o mamă cu copilul său de
mână este alungată din căminul fost conjugal şi nevoită să se aciuiască într-un
hotel de patru stele (varianta Mihaela); un soţ încornorat nu mai suportă abu-
zurile la care îi este supusă cartea de credit din partea fostei neveste şi îi cere,
cu asistenţă de la poliţie, să se ducă la garsoniera actualului şi să-l lase să-şi
vadă de viaţa lui (varianta Elan). În noaptea cu pricina şi a doua zi, toate cana-
lele de televiziune şi-au întrerupt programele şi au transmis în direct sau filmat
imagini de la obiectivul de la Izvorani şi ale protagoniştilor angajaţi într-un
conflict care a pus pe jar întreaga societate românească. Delegaţia FMI-ului,
sosită la Bucureşti pentru o evaluare a împrumutului şi-a anulat vizita proto-
colară la Cotroceni, pe motiv că în calculele de risc vor trebui introduse şi efec-
tele pe termen lung ale acestui conflict. Şeful delegaţiei a declarat pentru un
canal economic: „Nu ne putem pronunţa asupra nivelului împrumutului şi a
condiţiilor de returnare până nu vom avea clar, o evaluare asupra impactului
pe care această criză îl va avea asupra mediului de afaceri”. La rândul său,
preşedintele Băsescu a ţinut să precizeze că condiţia sa de preşedinte-jucător
îl obligă să intervină - potrivit prevederilor constituţionale - şi să încerce să ar-
monizeze punctele de vedere ale celor două părţi. „Am deja o bună experienţă
în materie, în precedentele conflicte ale Elenei cu băiatul lui Hrebenciuc şi sper
că voi reuşi să contribui la rezolvarea situaţiei”. Partidele politice n-au rămas
insensibile la criză. Un deputat independent a propus organizarea unei şedinţe
comune a celor două Camere în care să se dezbată aspectele cu importanţă so-
cială pe care le implică acest caz. În Birourile Executive s-au luat decizii radi-
cale. Mircea Geoană a declarat la finele reuniunii de ieri: „Ca formaţiune
social-democratică, împărtăşim punctul de vedere al Mihaelei. E vorba aici
despre protecţia femeilor abuzate şi de protecţia copilului, în faţa terorii dez-
lănţuite de reprezentanţii capitalismului sălbatic”. PNL, în schimb, n-a reuşit
să adopte o poziţie unitară: facţiunea fidelă actualului preşedinte, Călin Po-
pescu-Tăriceanu, se declară de partea lui Elan, membru respectat al cercurilor
de afaceri şi un beneficiar important al cotei unice de 16%. În schimb facţiunea
pro Antonescu-Orban crede că este mai bine ca o poziţie oficială să fie adoptată

98 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 98



după alegeri. PD-L-ul, prin preşedintele său, Emil Boc, a dat asigurări că, în
planul complex anticriză, care se redactează în prezent, această problemă va fi
inclusă între măsurile prioritare ce se vor implementa cu începere de la 1 apri-
lie. Criza de la Izvorani începe să aibe un impact global: un europarlamentar
român din opoziţie l-a interpelat pe preşedintele Comisiei Europene cerând ca
acesta să adopte de urgenţă o poziţie oficială faţă de ceea ce se întâmplă în Ro-
mânia, unde autorităţile nu sunt în stare să respecte aquis-ul şi nici să-l pună
în practică. Preşedintele Barroso l-a însărcinat pe comisarul Leonard Orban să
se deplaseze la Bucureşti şi să realizeze o anchetă ale cărei concluzii să fie pre-
zentate de urgenţă, pentru a se putea adopta deciziile necesare. Surse din cadrul
Executivului de la Ierusalim au declarat că oficialii Guvernului israelian sunt
îngrijorate de turnura pe care o poate căpăta această afacere, deoarece Mos-
sad-ul are informaţii că grupări arabe, cu conexiuni în lumea islamică radicală,
sunt gata să intervină în sprijinul Mihaelei şi să organizeze atentate la adresa
lui Elan. Cel mai îngrijorător lucru rămâne însă acela că a doua zi după inci-
dentul de la Izvorani, Bursa de Valori a înregistrat o adevărată prăbuşire, după
o revenire timidă. Mass media este în alertă maximă, aglomerări de care de re-
portaj, fotoreporteri, reporteri şi gură-cască fiind semnalate în trei puncte stra-
tegice: vila de la Izvorani a lui Elan, Hotelul Sofitel unde este cazată temporar
Mihaela&son şi garsoniera din Militari a lui Dani.    (19 martie)

Învăţăturile lui Traian către 
fiica sa Elena (stenogramă)
Dosar nr. (xx). Ascultări neautorizate. Fila 5. Data: 16 martie 2009,

ora 20:00. Locaţia: Biblioteca Palatului Cotroceni.(Zgomot de pahar atins de
sticlă. Se deschide o uşă. Voce bărbătească)”Bună, fata tatii. Ce bine că te văd,
că aveam o problemă cu tine...Voiam mai de mult să vorbim, dar uite că avem
programe diferite. Când mă scol eu, te culci tu, când vin eu acasă tu
pleci...”.(Voce feminină). „Bună tati. Tocmai mă gândeam să caut pe aici nişte
volume din Schopenhauer şi Kant, că la Bruxelles o să fiu nevoită să bag nişte
citate şi astea sună cel mai bine...”.(Voce bărbătească). „Tocmai despre asta
voiam să discutăm. Ştii, am aflat întâmplător de intenţia ta de a candida pentru
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europarlamentare. De la nişte împuţiţi de jurnalişti.Şi le-am promis că o să dis-
cut cu tine. Acuma să nu-ţi închipui că nu mai pot eu de ce le-am promis fra-
ierilor ăia...”.(Voce feminină). „Sunt groaznici, tati. Mă urmăresc tot timpul.
Astă-noapte, la Bamboo, au stat până dimineaţă să vadă dacă nu cumva mă
duc la Andrei. M-au urmărit mai ceva ca SPP-ul. Dar ştii bine că nu mai am
treabă cu Andrei. Nu vreau ca taică-său să ne dezbine familia. I-am şi trans-
mis-o”.(Voce bărbătească). „Şi bine ai făcut, fata tatii. Ştii că aştia de la PSD
n-au altceva în cap decât să mă lovească, să mă descurajeze să mai lupt pentru
popor. Dar să revin la ce voiam să-ţi spun. Tu ştii cel mai bine că eu sunt un
preşedinte-luptător. Şi de când sunt mă lupt cu toţi - fie ei prieteni, fie duşmani.
Cu duşmanii ştiu cum să procedez: asmut DNA-ul pe el, îi învrăjbesc, îi duc
cu zăhărelul până-i prind la înghesuială şi acolo-i încalec. Ai văzut cum am
făcut cu Geonă: acum îmi mănâncă din palmă. Cu prietenii, însă, e mult mai
complicat. Mai ales cu intelectualii ăştia, care te umplu de ruj sau de bale sub
pretext că nu mai pot de dragul tău. Uite, acuma, umflata aia de Pippidi, după
ce c-am pus-o pe listele de europarlamentare, ca să scap de ea, să se ducă dra-
cului la Bruxelles să-şi facă veacul acolo, m-a atacat. Că de ce tu...De chiorul
ăla de Ungureanu am scăpat, că mă făcea de tot rahatul cu osanalele lui. A pus
botu’ imediat, ca şi Voinescu şi alţi câţiva (îl făceam om şi pe Sebastyan, dar a
avut ghinion... Fraierul ăla de Tăpălagă nu-mi inspiră însă nici o încredere, aşa
că-l las la Hot News). Ziceam de Pippidi, asta. Că te-am pus eu să candidezi.
Te-am pus?”.(Voce feminină). „Nu tati, nici gând! A fost ideea mea. Stăteam
cu Andrei la un Campari, în Office, şi mi-a venit deodată ideea: de ce să nu
lupt şi eu, cu pieptul gol, pentru ţara mea? Cum a făcut tanti Monica? Şi - n-o
să mă crezi - Andrei m-a susţinut...”.(Voce bărbătească). „Lasă-l pe Andrei în
plata lui taică-său. E vorba de tine. Dacă te pun aştia de la PD-L pe listă, o să-
mi sară toţi nebunii în cap, în frunte cu fraierii ăştia de intelectuali, de care m-
am săturat ca de mere acre. Eu zic să facem aşa: peste vreo oră vin la mine doi
papagali de la Realitatea, să-mi ia un interviu. Am vorbit cu Vântu să-i trimită
pe ei, nu pe nesimţitul ăla de Tatulici, care e-n stare să mă pupe în direct şi e
răcit cobză. Hurezeanu şi Ursu. Unul a fost consilierul lui Năstase, ălălalt n-a
mai ajuns. O să mă întrebe de tine. O să le spun şi lor realitatea: că eşti ditmai
femeia, nu un copil şi că hotătrăşti singură. Îi îndemn să te întrebe şi pe tine,
că am vorbit şi chestia e tranşată. După aia, mâine, tu ieşi pe toate posturile şi
spui: ca să nu mai fie acuzat tatat de nepotism (hă, hă, de parcă aş fi Boc) re-
nunţ. Nu mai candidez pe listele PD-L! Nu vreau să-i pun nici pe ăia în situaţia
de a alege între mine şi fraierii lor de papagali intelectuali. Merg independentă!
Verşi şi o lacrimă, două - că ai văzut că are efect la popor. După aia scoatem
planul B: îi lăsăm dracului pe ăia cu Bruxelles-ul lor, că pe noi Bucureştiul ne
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interesează. Lumea o să te simpatizeze enorm, o să zică: uite ce fată grozavă,
stă pe picioarele ei! O să ratăm la mustaţă europarlamentarele, iar la toamnă,
la prezidnţiale eu o să mă retrag - chipurile, m-am săturat de şantajele PSD-
ului şi ale sistemului ticăloşit - şi vii tu candidată la preşedinţie! Cu calităţile
pe care le ai şi cu mine în spate, îl baţi pe Geoană din turul întâi. Dar despre
asta mai vorbim când ne-om mai întâlni....(Zgomot de pupături şi de sticle cioc-
nite de pahare. O uşă trântită. Final)    (20 martie).

Fabrica de diplome
Probabil că niciodată în istoria sa, România nu a avut un număr atât

de mare de deţinători de diplome universitare pe cap de locuitor. În perioada
comunistă, diploma a fost ridicată la rangul de valoare supremă: aveai diplomă,
aveai parte! S-au identificat două categorii de deţinători de diplome: pe de o
parte - în minoritate - cei care săriseră treptele politice pe bază de „origine să-
nătoasă” şi care, în noile poziţii, aveau nevoie de confirmări suplimentare. Nu
au fost deloc rare cazurile - şi asta până prin anii 60 - când unii activişti de par-
tid terminau o facultate înaintea liceului. Cu timpul, situaţia s-a reglementat şi
marea piatră de încercare a devenit admiterea la o facultate. Examenele erau
relativ exigente şi selecţia se făcea în mod aproape natural, mai ales după ce
au fost retrase locurile rezervate candidaţilor proveniţi din cadrul unor categorii
sociale favorizate (muncitori, ţărani săraci). România şi-a format, până în 1989,
o categorie de intelectuali solidă şi competitivă. Rămânerea în afara studiilor
academice însemna, de cele mai multe ori, excluderea de la avansul profesional
şi social. Unica - din câte îmi amintesc - facilitate universitară păstrată a fost
aceea că absolvenţii şcolilor de miliţie aveau acces direct în anul al III-lea al
facultăţilor de Drept şi puteau profesa ca jurişti după trecerea în rezervă.
Această facilitate s-a răsfrânt şi asupra slabei calităţi a edificiului de comandă
din instituţiile represive, unde au continuat să conteze devotamentul şi subor-
donarea faţă de şefi. România a ieşit deci, din dictatură, cu o mare foame de
diplome, printre altele. Demonetizarea învăţământului s-a produs în primii ani,
prin mărirea fără nicio noimă a numărului de locuri în facultăţi şi prin relaxarea
criteriilor de admitere. Învăţământul privat a venit ca o consecinţă a acestei
stări de lucruri, asigurând unul dintre principiile pieţei: echilibrul dintre cerere
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şi ofertă. Până să se reglementeze, s-a produs o adevărată explozie universitară,
instituţii de învăţământ superior înfiinţându-se aproape pretutindeni, principalul
criteriu de selecţie fiind capacitatea candidatului de a plăti taxele aferente. Care
taxe şi-au spus cuvântul şi în criteriile de exigenţă, coborâtă cel mai adesea
până la limita de jos. Absolvenţii de facultăţi au început să iasă pe bandă ru-
lantă, punând societatea în faţa unei înflaţii globale şi afectând, totodată, şi ca-
litatea pregătirii din instituţiile de stat, nevoite să facă faţă concurenţei.
Afacerile înfloritoare s-au confruntat mai întâi cu acreditarea, care a devenit
un instrument de selecţie politică sau pe criterii de interes. Cea mai gravă con-
secinţă a acestui fenomen o constituie piaţa neagră a diplomelor. Nu puţini „in-
vestitori” au ajuns la concluzia că e inutil să cheltuiască pentru a pune pe
picioare o instituţie de învăţământ, când te poţi rezuma la produsul final: di-
plomele! Experţii apreciază că cel puţin un sfert dintre diplomele deţinute în
prezent sunt false, iar posesorii lor nici n-au călcat printr-o universitate. Că,
prin aceste diplome, bugetul statului este jecmănit de sume importante acordate
ca sporuri sau ca indemnizaţii. Că nivelul calitativ al prestaţiei acestor farsori
afectează însăşi baza societăţii. Ceea ce s-a descoperit, recent, pe la Alexandria,
dacă nu mă înşel, este ca şi în alte cazuri, doar o părticică din ansamblu. Di-
plome s-au falsificat şi s-au traficat aproape pe la toate instituţiile din ţară, în
procente mai mari sau mai mici. O investigaţie exhaustivă este imposibilă, iar
consecinţele ei ar putea fi dezastruase, punând sub semnul întrebării funcţio-
narea întregului sistem. Este motivul pentru care cred că, cu tărăgănările de ri-
goare, lucrurile se vor opri aici. Pentru că, ce să facem? Umplem închisorile
cu posesori de diplome, permise de circulaţie şi alte documente falsificate la
nivel naţional?    (21 martie)

Eşecul politicii de gaşcă
Împotriva tuturor pronosticurilor, Călin Popescu-Tăriceanu a pierdut

preşedinţia PNL în faţa lui Crin Antonescu. Se încheie astfel o etapă de 4 ani
în care s-a consumat o fază distinctă din istoria postdecembristă de două decenii
a acestui partid. Fază care defineşte ceea ce s-ar putea numi „politica de gaşcă”.
Nu de grup. Nu de partid. Ci de „gaşcă”, în cel mai deplin sens al termenului.
Gaşca definindu-se ca o reunire de persoane fără onorabilitate care-şi împart
rolurile şi beneficiile pe principii la fel de neonorabile. Iar cel care a imprimat
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această direcţie şi a dus-o pe căile perfecţionării este chiar Călin Popescu-Tă-
riceanu. Acest personaj şters care anterior s-a bucurat de o oarecare notorietate
doar prin cercurile mondene, a intrat pe scena primă a politicii printr-un acci-
dent. Tăriceanu nu a ajuns preşedinte al PNL pe baza unor merite recunoscute,
a unei acumulări de realizări, sau prin alegeri libere, ci pur şi simplu printr-o
întâmplare. Atunci când lui Theodor Stolojan i-au cedat nervii şi s-a retras din
cursa prezidenţială, lăsând baltă Alianţa DA, Băsescu nu a văzut pe nimeni ca-
pabil din tabăra liberală să preia ştafeta. Călin Popescu-Tăriceanu era însă prin
preajmă şi a fost considerat o soluţie de avarie tocmai pentru lipsa sa de merite
şi de veleităţi. Neavând un „spate” politic - cu excepţia faptului de a fi fost fiul
vitreg al fruntaşului liberal Dan Amedeo Lăzărescu - şi nici experienţa aferentă
(unica sa performanţă rămânea, la acea vreme, funcţia de ministru al industriei,
deţinută vreo 3 luni, până la prima remaniere din Guvernul Ciorbea) el a fost
văzut ca un posibil executant conştiincios al comenzilor celui care prelua au-
toritar conducerea navei ameninţate cu deriva. Tăriceanu a devenit preşedinte
al PNL şi premier dintr-o nevoie urgentă şi nu pentru un merit real! Nu a fost
câştigătorul vreunui concurs, altul decât cel de împrejurări. Odată instalat în
fruntea guvernului s-a înconjurat rapid de personajele de care-l legau felurite
interese, de stil de viaţă sau de afaceri, şi nu de convingeri politice. Rapid, sub
el, PNL-ul s-a fracturat: o „aripă”, cea din jurul preşedintelui-premier, formată
din personaje obscure promovate rapid în detrimentul altor membri cu merite
reale şi cu pretenţii pe măsură. Guvernul a devenit forul conducător în partid
iar comunicarea dintre lider şi restul membrilor s-a redus practic la punerea în
operă a unor decizii luate fără niciun fel de consultare. Cealaltă aripă era for-
mată din... restul lumii. Pe măsură ce obţinea puncte în disputa sa devenită cro-
nică cu preşedintele, Tăriceanu, şi-a arogat un stil de conducere autoritar.
Concomitent, guvernarea sa a devenit un instrument eficient de satisfacere a
nevoilor clientelei proprii şi de recompensare a persoanelor din anturaj pentru
fidelitate şi devotament. Conjunctura economică favorabilă, la al cărei trend
nu avusese niciun merit (Tăriceanu a avut probabil cei mai slabi miniştri în
portofoliile-cheie) l-a făcut să piardă orice simţ al măsurii şi să arunce ţara în
groapa risipei şi a ineficienţei, pregătind parcă toate condiţiile pentru ceea ce
urma să desăvârşească criza. Iar ultima sa perfomanţă - atitudinea arogantă,
prostească, din timpul negocierilor pentru formarea unei majorităţi parlamen-
tare postelectorale în care pretindea fără noimă şefia guvernului - este cea care
i-a pus şi cruce. Scoaterea, definitivă probabil, a PNL-ului de la guvernare nu
i-a putut fi iertată, mai ales de către cei care făcuseră parte din cercul său privat
şi pe care i-a lipsit astfel de resursa guvernamentală. Toate aceste lucruri au
pregătit terenul pentru ceea ce s-a întâmplat la Congres: persoana care avusese
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toate instrumentrele puterii în mână a pierdut lamentabil în faţa unui contra-
candidat „obişnuit”. Nu a fost atât victoria lui Antonescu - acum sunt sigur că
oricare alt candidat l-ar fi bătut - cât eşecul lui Tăriceanu şi al politicii sale de
gaşcă. Gaşca nu a reuşit să-i ofere voturile necesare din simplul motiv că
aceasta, în orice situaţie, constituie o minoritate prin definiţie.    (23 martie)

Cine-a pierdut şi cine-a câştigat?
Dincolo de sinteza congresului liberal - Tăriceanu a pierdut şi Anto-

nescu a câştigat - rezultatul alegerilor are implicaţii în aproape întreaga clasă
politică. Prima schimbare survine în interiorul partidului, unde „gaşca” lui Tă-
riceanu ori s-a spart, ori s-a reorientat. Cei care au simţit mai devreme trendul,
au trecut cu arme şi bagaje în tabăra antonesciană încă înainte de alegeri. Doi
dintre stâlpii fostului „regim”, Fenechiu şi Ruşanu, au făcut pasul înapoi iar
mişcarea lor a fost la vedere. Cei care i-au rămas fideli lui Tăriceanu - în special
cei din echipa guvernamentală - au fost „raşi” pe toate planurile de voturile
din Congres. Cea mai drastică sancţiune a primit-o Cioroianu, cu cele doar
vreo 200 de voturi primite pentru BPC, dar şi Meleşcanu, rămas simplu mem-
bru, fără a mai fi vicepreşedinte, într-un organism care votează zdrobitor deci-
ziile formulate de noua conducere. „Genocidul” îi afectează şi pe cei care se
considerau deja europarlamentari - Renate Weber şi Daniel Dăianu - care cad
victime ale schimbării altora şi nu problemelor proprii. Cea mai spectaculoasă
rămâne însă eliminarea lui Bogdan Olteanu, cel care a fost, în majoritatea tim-
pului, paratrăznetul lui Tăriceanu şi care a considerat de bun simţ să nici nu-şi
mai încerce norocul. În interior lucrurile vor continua să se decanteze până
când vor apărea mai clar direcţiile politice şi oamenii care le vor pune în operă.
Este limpede însă că prin proporţiile succesului, Antonescu are posibilitatea,
cel puţin până la prezidenţialele din toamnă, să „guverneze” autoritar, fără a
întâmpina vreo rezistenţă. Ce se întâmplă în afara partidului? Desigur, cel mai
interesat de rezultat părea preşedintele Băsescu, al cărui lung duel cu şeful Gu-
vernului a identificat o majoră nepotrivire de caracter. Paradoxal, Băsescu
pierde prin eliminarea lui Tăriceanu! El se vede lipsit de ţinta spre care-şi pro-
iecta sistematic săgeţile mediatice. Odată eliminat Tăriceanu, atitudinea faţă
de „fraţii” de dreapta va trebui să se schimbe şi este dificil de imaginat, de-
ocamdată, partitura pe care se va produce aceasta. Un Tăriceanu pâna la toamnă
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ar fi constituit un obiectiv valoros, care să susţină argumentările electorale şi
să justifice neîmplinirile mandatului. În condiţiile de faţă Băsescu se vede lipsit
de spaţiul de manevră, pe care să-şi exercite talentele de preşedinte-luptător.
O a doua implicaţie majoră o constituie prezenţa în ecuaţia liberală a lui Dinu
Patriciu. Omagiat de la tribuna congresului pentru meritele sale în evoluţia par-
tidului de către chiar viitorul câştigător, Patriciu a fost perceput ca omul din
umbră al guvernării liberale, cel care a făcut şi desfăcut toate iţele acestuia,
controlând prin intermediul resurselor sale financiare întregul mecanism de
partid. Prezenţa sa la congres a dorit să sublinieze continuitatea unei poziţii.
Nu justifică însă şi continuitatea influenţei. Prin menţinerea sa, Antonescu pare
a fi dorit mai degrabă să-şi achite o datorie şi să se elibereze de o povară vii-
toare, decât să dea de înţeles că Patriciu rămâne un punct de sprijin în mandatul
său. Oricum, este evident că influenţă de tipul celei exercitate asupra lui Tări-
ceanu nu va mai fi posibilă, că odată ajuns la vârf, pe picioarele proprii, Anto-
nescu nu va dori să-şi lege de acestea ghiuleaua pasivului politic al magnatului.
În aceste condiţii, Patriciu apare şi el ca unul dintre perdanţi, în ciuda faptului
că înainte de congres dăduse semnale clare că susţinerea sa pentru Tăriceanu
era deja de domeniul trecutului.    (24 martie)

„E o floare, e un Crin - 
liberalul cel mai fin”

Este şlagărul zilei! De vineri noapte, este pe buzele tutoror liberalilor
cinstiţi care fac politică pentru binele cetăţeanului, şi nu pentru binele propriu.
Ceilalţi s-au tras la o parte, cu buzele umflate şi privesc cu neîncredere viitorul.
Care este, care poate fi viitorul partidului liberal, în cel de-al 20-lea an al re-
venirii sale pe scena politică? Dacă privim în urmă, putem spune că la startul
său, din ianuarie 1990, PNL-ul a fost primit cu simpatie şi speranţă de acea
parte a publicului care credea cu tărie în democraţie şi pluralism. Pentru ma-
joritatea populaţiei FSN-ul era formula care oferea o anumită siguranţă în
această tranziţie, promovând figuri cunoscute şi principii apropiate de cele în
care oamenii îşi petrecuseră ultima lor parte de viaţă. A fost momentul lui Radu
Câmpeanu, întors în fugă din exilul său parizian, de a fi dat consistenţă acestei
idei reunind vechi tovarăşi de temniţă şi mai noi tovarăşi de drum cu CV-uri
comuniste, dar cu carnete aruncate în foc şi care au reuşit să schimbe cu mai
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multă uşurinţă haina comunistă cu cea capitalistă. Această mixtură nu s-a do-
vedit rezistentă în timp: PNL-ul a fost primul dintre partidele în care s-a ma-
nifestat tentaţia dezbinării şi a creării de „aripi”. Prima dintre acestea a fost
cea creată de sciziunea „lupilor tineri”, condusă la acea vreme de un Dinu Pa-
triciu care nu înţelegea această timpurie „încremenire în proiect” şi ar fi dorit
ca noua generaţie de politicieni să se desprindă cu mai multă hotărâre de un
trecut neproductiv sub raportul percepţiei publice. Ca un amănunt de culoare,
să notăm că din echipa care a organizat „puciul” prin care s-a desprins PNL -
Aripa Tânără, făcea parte şi un băiat de familie, numit Călin Popescu-Tări-
ceanu. Această sciziune timpurie s-a răsfrânt asupra bazinului electoral, nefe-
ricita - şi destul de greu de înţeles - decizie de a-l propune pe Regele Mihai
candidat la preşedinţie în 1992, făcând ca liberalii să nu mai intre în Parlament.
A urmat un alt puci, cel de la Poiana Braşov, care l-a îndepărtat pe Câmpeanu
de la conducere şi a deschis drumul unei puzderii de partiduleţe liberale luate
pe cont propriu de către mulţimea de lideri veleitari ai momentului. În portre-
tul-robot al „primului liberal” au intrat trăsăturile de caracter şi echilibrul unui
alt venerabil - Mircea Ionescu Quintus - care a avut cea mai lungă domnie peste
un teritoriu liberal extrem de dezbinat. Probabil că aceste calităţi ale sale - ală-
turi de presiunile externe, au făcut posibil drumul sprea coagularea partidului
şi spre noua sa prezenţă parlamentară, în cadrul CDR-ului. Parfumul greu al
liderilor istorici a fost împrăştiat de mirosul de transpiraţie emanat de Stoica,
cel care a lucrat, cu relativ dezinteres personal, la consolidarea partidului şubre-
zit de guvernare, şi care a avut puterea să-l pună în braţele unui soi de „Ho-
henzollern” al politicii - prusacul Stolojan. Aromele tari, bărbăteşti, ale
acestuia, au contribuit la redisciplinarea partidului până la etapa în care nervii
noului lider au clacat sub presiunea mizei prezidenţialelor din 2004. Situaţia
de urgenţă creată a fost rezolvată pompiereşte, cu anonimul Tăriceanu promo-
vat peste noapte la rangul de căpitan. Sau de co-căpitan. Aromele exotice, tari,
folosite pentru igiena proprie de noul preşedinte au acţionat asupra partenerului
de cuplu până la despărţirea de facto şi la abandonarea lui Tăriceanu cu toată
povara guvernării în braţe. O povară atât de grea, încât acesta n-a mai avut nici
timp şi nici putere să vadă ce se întâmplă în partid, dincolo de primul cerc al
intimilor săi. Pe acest fond a început să adie parfumul fin răspândit de acest
băiat „obişnuit”, destul de liniştit, care nu s-a înghesuit la împărţeala prăzii,
preferând să stea de veghe în lanul de secară, mirosind levănţica şi busuiocul
plaiurilor natale. Crin Antonescu nu face parte dintre nici una din „familiile”
de lideri de până acum ai liberalilor. Cel de-al şaselea şef are o personalitate
proprie, măsură şi instinct. Rămâne doar de văzut în ce proporţie, fiecare dintre
acestea, îi vor fi de folos în bătăliile viitoare - pentru că prognozele sunt cât se
poate de complexe. Deocamdată, să ne mulţumim a adulmeca parfumul fin -
dar uneori mortal - al Crinului...    (25 martie)
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Blestemul lui „Doi şi un sfert”
loveşte în... Băneasa!

Unde dai şi unde crapă... Cam aşa stau lucrurile în scandalul declanşat
marţi seară odată cu reţinerea de către procurori a proaspătului şef al DGIPI şi
a unui „colaborator” al acestuia. DGIPI - pe numele său istoric „Doi şi-un sfert”
- s-a dovedit a fi pionul otrăvit al noii guvernări. Tămbălăul s-a declanşat ime-
diat după desemnarea lui Gabriel Oprea ca ministru de Interne şi nominalizarea,
de către acesta, a lui Virgil Ardelean ca şef al structurii de „poliţie a poliţiei”,
fără să se consulte cu colegii. Nu că Virgil Ardelean n-ar fi fost bun în funcţie,
ci mai ales pentru că Oprea prea şi-o luase în cap, considerând că poate să ia
lucrurile pe cont propriu, beneficiind de un (presupus) sprijin discret din partea
preşedintelui. Oprea, care câştigase nominalizarea în detrimentul unui contra-
candidat susţinut de Vanghelie, a fost nevoit să demisioneze şi din funcţie, şi
din partid. Nereuşind la vârful instituţiei, Vanghelie şi-a încercat norocul la ni-
velul serviciului (DGIPI), nominalizarea forţată a unui domn Georgescu de-
clanşând demisia următorului ministru, Dragnea. Tot hazul acestei întâmplări
este că atât Oprea, cât şi Voicu, dar şi Georgescu se remarcau prin strânse le-
gături cu lumea interlopă, oricare dintre numiri fiind sinonimă cu postarea lu-
pului ca paznic la stână. Venit la cârma ministerului, Nica a intrat în viesparul
poliţienesc fără nici un fel de protecţie. Cum-necum, cel pe care a decis să-l
numească în funcţia blestemată s-a dovedit a fi mai vulnerabil decât oricare
altul. Ieşit de vreo doi ani din poliţie, el era subiectul unei anchete de care cei
din minister ori habar n-aveau, ori s-au făcut că nu ştiu nimic. Este a doua lo-
vitură pe care o primeşte Nica de la poliţiştii săi (după comedia cu arestarea
suspectului din jaful de la Braşov), ale cărei consecinţe vor fi resimţite dur. In-
teresant aici este faptul că biliardul acesta se soldează cu o lovitură neaşteptată:
arestarea unuia dintre cei mai bogaţi oameni din România. Totodată, unul cu
strânse legături în lumea politică şi cu relaţii înalte care i-au permis să facă o
serie de afaceri răsunătoare. Personaj discret, care s-a ţinut la adăpost de re-
flectoarele mass-media, Puiu Popoviciu cade, surprinzător, în plasa justiţiei,
dintr-o eroare pe care unul cu experienţa sa n-ar fi trebuit să o facă - să se dea,
fără intermediari, pe mâna unor personaje vulnerabile. DGIPI va fi desfiinţat
- hotărârea fusese luată deja de Nica, înaintea acestui episod. Se va înfiinţa o
altă structură, cu alţi oameni. Ieşirea din peisaj a „Doi şi un sfert”-ului va ră-
mâne însă memorabilă prin efectul său colateral: reţinerea -surprinzatoare - a
lui Puiu Popoviciu! Datorată - după cum se şopteşte pe la colţuri -unei stari de
mahmureală.Nu spun a cui...    (26 martie)
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Demonizarea lui Dom’ Puiu
Până marţi seară, Gabriel Popoviciu a fost un necunoscut pentru pu-

blicul românesc. Numele său nu a fost auzit nici în legătură cu averea sa
(enormă, după unii), nici cu relaţiile sale, nici cu femeile sale. Într-o lume ca
a noastră, setoasă de  publicitate ieftină, în care unii ar face orice ca să fie băgaţi
în seamă de o mass media la fel de ahtiată după audienţă de orice fel un astfel
de personaj devine suspect din capul locului. Iar din acest punct de vedere Ga-
briel Popoviciu prezintă toate datele necesare „suspectului de serviciu”. Pentru
cei care-l cunosc - şi sunt destul de puţini - starea aceasta face parte din perso-
nalitatea sa. Pentru că Popoviciu are reputaţia unui om de o discreţie des-
ăvârşită - atunci când e vorba de persoana şi de afacerile sale - înzestrat cu un
bun simţ pe care puţini din îmbogăţiţii recent au mai reuşit şi-l conserve şi cu
un veritabil talent în a stabili acele contacte care-i pot fi de folos evaluând cu
precizie gradul de încredere pe care-l poate avea în cei din jur. În aceste
condiţii, erupţia numelui său în mass media, după episodul de marţi seara, îmi
evocă una dintre acele secvenţe de pe Naţional Geogeaphic, în care prădătorii
junglei se aruncă asupra prăzii, devorând-o de vie. Nu vreau să-l compar pe
Popoviciu cu o biată antilopă - poate că un bivol de savană ar fi imaginea mai
potrivită: un bivol care, din neatenţie, s-a poticnit într-o mlaştină, iar asupra
lui se năpustesc leii televiziunilor, hienele tabloidelor, şacalii radioului şi vul-
turii hoitari ai analiştilor de serviciu. Imaginea creată de toată această echipă
de şoc este aceea a unui personaj malefic, lipsit de scrupule, care a pus mâna
pe toată bogăţia ţării, luând-o de la gura celor flămânzi (chiar dacă aceştia sunt
competitorii săi). Demonizarea lui „dom’ Puiu” are însă o hibă majoră. N-aş
vrea să se creadă că sunt tentat să văd în el o călugăriţă evlavioasă rătăcită între
păcătoşi de toate soiurile. Dom’ Puiu este un om de afaceri, unul talentat, în-
zestrat cu simţul profitului. Despre moralitate în afaceri putem vorbi mult şi
bine, în fapt ea reprezintă dacă nu un obstacol, cel puţin un factor de perturbare
al eficienţei. În majoritatea acţiunilor sale - cunoscute - dl Popoviciu nu a făcut
altceva decât să profite de oportunităţile pe care le-a descoperit sau i-au fost
oferite. Nimic şi nimeni nu i-ar fi putut pune în braţe averea pe care o deţine
doar în baza simplei lui dorinţe. Ea s-a acumulat, în principal, prin disponibi-
litatea acelor angajaţi şi gestionari ai averii statului de a vinde această zestre
pe mai nimic. Dl Puiu, cel mult, a făcut oferte care n-au putut fi refuzate! Atâta
timp cât îl vom incrimina doar pe el pentru acest proces nu vom înţelege că,
de fapt, principala vinovăţie în crearea unei categorii de superbogătaşi suspecţi
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de a nu-şi fi obţinut averile în mod licit revine acestei categorii de slujbaşi ai
statului. Administratorilor, politicienilor, poliţiştilor şi magistraţilor care au
decis să pună pe tarabă avuţia naţională acordând discounturi senzaţionale ama-
torilor. Las la o parte, în acest episod, subţirimea cazului, bazat mai mult pe
presupuneri decât pe fapte şi cred că va fi o joacă pentru armata de super-avo-
caţi pe care o poate încolona Gabriel Popoviciu ca să facă zid legal în jurul
său. Mi-aş permite însă o observaţie: spre deosebire de mulţi dintre titularii
primelor poziţii din Topul bogătaşilor, ale căror averi sunt preponderent spe-
culative, averea lui Puiu Popoviciu este una care produce: locuri de muncă,
taxe şi impozite, confort urban. Şi poate că acesta este modul prin care-şi răs-
cumpără o parte dintre vinovăţiile deocamdată nedovedite.    (27 martie)

Clasa muncitoare 
mai merge în paradis?

Este titlul unui celebru film italian de prin anii 1970, şi nu are nici o
legătură cu actualitatea. L-am dat de dragul poantei. Pentru că, realitatea e alta.
Clasa muncitoare nu mai visează - dacă a visat vreodată - să meargă în paradis.
Ea ar prefera să trăiască mai bine pe lumea asta. Este o aspiraţie pe care, pro-
babil, nu o va atinge niciodată. Cel puţin în tipul actual de societate. Comuniştii
introduseseră această perspectivă, suficient de îndepărtată ca să nu-i facă să
răspundă pentru prezentul tarat de „grelele moşteniri”. Odată cu virajul la
dreapta făcut de ţările fost comuniste spre finalul veacului trecut, lucrurile s-
au rearanjat. După primele zbateri, în care mişcarea sindicală, desprinsă de
condiţia împovărătoare de „curea de transmisie”, la care fusese redusă, şi-a
pavat un drum cu bunele intenţii care-i conduceau pe lideri spre posturi grase
în Executiv. Cei care le luau locul deveneau, automat, adversarii acestora şi
competitorii lor, totodată. Fenomenul crizei economice a făcut evidentă o falie:
cea dintre două... clase muncitoare: una care lucrează pentru feluriţi patroni,
şi alta care se află în slujba fostului patron unic - statul. Dacă în cazul primilor
lucrurile s-au clarificat ceva mai rapid - în sensul că sindicatele de aici au
înţeles că nu pot să supravieţuiască patronatului şi că soluţiile ieşirii din criză
trebuiau căutate împreună, cu sacrificiile necesare rămânerii în competiţie - la
stat e ca şi cum aceştia ar trăi pe altă planetă. De la instalarea noului guvern şi
pe măsură ce semnele crizei devin tot mai ameninţătoare, cresc şi ameninţările
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sindicaliştilor bugetari. O armată de „Nistori” năuci se agită şi ameninţă fără
nicio logică. Desigur, legile trebuie respectate, dar ce ne facem când legea e
proastă sau nu ţine cont de o realitate în mişcare rapidă, cu schimbări devasta-
toare? Parlamentul compus din iresponsabili aleşi a votat nişte legi care n-au
nici o bază, nici un fel de susţinere materială. Ce facem? Punem în aplicare
legea fără să ne pese că în acest caz putem să ne ducem la fund? Repet: sec-
venţa mi se pare desprinsă dintr-o variantă actualizată a „Titanicului”, în care
echipajul, cu apa până la gât, ameninţă cu greve şi cu încetarea lucrului la
pompe dacă nu i se îndeplinesc cererile. Zilele trecute agenţiile de ştiri au di-
fuzat o informaţie despre care nici nu mă mir că a trecut neobservată: în
Croaţia, funcţionarii publici au acceptat o diminuare cu 6% a salariilor, ca mă-
sură de contracarare a crizei şi a efectelor ei. La noi, aceiaşi funcţionari publici
(al căror număr s-a dublat doar pe parcursul ultimei guvernări) nu numai că nu
sunt dispuşi să accepte vreo reducere, ba cer măriri ameţitoare. Care, oricum,
nu le vor fi de folos dacă ţara se duce de râpă. Mediul economic privat a găsit
cu oportunitate soluţiile de salvare: se restructurează din mers! Se acceptă re-
ducerile de scheme, se acceptă chiar reduceri de salarii. Funcţionarii publici
nici nu vor să audă de aşa ceva. Pentru că liderii lor cred că nu vor prinde un
alt prilej de şantaj din care să se aleagă şi ei cu ceva. Desigur, argumentul lor
principal, că Executivul nu reuşeşte să opereze schimbări eficiente la nivelurile
de sus, unde continuă să existe salarii exorbitante şi scheme umflate sau in-
ventate peste noapte. Dar politica asta de baricadă nu duce nicăieri. Cu atât
mai puţin în paradis...    (28 martie)

Plasa lui Vanghelie

Dacă ar fi ştiut în ce se bagă, Dan Nica ar fi rămas, probabil, simplu...
vicepremier şi şi-ar fi văzut de conducerea departamentelor care i-au fost re-
partizate cu suficientă largheţe de către Boc (Tăriceanu nu le dăduse mai nimic
vicepremierilor lui) şi ar fi trăit liniştit. Ca tot românul, a dorit nişte trese în
plus şi ceva mai mult acces la oala cu miere a puterii. Şi uite ce-a ieşit. În orice
altă ţară cu tradiţie democratică, episodul consumat marţea trecută - arestarea
şefului formaţiunii contra informative a unui minister cu importanţa celui de
Interne - ar fi atras după sine, automat, demisia ministrului. Acesta n-ar mai fi
avut nici un motiv să aştepte: ce să aştepţi de la simplul fapt că ai numit într-o
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funcţie de asemenea importanţă - atenţie, funcţia asta a mai dărâmat doi
miniştri - un personaj cercetat pentru fapte grave? Pentru asta nu e suficient
să-l dai afară pe cel care n-a fost în stare să te informeze despre situaţie. Trebuie
să pleci tu însuţi! Probabil că dl Nica nu a făcut gestul pentru că nu s-a simţt
chiar atât de vinovat. Nominalizarea şefului acestui departament a fost una cu
bucluc: Oprea a trebuit să-şi ia catrafusele nu pentru că Ardelean n-ar fi fost
bun, ci pentru că nu şi-a informat - şi n-a obţint în prealabil acordul - şefii de
partid. Funcţia avea o importanţă aparte, şi însăşi miza acestui minister se baza
pe ea. Oprea a comis eroarea de a nu ţine cont de faptul că „partidul” dorea pe
altcineva în această funcţie. Foarte probabil, acelaşi personaj care i-a fost băgat
pe gât lui Dragnea, obligându-l şi pe acesta să demisioneze. Presupun că ceva
asemănător i s-a întâmplat şi lui Nica. Prevenit de „erorile” predecesorilor săi,
el a mers cu ochii închişi pe ce i s-a livrat de la partid: Cornel Şerban. Validat
de partid, omul nu mai avea nevoie de alte confirmări. Era suficient. Toate
aceste manevre au un numitor comun: Marian Vanghelie. Ahtiat după putere,
acesta face toate mişcările posibile pentru a-şi consolida puterea în partid. A
înţeles că pe scara ierarhică nu poate ajunge unde doreşte. Deficitul de cultură
şi imagine se dovedesc piedici de netrecut. Un popor care a trăit un sfert de
veac sub călcâiul unui analfabet, nu mai doreşte un altul în primă linie. Şi-a
încercat norocul cu candidatura la Primăria Capitalei şi a văzut că nu merge. A
adoptat o altă tactică: obţinerea puterii pe căi oculte prin interpuşi, prin oameni
care depind de el. Primul pas l-a făcut prin alcătuirea unei reţele de susţinere
a lui Mircea Geoană. Acesta şi-a păstrat funcţia, în condiţiile divrgenţelor ge-
nerate de coalizarea cu PD-L, graţie plasei de sprijin ţesute de Vanghelie îm-
preună cu şefii locali de organizaţii. Următoarea mişcare a fost aceea de a
completa structurile la care PSD-ul are acces cu oamenii săi. Iar cel mai im-
portant obiectiv era - din raţiuni lesne de înţeles - Ministerul de Interne. Mai
întâi Vanghelie a încercat să-l impună aici pe omul său, Voicu. N-a avut succes
la votul din Birou. A tras sforile ca Oprea să fie debarcat şi la noua nominalizare
a coborât ştacheta: şi-a impus un alt om la conducerea DGIPI. Dragnea a de-
misionat şi cu el s-a dus toată schema. Ultima mişcare a fost de a-l împinge în
faţă pe Şerban. Nica, cel care cunoştea toate mişcările, şi-a dat seama că dacă
vrea postul, trebuie să accepte preţul. Nu şi-a imaginat însă că preţul va fi atât
de mare. Şi că ambiţiile lui Vanghelie lovesc într-o întreagă categorie de inte-
rese care nu renunţă la luptă cu una cu două. Iar lovitura - atent preparată - a
fost răvăşitoare. Cu efecte colaterale care de abia de acum încolo vor putea fi
evaluate. Inclusiv asupra celui care s-a străduit să ţeasă această plasă...     (30
martie)
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Nu DGIPI, ci DNA 
ar trebui desfiinţat!

Nu DGIPI ar trebui desfiinţat, ci DNA. Serviciul contrainformativ al
Ministerului de Interne este, cel puţin teoretic, un instrument extrem de im-
portant în asigurarea unui climat - relativ - de legalitate şi de corectitudine într-
o instituţie care moşteneşte tentaţia totalitară. Asta pe de o parte. Pe de alta, un
astfel de organism se construieşte cu dificultate, are nevoie de timp şi de con-
tinuitate. Odata pusă în aplicare decizia ministrului Nica, se demolează nu
numai faima negativă a instituţiei - provocată şi susţinută cu intenţie de cei in-
teresaţi - dar şi tot ceea ce s-a realizat în existenţa sa din punct de vedere con-
trainformativ. Ştim foarte bine că cele mai preţioase informaţii şi conexiuni nu
se află în dosare, ci în mintea celor care le fac. Probabil că cu DGIPI se va în-
tâmpla ceea ce s-a întâmplat în 1989 cu întreaga Securitate, luată în bloc şi tre-
cută pe linie moartă într-un moment în care protecţia informativă era vitală
pentru soarta ţării. Nicio ţară din Est nu a procedat la fel de pripit şi de neinte-
ligent ca noi, atunci majoritatea optând pentru o tranziţie gradată. Această pro-
stie a fost una dintre cauzele evenimentelor de la Târgu Mureş şi doar şansa a
făcut ca în 15 martie România să nu fie cea care să interpreteze partitura Iugo-
slaviei. Spuneam că nu DGIPI ar trebui desfiinţat, ci DNA: o structură parazi-
tară, care n-a demonstrat niciodată profesionism şi care s-a remarcat prin
executarea obedientă a unor ordine politice, explicite sau nu. Nu întâmplător
bilanţul instituţiei este cel care este şi lupta împotriva corupţiei s-a transformat
într-o hărţuire continuă a adversarilor politici ai celor aflaţi la putere. „Doi şi
un sfert”, DGIPI, sau cum i-o mai zice trebuie să existe. Şi trebuie scoasă în
afara manipulării politice. Poate că această instituţie ar trebui să depindă, cel
puţin cu o parte dintre atribuţiile sale, de un organism neutru politic, precum
CSAT-ul sau Parlamentul. Dar fără el este iluzie să ne imaginăm că lucrurile
vor merge mai bine într-o instituţie marcată aproape iremediabil de corupţie,
cum este Ministerul de Interne.    (31 martie)
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Întoarcerea la liste
Europarlamentarismul are, la noi, deja o istorie. Una de doi ani şi

ceva. La 7 iunie, românii sunt chemaţi la urne ca să trimită cea de-a doua serie
de europarlamentari la Strasbourg şi la Bruxelles. Este un scrutin care prezintă
un interes incomparabil mai mare decât cel din 25 noiembrie 2007. Rolul Ro-
mâniei în Parlamentul European a debutat cu prima serie de 35 de euro-obser-
vatori. În 2006, partidele parlamentare şi-au desemnat - proporţional cu
rezultatul obţinut la ultimele legislative - reprezentanţii selectaţi din rândul par-
lamentarilor în exerciţiu. S-a optat, în general, pentru oameni care mai avuse-
seră legături cu instanţele comunitare, sau pentru unii de care partidele se
puteau lipsi în intervalul rămas până la noul scrutin. Dintre aceştia s-au recrutat,
în linii mari, candidaţii de pe listele prezentate alegătorilor la primele alegeri
din noiembrie 2007, care ar fi trebuit să aibe loc în 13 mai, dar fuseseră amânate
de guvernul Tăriceanu datorită complicaţiilor create de suspendarea preşedin-
telui şi de referendumul de validare a acestei suspendări. Într-un an în care fu-
seseră chemaţi deja de două ori la urne, odată ca să spună dacă-l mai vor pe
Traian Băsescu şi, a doua oară, ca să hotărască ce fel de vot vor dori la urmă-
toarele legislative, românii n-au manifestat un entuziasm prea mare. Ba din
contră procentul de prezentare la vot a fost unul dintre cele mai mici din istoria
modernă. E drept că nici partidele nu s-au arătat interesate într-o campanie care
nu avea, până la urmă, decât rolul unei verificări de forţe pe piaţa puterii. În
plus, mandatul şi aşa scurt, fusese deja amputat de guvern prin amânare. S-au
bătut atunci, pentru cele 18 luni de mandat, reprezentanţii a 13 partide şi un
independent. Doar cinci partide au trecut pragul electoral. Şi independentul
Tokes. Raportul de forţe de la acel moment indica PD-ul ca fruntaş, cu 13 man-
date cărora li se adăugau, teoretic, cele trei ale disidenţei Stolojan&Co. Libe-
ralii au obţinut 6 mandate, social democraţii -10, iar UDMR-ul - 2. Bătălia
pentru cele 35 de mandate „pline”, de 4 ani, a început. De fapt a început bătălia
pentru un loc mai bun pe listele de partid. Pentru că europenii n-au ajuns încă
la gradul nostru de civilizaţie electorală, de a alege uninominal, după modelul
strălucit de la legislative. Listele însă pun în valoare, din nou, forţa „centrului”,
în al cărui pix stă soarta unor politicieni refuzaţi, eşuaţi sau pur şi simplu uitaţi.
Singura imponderabilă, din 7 iunie, rămâne doar cine va rata şi cine nu ultimele
poziţii ale fiecărei liste.    (1 aprilie)
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Absurdul juridic
În loc să se tot întoarcă pe faţă şi pe dos modificările generale aduse

de echipa de vreo 8 experţi care au încasat fiecare câte 100.000 de euro pentru
efortul de a zăpăci total percepţia asupra justiţiei prin noile coduri, Parlamentul
ar trebui să dezbată şi decretul de graţiere al preşedintelui Băsescu, de ieri. Vor
avea, domnii parlamentari, o imagine mai clară a ceea ce se întâmplă în justiţia
românască şi unde ar trebui umblat. Sunt trei cazuri, pe care presa le-a adus
deja în atenţia publicului: doi bătrâni, unul în vârstă de 78 de ani şi altul de 80
de ani, care au înfundat puşcăria pe mai mulţi ani pentru groaznica faptă de a
nu respecta nişte hotărâri judecătoreşti. Este vorba despre adânca culpă de a fi
mutat nişte ţăruşi, înfipţi de executorii judecătoreşti, în nişte parcele despre
care condamnaţii trăiau cu convingerea că le-ar aparţine, până când instanţa a
hotărât altceva. Avem aici de-a face cu o speţă cvasi-generală, mai ales în lumea
satelor unde exproprierile, naţionalizările, decesele sau alte evenimente de acest
gen au determinat neînţelegeri cronice între vecini sau rude de diferite grade.
Sunt conflicte determinate de faptul că şi reclamanţii şi făptaşii consideră că
dreptatea e de partea lor şi cum nimeni nu-i poate convinge, recurg la un soi
clasic de auto-justiţie. În mod regretabil, reglementarea juridică incompletă
sau neconvingătoare, prelungeşte aceste conflicte până la finaluri regretabile.
Un simplu gest de frondă sau nervozitate îi trimite pe făptaşi la ocnă pentru
ani buni, indiferent de vârstă sau de starea sănătăţii. În timp ce bandiţi cu gulere
albe sau tâlhari violenţi ies din puşcării pe bandă, din motiv că nu pot suporta
detenţia, aceşti amărâţi rămân să plătească - cu viaţa până la urmă - vina de a
li se fi sădit în suflete, după o practică istorică, neîncrederea în capacitatea de
a face dreptate a justiţiei. Cel de-al treilea caz relevă o monstruozitate juridică:
o altă amărâtă, care pleacă de acasă lăsând un copil şi îşi face o altă familie,
este băgată la pârnaie pentru abandon familial! Deşi are patru copii mici, pe
care nu are cui să-i lase. Noua familie trăieşte într-o sărăcie lucie, nevând nici
măcar ce să mănânce, darmite să mai plătească şi o pensie alimentară pentru
copilul „abandonat”, acum în vârstă de 14 ani! În timp ce femeia ispăşeşte în
celulă, cei patru micuţi plâng de foame, alături de un tată neputincios şi dezo-
rientat de obligaţiile cărora nu poate să le facă faţă. Preşedintele Băsescu a
făcut bine ce a făcut. Nici n-ar fi putut să rămână nepăsător la aceste cazuri.
Mă întreb însă cu ce inimă, cu câtă linişte au dat sentinţele judecătorii care i-
au trimis pe aceşti nefericiţi dincolo de gratii? Şi cât de modern, cât de european
este un Cod Penal care conservă asemenea absurdităţi?    (2 aprilie)
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Becali-show
Descinderea mascaţilor la locuinţa din Pipera a lui Gigi Becali este

mană cerească pentru setea de popularitate a acestui personaj, cam căzut, în
ultima vreme, în dizgraţia publicului. Cred că încă din drumul spre Poliţia Ca-
pitalei - cea condusă de chestorul „Titulescu”, cel care nu se ştie ce are de îm-
părţit cu el - Gigi îşi planifica deja turul de seară pe la posturile de televiziune,
unde el să demaşte abuzurile autorităţilor. Toată povestea asta are un aer tragi-
comic şi pune în evidenţă contradicţiile, adeseori jenante, din societatea româ-
nească. Ea poate fi rezumată în mai multe feluri, după preferinţa
consumatorilor. Avem întâi o variantă oficială: poliţia a acţionat legal, în urma
plângerii depuse de persoane care au fost bruscate, sechestrate şi supuse unor
presiuni psihice şi fizice de către oamenii lui Gigi Becali. Întrucât în faţa legii
toţi sunt egali - fie ei simpli cetăţeni, fie bogătaşi, şefi de club şi de partid -
poliţia a acţionat, aducându-i la secţie pentru cercetări şi confruntări, pe cei re-
clamaţi. În funcţie de constatări, justiţia îşi va urma cursul. Apoi, varianta lui
Gigi Becali: Poliţiştii, care nu s-au dovedit în stare să-i găsească pe hoţii care
mi-au furat maşina, au tăbărât pe mine, au dat buzna în casa în care se odihneau
mama, nevasta şi copiii, m-au umflat în pijama şi m-au dus la secţie în papuci,
eu neavând nici o vină în toată povestea asta! Ce va reţine publicul spectator?
Aripa radicală va reţine faptul că organele statului nu se mai jenează să ia mă-
suri împotriva unor persoane de calibrul lui Patriciu, Popoviciu sau Becali şi
că ne aflăm pe brumul bun al egalităţii de şanse în faţa legii. Aripa emoţională
va constatat însă că, după ce nu reuşeşte să prindă hoţii, poliţia îi hărţuieşte şi-
i umileşte pe păgubaşi. Ca de obicei, dreptatea - dacă e vorba de dreptate - e
pe undeva pe la mijloc: poliţia a acţionat, până acum, legal, chiar dacă excesiv.
Acţiunile sale sunt îndreptăţite şi nici Gigi Becali şi nici altcineva nu poate
justifica neputinţa unei instituţii ca să-şi facă singur dreptate. Trăim în Uniunea
Europeană, nu în Vestul Sălbatic şi, oricât de justificată ar fi, în plan uman,
acţiunea bodyguarzilor lui Becali, ea nu poate fi acceptată într-un stat de drept.
Şi nimic nu-l poate exonera pe Becali de responsabilitatea ordonării şi super-
vizării unei asemenea acţiuni. Ce nu poate fi acceptat este tratamentul dife-
renţiat de care au parte oamenii care se adresează cu plângeri poliţiei. În timp
ce cele ale majorităţii sunt ignorate şi îngropate în dosare cu „AN”, dintr-un
caz ca al lui Becali se face prompt un show mediatic, cu toată recuzita menită
să servească anumite interese, cel mai adesea politice.    (3 aprilie)
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Gigi şi lumea lui paralelă
Gigi Becali nu e singur. Ca el mai sunt o droaie de parveniţi care au

plecat de jos şi au ajuns la vârf datotrită unor calităţi a căror eficienţă s-a po-
trivit cu starea de confuzie şi de dezorientare existente în societatea româ-
nească. El este, însă, emblematic şi ilustrează cu o forţă deosebită predominanţa
unui anumit mod de viaţă care pune în centrul său ideea că acesta se poate con-
duce după reguli proprii. Cu intuiţia sa nativă - care într-un alt context ar fi
făcut din el un interlop de marcă - Becali a profitat de orice conjuctură pentru
a se căţăra pe piscurile notorietăţii şi ale puterii. A câştigat bani traficând bunuri
ieftine din Turcia şi i s-a deschis apetitul pentru achiziţionarea de terenuri. A
făcut ceea ce au făcut mai toţi îmbogăţiţii peste noapte: a profitat de slăbiciunea
statului şi de moralitatea îndoielnică a slujbaşilor săi pentru a smulge, în bene-
ficiul său o halcă cât mai consistentă din avutul public şi de a şi-o trece în pa-
trimoniul personal. Cea mai reuşită ispravă a sa rămâne celebrul „schimb” de
terenuri cu Armata: nu a pus pistolul la tâmpla generalilor care au acceptat un
târg oneros! Le-a pus plicul în buzunare. A făcut oferte care n-au putut fi refu-
zate şi pe baza lor a constituit ceea ce s-a crezut, la un moment dat, că ar fi cea
mai mare avere din România. Pe măsură ce afacerile sale s-au dovedit profita-
bile într-un context economic marcat de goana nebună după proprietăţi, Gigi
Becali s-a trezit că nu mai poate trăi în constrângerile unui mediu nedispus să
i se aştearnă la picioare. Ca atare a început să-şi construiască propria sa lume:
palate cu ifose nobiliare, o Curte la care s-au pripăşit tot felul de indivizi dispuşi
să facă temenele pentru câţiva arginţi, o armată privată de bodyguarzi, un „cod
penal” propriu, un partid chiar, care să-l legitimeze în terenul politicii. Singurul
lucru care n-a avut nevoie să-l re-creeze, a fost maşinăria-media: cea existentă
i-a căzut în braţe aproape fără niciun efort din partea lui, însufleţită doar de
setea nebună de audienţă şi de rolul perfect de turbulent calificat pe care-l juca
în permanenţă „latifundiarul din Pipera”. În aceste condiţii şi în limita culturii
şi educaţiei de care a putut dispune, Gigi Becali a început să plutească pe un-
deva prin spaţiul de deasupra legilor şi a regulilor. Popularitatea sa şi forţa ba-
nilor aruncaţi cu nonşalanţă în dreapta şi în stânga l-au făcut să creadă că este
mai presus de orice. Gestul său, de a ordona aducerea în portbagaj a hoţilor
care-i furaseră maşina, corecţia aplicată şi lecţia moralizatoare pe care le-a
ţinut-o fac parte din această filosofie care i-a indus sentimentul că domneşte
discreţionar într-o lume paralelă. Paradoxal, cea mai puţin „vinovată” dintre
manevrele sale cu iz infracţional, este şi cea care l-a făcut să coboare cu pi-
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cioarele pe pământ. Efectul psihologic al nopţii petrecute la Parchet poate fi dis-
trugător. Au constatat-o, pe pielea lor, înaintea lui Becali, oameni a căror putere
era infinit mai calificată decât a lui Becali. Indiferent cât de meritată sau nu,
sancţiunea pe care o primeşte are un dublu rol moralizator: pentru el şi pentru
aspiraţiile sale rupte de context, ca şi pentru publicul mare, care primeşte o asi-
gurare, stângace desigur, că ceva din statul de drept mai există.    (4 aprilie)

Tricolorii incolori
Adevărul este că, după rezultatul Naţionalei de fotbal de la Klengen-

furt, arestarea lui Gigi Becali a venit ca o bomboană pe colivă. Coliva fotbalului
românesc. Am trăit ani de zile - mai precis de la succesul de la Sevilla, până la
dezastrul de la Bucureşti, cu sârbii - cu iluzia că ne numărăm printre forţele
fotbalului mondial şi că acest lucru se datorează nu unor talente de excepţie,
ci unui mediu propice dezvoltării şi împlinirii acestor talente. Am pus mai puţin
în balanţa aprecierii roadele unor conjuncturi favorabile, sau, pur şi simplu, a
şansei. Ne-am făcut că nu vedem hibele de organizare şi de caracter ale unor
competiţii interne desfăşurate mai mereu la limita penalului şi a penalizării.
Încăput pe mâinile unor indivizi lipsiţi de har, de setoşi de câştig rapid, fotbalul
românesc a devenit o marionetă a acestor interese. El s-a îndepărtat de public,
de sentimentele generoase ale acestuia, şi a devenit o simplă miză a unor jocuri
oculte. Alături de aşa zişi „oameni de afaceri”, care ar fi băgat, chipurile, buni
în fotbal, plini de sentimente caritabile, s-au înghesuit la tribuna întâi politi-
cienii în căutare de popularitate ieftină. Galeriile s-au radicalizat, acaparate de
bandele de huligani care au descoperit locul unde pot fi băgaţi în seamă de te-
leviziunile disperate după rating. Declinul a fost lent, dar constant. După câţiva
ani de succese, calificările în cupele europene sau mondiale au devenit tot mai
rare. Rezerva internă de jucători a fost secată de impresarii veroşi care au pros-
perat pe seama talentului unor oameni aruncaţi cu prea multă grăbire în focul
unor competiţii dure. Fotbalul a încetat să mai fie un sport, să respecte princi-
piile sportivităţii, devenind „terenul de joacă” al feluriţilor latifundiari de joasă
extracţie şi al experimentelor păguboase ale acestora. Ieşirea din calificările
pentru CM din Africa de Sud se datorează mai puţin aroganţei şi încăpăţânării
lui Piţurcă - şi ar fi o mare greşeală să fie doar el crucificat - cât epuizării re-
surselor atât de păgubos gestionate de actuala echipă de la Federaţie, echipă
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instalată prin fraudă şi expediente şi rămasă pe poziţie datorită neputinţei celor
din afară de a le lua locul, toţi fiind făcuţi din acelaşi aluat. Vor trece ani buni
până să putem reconstrui o bază sănătoasă a fotbalului, una care să ţină cont
de rolul său social şi nu numai de profitul celor care-i trag sforile. Ani în care
tricolorii devin cât se poate de incolori...    (6 aprilie)

Free Gigi!
Opinia publică are memoria scurtă şi de acest lucru profită organiza-

torii de diversiuni de tot felul. Cu fiecare momeală mediatică aruncată în arenă
valul de emoţionalitate se abate într-o altă direcţie - dorită de unii şi nedorită
de alţii. În materie de sechestrare şi lipsire de libertate există un precedent-
cazul lui don’ Costel Iancu, de la Olt are o altă conotaţie. Este cazul Bucuren-
ciu, din urmă cu vreo 10 ani. Atunci, acest domn, om de afaceri cu recunoscute
conexiuni în mediul interlop, a făcut imprudenţa de a lăsa o jumătate de milion
de dolari în portbagajul maşinii sale. Banii au dispărut, odată cu maşina şi, în-
trucât provenienţa acestora era dubioasă, Bucurenciu s-a ferit să facă apel la
poliţie, preferând să încerce să-şi recupereze paguba pe cont propriu. Cum-
necum, a dat de urma hoţilor, i-a sechestrat, i-a torturat într-o vilă de la Breaza,
fără însă a reuşi să-şi recupereze banii.Victimele au reuşit să evadeze, au făcut
plăngere la poliţie şi aceasta i-a înhăţat pe participanţii la acţiune, cu excepţia
lui Bucurenciu, care - prevenit de amicii săi din poliţie - şi-a luat tălpăşiţa peste
graniţă. Cazul s-a judecat, Bucurenciu a fost condamnat la 10 ani puşcărie, lao-
laltă cu „comandoul” care efectuase sechestrarea, din care făcea parte şi Sandu
Geamănu unul dintre cei implicaţi în furtul maşinii lui Becali. Privită prin
prisma acestui precedent, soarta lui Becali pare pecetluită: îl aşteaptă puşcăria!
Va fi greu, pentru orice instanţă - în cazul în care armata de avocaţi a latifan-
diarului nu va descoperi nişte erori de procedură, ceea ce nu este greu de loc -
va fi dificil să dea o altă soluţie. Va fi chiar dubios. Ceea ce nu se judecă nici
în acest proces, după cum nu s-a judecat nici în precedentul, este motivul pentru
care păgubaşii nu au apelat la instituţiile autorizate. În cazul lui Bucurenciu se
ştie de ce: era „epoca de aur” a frăţiei de cruce dintre hoţii de maşini şi poliţiştii
rutieri, de nu se mai ştia cine din ce tabără făcea parte. Iar Bucurenciu, introdus
în subiect, cunoştea foarte bine aceste lucruri. Că nu ar mai avea nici o şansă.
Şi, în plus, mai risca să fie întrebat ce e cu banii, ai cui sunt. Iar el ştie că aşa
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ceva nu se poate divulga. Şi în cazul lui Gigi Becali a funcţionat acelaşi meca-
nism. Ştia şi el foarte bine că, chiar dacă este el marele Becali, nu are mai multe
şanse decât un simplu cetăţean de a pune în funcţiune mecanismele instituţio-
nale. Odată cu reclamaţia putea să dea şi acatiste pentru maşină. Practica
aceasta l-a obligat, pur şi simplu, la luarea problemei pe cont propriu. Nu era
primul. Au mai făcut-o şi alţii, care şi-au negociat returnarea bunurilor. Gigi
Becali a făcut însă eroarea de a dori să dea şi o faţă moralizatoare gestului său,
prin pedepsirea făptuitorilor. Adică ceea ce nu este în stare statul, prin poliţie
şi justiţie, să facă. Or asta este ceea ce nu se judecă nici acum: incapacitatea
cronică a acestor instituţii de a-şi face datoria. Şi pentru asta plăteşte acum
Becali.    (7 aprilie)

Măgarul lui Pogea
Ştiţi povestea măgarului lui Buridan? Confruntat cu o criză de pe vre-

mea lui (antichitate), respectivul personaj a decis să aplice o politică de auste-
ritate faţă de principalul său mijloc de producţie - măgarul. Teoria lui Buridan
era aceea de a reduce, progresiv, consumul. Măgarul era hrănit zilnic mai puţin
cu câte un pai, dar rezista. Din nefericire, exact în ziua în care se deprinsese cu
lipsa completă a alimentului de bază, mijlocul de producţie a decedat, Buridan
fiind nevoit să-l caseze... Cam aşa şi cu ordonnaţa asta, pe „profit minim”, a
inginerului Pogea. Domnia sa a constatat că o mulţime de firmuliţe din Româ-
nia nu prea plătesc impozit pe profit, motivând ca n-au profit. Şi atunci ce-a
zis inginerul (citându-l involuntar pe Stalin): nu ştiţi să faceţi profit? Vă în-
văţăm! Nu vreţi? Vă obligăm! Şi cum cea de-a doua variantă pare mult mai la
îndemâna specialiştilor din Finanţe, s-a hotârât să o aplice, introducând-o în
proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care-i va purta, într-o veşnică pomenire,
numele: din mai încolo, orice firmă este obligată să facă profit ca să plătească
un impozit forfetar de vreo 6 milioane de lei vechi! Pentru asta, teoretic, firma
respectivă ar trebui să câştige vreo 30-40 milioane, din care să-şi acopere chel-
tuielile, dar pe dl Pogea partea asta nu-l interesează. Îl interesează doar cum să
mai adune nişte bani la buget, indiferent de condiţii. De pildă, nu-l interesează
dacă vreo câteva zeci de mii de firme vor da faliment după aplicarea acestei
măsuri. Mai bine mort decât dator! - pare să fie deviza celor din fruntea Fi-
nanţelor, pentru care faptul că odată cu falimentul se vor duce şi toate celelalte
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contribuţii prin care statul mai adună un ban, că mulţi salariaţi vor rămâne şi
fără puţinul pe care-l adunau prin această funcţionare în regim de avarie nu
contează. Pentru dl Pogea criza economică pare să fie o noţiune exotică, ce nu-
l priveşte de fel. Pe el îl priveşte doar criza de lichidităţi! Cât de imbecilă este
ideea nici nu mai trebuie subliniat. Aflat în faţa unei situaţii speciale, atipice,
Guvernul reacţionează exact pe dos decât cum şi-a propus: în loc să ajute, lasă
baltă. În loc să stimuleze, penalizează. De unde să vină revirimentul general?
De la morţii cu care Guvernul va umple cimitirul fiscal? Din „genocidul fir-
melor” pe care-l organizează Ordonanţa „profitului minim”? Nu cumva această
ordonanţă ar trebui să se numească a „inteligenţei minime”, a unei modalităţi
rudimentare de abordare a unei stări grave? Mai sunt, prin ordonanţa asta, şi
alte gogomănii. Una dintre ele este şi desfiinţarea „drepturilor de autor”, la
care sindicate-fantomă care n-au legătură cu presa şi cu munca intelectuală, au
convenit cu uşurinţă. Cum se vor plăti activităţile de creaţie, care nu seamănă
cu munca la strung sau la bandă, care implică eforturi discontinue, pe teme
aleatorii? Dintr-un foc, o asemenea măsură pune în dificultate o întreagă cate-
gorie de activităţi de pe urmă cărora statul îşi încasează drepturi pe care al-
tminteri nu le va mai avea. Este, practic, un stimul pentru munca „la negru”
sau pentru alte ilegalităţi, pentru că sunt zone în care randamentul nu permite
forme de angajament clasice. Dar, desigur, nici asta nu-l interesează pe dl
Pogea. După cum nu interesează un întreg Guvern care nu reuşeşte să găsească
căile reale de înfruntare a crizei, recurgând la aceleaşi trucuri ieftine şi păgu-
boase, testate fără succes şi de alţii.    (8 aprilie)

„Revoluţia” de la Chişinău
Vreau să spun, din capul locului, că ceea ce se întâmplă la Chişinău

n-are nimic în comun cu o revoluţie. Nici măcar cu Revoluţia Română, şi ea
contestată şi pusă sub semnul întrebării, nemeritat, cred eu. La Bucureşti, în
1989, a fost o mişcare de masă, iar românii s-au ridicat nu atât împotriva unei
ideologii (ţin minte că vreo două-trei zile după fuga lui Ceauşescu, oamenii îşi
spuneau încă „tovarăşe” şi nu erau deloc convinşi că ceva fundamental se va
schimba; nici nu erau pregătiţi pentru o schimbare radicală) cât împotriva unui
regim opresiv, exercitat printr-o dictatură personală. Prin Ceauşescu, comunis-
mul românesc semăna mai degrabă cu unele regimuri din America de Sud sau
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de prin Asia, decât cu comunismul european. La Chişinău, de bine de rău, cu
toată coloratura sa stacojie, funcţionează un regim democratic, validat ca atare
de comunitatea internaţională şi exercitând instrumente specifice. Voronin n-
a venit la putere printr-o lovitură de stat, ci prin alegeri şi are tot dreptul să ca-
lifice astfel ceea ce se întâmplă la Chişinău ca o tentativă de lovitură de stat.
Ghinionul său este că comunitatea internaţională, datorită propensiunii sale
filo-ruse, nu vede în el exponentul unei democraţii autentice, şi de aici şi re-
zervele în a se lua poziţii oficiale. La Chişinău, ceea ce se întâmplă acum, sea-
mănă mai degrabă cu atât de cunoscutele nouă „Piaţa Universităţii” sau
„Mineriada”. Nu este revolta unui popor împotriva unui regim, ci a unei grupări
- perdante la urne - în faţa alteia - câştigătoare, indiferent de metode. Nici co-
muniştii şi nici anticomuniştii de la Chişinău nu sunt nişte democraţi autentici.
Nu au cum. Realitatea basarabeană este cu totul alta decât cea prin prisma că-
reia judecăm noi lucrurile. În Basarabia, regimul comunist are o vechime de
peste 90 de ani. Nicio generaţie, prezentă, de acolo, nu poartă amintirile sau
tradiţiile democraţiei. Nicio mişcare politică nu se poate reclama drept conti-
nuatoarea unei tradiţii democratice. În Basarabia s-a format o oligarhie funcţio-
nărească, care s-a prevalat de ideologie pentru a-şi exercita puterea. Aceasta e
cea care a declarat independenţa Basarabiei, când a prins momentul, şi care a
inaugurat principiile politice „secesioniste”, găsind şi propagând argumentele
unei identităţi naţionale inexistente. Luptele politice de la Chişinău s-au dat
între exponenţii diferitelor tendinţe, desprinşi din acelaşi grup de foşti activişti,
directori de întreprinderi sau de ferme agricole care au constituit, de-a lungul
timpului, pătura dominantă.Sloganul cu „furtul” alegerilor ne este binecunos-
cut. Am trecut şi noi prin faza asta cu vreo patru ani în urmă. Desigur, n-au
fost alegeri corecte, s-au produs abuzurile pe care le exercită orice putere intrată
în competiţie, dar rezultatul cred că este corect şi el exprimă starea de prostraţie
în care a intrat o ţară - nu spun naţiune - căreia democraţia nu i-a adus progresul
aşteptat. O ţară care se teme de necunoscutele unei schimbări radicale şi preferă
confortul relativ al statu-quo-ului. „Revoluţionarii” de la Chişinău sunt cei care
inspiră „Basarabiei” profunde” o undă de nelinişte şi de neîncredere. Ei sunt
exponenţii unor grupări perene, pe care şi noi le-am regăsit, de fiecare dată, în
primele rânduri ale aproape oricărei „mişcări populare”. Propensiunea spre
violenţă şi contestare nu intră de loc în consens cu viziunea unor schimbări de-
mocratice. Practic, la Chişinău se joacă, acum în stradă, partida ratată la urne.
Între grupări care nu se deosebesc fundamental, ba se aseamănă prin dorinţa
de a rămâne sau a accede la putere. Am deja convingerea că locul lui Voronin
va fi luat de un alt Voronin, cu nimic mai bun decât acesta, iar peste Moldova
nu va pogorî prea curând spiritul democraţiei reale.    (9 aprilie)
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Candidatul troian contra 
candidatului Traian

Principele Radu şi-a anunţat candidatura la Preşedinţie. El este can-
didatul atipic şi apolitic care înviorează - deja - o campanie care se anunţă su-
ficient de monotonă şi de previzibilă. Din două puncte de vedere poate fi
analizată această candidatură: antecedentele şi oportunitatea. Antecedentele:
privită în sine, pare o absurditate: obiectivul unei spiţe regale nu poate fi altul
decât dobândirea tronului sau poziţiei care asigură un anumit soi de legitimitate
constituţională. Acest lucru poate fi realizat printr-un referendum şi prin
opţiune de drept. O candidatură la preşedinţie semnifică, practic, o abdicare
de la principiul transmiterii dreptului de a domni în linie genealogică. Există
un precedent: în 1992 a fost vehiculată ideea candidaturii regelui Mihai la
Preşedinţia României. Ea a parţinut aripii „bătrâne” a liberalilor, iar eroarea
de a şi-o fi însuşit a cântărit decisiv în debarcarea lui Radu Câmpeanu la Con-
gresul PNL din 1993, după ratarea Parlamentului. Vă mai amintiţi, poate, că o
delegaţie a liberalilor a fost la Versoix pentru a încerca să-l convingă pe fostul
suveran să facă acest pas, pe care venerabilii îl considerau hotărâtor pentru în-
lăturarea „neocomunismului” iliescian. Spre onoarea lui, regele Mihai n-a
marşat la idee, dar aceasta a influenţat negativ asupra intenţiilor de vot. Opor-
tunitatea: desigur, Principele Radu nu este regele Mihai. Acest lucru este şi bun
şi rău. Bun pentru că nu implică total Casa Regală. Rău, pentru că Principele
nu are nici pe departe notorietatea socrului său. Nici nu ştiu dacă are o noto-
rietate suficientă pentru că cei care vor merge la vot să ştie despre cine e vorba.
Cert este însă că aceia care l-au sfătuit şi l-au convins să facă acest pas (şi nu
numai pe el, ci întreaga Casă Regală) mizează pe un lucru: ar putea fi candi-
datul troian care să-l învingă pe candidatul Traian. Niciunul dintre cei consi-
deraţi competitori autorizaţi neavând ponderea necesară să încline balanţa, cu
toţii îşi pot deversa voturile spre principele Radu, într-o majoritate aptă să îm-
piedice realegerea lui Băsescu. Şi într-un caz şi în altul, candidatura regală va
marca o noutate absolută pe piaţa electorală europeană, fiind primul os dom-
nesc care intenţionează să devină preşedintele unei republici care i-a izgonit
predecesorul.    (10 aprilie)
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Cu Vadim şi Gigi la Strasbourg
În TOP VIP de ieri (clasamentul celor mai mediatizate personalităţi,

în presa scrisă) figurează nu mai puţin de patru candidaţi la preşedinţie, între
primii zece. Lista începe să se umple, treptat, de nume mai grele sau mai
uşoare, deşi primul eveniment electoral este scrutinul pentru europarlamentare,
şi abia după 4 - 5 luni şi cel prezidenţial. Ultimul (deocamdată), cu voia dum-
neavoastră, este principele Duda. L-au precedat, cu anunţuri mai mult sau mai
puţin formale, Mircea Geoană (presat de colegi), Crin Antonescu (împins de
facţiunea anti-Tăriceanu). Traian Băsescu n-a spus încă nici da nici nu, însă se
presupune ca va figura „drept” pe liste. În zarva creată de ultima candidatură,
cea regală, zgomotul de fond al europarlamentarelor se estompează. Deşi gestul
făcut de Vadim este de natură să facă să curgă cerneală şi vorbe. Pentru PRM,
europarlamentarele reprezintă ultima şansă, colacul de salvare. În cădere liberă,
partidul lui Vadim a ieşit nu numai din Parlament, dar şi din aria de interes a
publicului. Creat şi funcţionând pe principiul „one man show”, România Mare
mai există acum doar prin vocea - tot mai stinsă - a Tribunului, prezent pe la
felurite emisiuni de divertisment. În teritoriu, partidul e în plin proces de de-
zagregare, iar militanţii săi tradiţionali îşi îndreaptă privirile spre alte zări. Pen-
tru a putea trimite măcar un sol la Strasbourg, partidul are nevoie să treacă un
prag mult prea înalt. Faţă de ceea ce a obţinut la legislative, când mai avea încă
atu-ul reprezentării parlamentare, situaţia de acum începe să fie dramatică.
Dacă cineva se mai gândeşte la o salvare, aceea ar putea fi Gigi Becali. Până
mai ieri, adversar declarat al lui Vadim, din al cărui contingent electoral se în-
fruptase în vremea când era călare pe cai mari, Becali se află - el însuşi - într-
o situaţie chiar mai rea. Includerea sa pe poziţia a doua a listei PRM-ului este
una gratuită: chiar dacă un anumit curent de simpatie generat de păţania sa va
îndrepta un val de voturi spre PRM, acestea nu îi vor fi de nici un folos lui.
Cel mult vor reuşi să-l propulseze pe Vadim, singur, la Strasbourg. Nimic nu
îndreptăţeşte speranţa că el însuşi să câştige o competiţie pe care a mai ratat-o
odată, când condiţiile erau cu totul altele. Tandemul „Vadim-Gigi” rămâne o
variantă de avarie menită să mai dezmorţească puţin atmosfera - nicidecum
ponderea intenţiilor de vot.    (11 aprilie)

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 123



124 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Lista lui Măgureanu
Magia celor şapte ani în care a fost director al celui mai important

serviciu secret funcţionează încă în cazul lui Virgil Măgureanu. Deşi au trecut
deja 11 ani de când a ieşit din „sistem” şi se ocupă cu consultanţa, după ce s-
a satistit de politică, lumea continuă să creadă nu numai că a plecat de la locul
de muncă cu un bagaj consistent de informaţii clasificate, dar că şi-a şi păstrat
sursele şi reţelele care l-ar putea ţine la curent cu acele evenimente care nu
ajung la urechile prea multor comentatori de-ai noştri. Deunăzi, „profesorul”
a lansat o veritabilă furtună, încredinţând unui conviv care nu ştie cum se tra-
duce expresia „off record”, o cugetare proprie din care ar fi reieşit că are cu-
noştinţă de o listă a viitoarelor arestări publice ce ar fi urmat să fie operate în
rândul drumarilor şi al presarilor. Geaba a dezminţit el informaţia (dealtfel n-
a chiar dezminţit-o, a zis doar că nu era destinată consumului public), porum-
belul odată ieşit din cuib a zburat şi mai toate comentariile din ultimele
săptămâni au avut ca punct de plecare această informaţie. Informaţie sau pre-
dicţie? Sau şi una şi alta? Greu de spus, mai ales dacă nu ştii ce ştie Virgil Mă-
gureanu. Oricum, evenimentele l-au confirmat. După Puiu Popoviciu a urmat
Gigi Becali. Iar după Gigi Becali ar trebui să urmeze altul. Într-un fel, este ca
la prezicerile despre un nou cutremur! Va fi cu siguranţă, dar nu se ştie când şi
unde. Să revenim însă la „candidaţii” Parchetului, fie el DNA sau ba. Apro-
pierea alegerilor este o conjunctură în care se pot întâmpla multe astfel de lu-
cruri. Fie că e vorba despre scoaterea din competiţie a unor posibili concurenţi,
fie despre compromiteterea altora, datorită relaţiei cu personaje ce au de dat
seamă, justiţia rămâne un instrument tradiţional de operare. Întrebarea care se
pune cel mai des este: cine se află la pupitru? Cine apasă butoanele? Chiar dacă
o să dezamăgesc, înclin să cred că nu cineva anume face acest lucru. Ele sunt
rezultatul unui complex de factori şi de interese, care se intersectează sau se
conjugă aproape aleatoriu, consecinţă a unor poli multipli de putere şi a unei
concurenţe acerbe în absenţa unor reguli acceptate de participanţii la joc. De
aceea, cel care urmează a fi reţinut, sub reflectoarele televiziunilor şi de a da
subiect de dezbatere tuturor comentatorilor în pană de subiecte reale, poate fi
oricine. Puneţi mâna pe creion şi aşterneţi câteva nume, care vă vin în minte.
Este foarte posibil să nimeriţi peste cel    „câştigător”...    (13 aprilie)
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Rectificatoarea Elena Udrea
Nimic şi nimeni nu-i rezistă Elenei Udrea. E un adevărat taifun care

vine, loveşte şi pleacă lăsând în urmă un peisaj răvăşit bun de arătat turiştilor.
Vi-o mai amintiţi din celebra fotografie în care se repezea să-i tragă doi pumni
în cap fotoreporterului care deranjase liniştea supeului tete-a-tete al lui Băsescu,
la Golden Blitz? Pe atunci n-o prea ştia nimeni altfel decât „blonda de la pri-
mărie”, unde se mai confunda în peisajul altor blonde, brunete şi roşcate pro-
movate de primarul general care, în lupta sa cu hidra pesedistă miza pe aportul
„detaşamentului roşu de femei”. Pe care a mizat, dealtfel, şi la instalarea sa la
Cotroceni. Şefă de promoţie a fost însă tot Elena Udrea, iar faptul că nu ştia că
Norvegia n-are preşedinte şi că nu e în U.E. n-a contat prea mult: oricum nu
astea erau calităţile pentru care o preţuia preşedintele. Chiar şi după ce a fost
nevoit, la presiunea publică, să o pună pe liber de la Cotroceni, unde se de-
clanşase un veritabil „război al chiloţilor”, influenţa sa a rămas constantă. A
devenit un soi de „freelancer”, care ba dădea în vileag bileţelele roz ale Tări-
ceanului, ba turna gaz pe focul care mistuia Alianţa, crescându-şi cota de no-
torietate în partid până la nivelul candidaturii uninominale. Aici şi-a dat Elena
Udrea întreaga măsură a talentului său ludic. Fără să-i pese de „mişto”-urile
presei, s-a dus să dea cu mopul pe duşumelele unei şcoli de cartier şi i-a tricotat,
în direct, la televiziune, nişte şosete călduroase domnului Cocoş. Având în Ghe-
orghe Flutur un model de populism ieftin dar eficient, Elena Udrea a îmbună-
tăţit repertoriul de gen mărşaluind pe tocuri înalte spre parlamentul în care n-a
apucat să activeze, fiind nevoită să pună umărul la construcţia guvernului Boc.
Guvern de criză - dar sensibil la nevoile naţiei, una dintre cele mai acute fiind
aceea de a avea un turism competitiv. Şi ce specialist mai bun în turism (de
shopping!) decât Elena Udrea? Graţie meritelor sale, Boc n-a stat pe gânduri
şi i-a croit iute un minister nou-nouţ. Şi pentru că n-avea sediu, a luat-o în
gazdă la el, la Palatul Victoria, unde la primele şedinţe de guvern a şi aşezat-o
de-a dreapta lui, ca să poată să-l tragă de mânecă dacă discursul său intră în
derapaj. Dincolo de platitudinile pe care le-a debitat ca platformă-program,
Elena Udrea s-a pus pe treabă şi a început să-şi investigheze sectorul. A băut
bere cu nemţii la Berlin, a înfulecat fripturi cu Dinescu la Cetate, s-a plimbat
cu sania pe zăpada adusă de Flutur cu basculantele la Vatra Dornei. Pentru ea,
Guvernul s-a scărmănat în buzunare şi a scos tichetele de vacanţă (un fel de
„tichie de mărgăritar” a crizei). Rectificarea de buget a dat-o ca unică învingă-
toare. În timp ce de la toţi ceilalţi s-a tăiat, ei i s-a pus în traista Vuitton. Ultima
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performanţă a Elenei Udrea este de a-l fi convins pe Boc că autoturismul Audi
A6 pe care-l folosea îi pune viaţa în pericol. Şi cum să accepte premierul o
asemenea dramatică remaniere: i s-a aprobat cu iuţeală suma necesară
achiziţionării unei noi maşini, mai scumpă dar mai sigură. Cârcotaşii pot in-
voca, desigur, faptul că de când e ea la cârma turismului, intrările de vizitatori
străini au scăzut cu vreo 10 la sută. Dar acesta e un fleac şi nu aşa se pune pro-
blema. Ci din perspectiva succeselor: Elena Udrea a pus mână de la mână cu
amicul său Flutur şi le-a oferit preşedintelui şi premierului câte un car de ouă
- omagiu găinilor eutanasiate de fostul ministru avicol! E un început!    (14
aprilie)

Liga lu’ Morar
Recunoaşte - nu recunoaşte, „lista lui Măgureanu” funcţionează.

După Puiu Popoviciu a urmat Gigi Becali, iar după Becali, Penescu de la Pi-
teşti. Dacă-l punem la socoteală şi pe Iancu de la Timişoara, începe deja să se
contureze o „ligă a lu’ Morar” cu oameni proveniţi de la „liga lu’ Mitică”. Iar
acesta, Mitică Dragomir, se dovedeşte a avea un al şaptelea simţ în materie de
pericole. Aşa cum a presimţit el, la Braşov, că vor veni colegii lui, miliţieni,
să-l umfle, după Revoluţie, tot aşa i s-au arătat lui nişte semne, după ce a fost
luat Becali din papuci şi din halat. „Dom’ne, mie a început să-mi fie frică!” -
a declarat cu recunoascuta-i seninătate, mai zilele trecute şeful Ligii descom-
pletate de „concurentul” său de la DNA, Morar, de doi dintre oamenii de bază.
Nu ştiu dacă într-o anumită ierarhie a „oamenilor de fotbal” care pot face obiec-
tul preocupării selecţionerilor lui Morar, Penescu ocupă de drept poziţia a doua.
Mai degrabă cred că nu. Sunt alţi câţiva, cu ştate mai consistente şi cu isprăvi
intrate în legendă. Penescu e acela care mai degrabă a picat de fraier. Şi pe
limba lui. Un Gigi de calibru mai mic, dar cu aceleaşi damblale. Televiziunile
au difuzat, în ziua reţinerii acestuia, două imagini antologice pentru contra-
punctul lor subtil: Rolls-ul lui Penescu oprind, uşa deschisă de un bodyguard
solid căruia o mână dinăuntru îi întinde un pardesiu. Apoi se extrage lent din
interior un personaj la trei ace care priveşte superior în jur înainte de a se în-
drepta spre intrarea într-o clădire, cu pasul sigur al celui care se simte stăpân
peste toate acestea. A doua: uşa cu gratii, din spate, a unei dube de poliţie se
deschide şi un mascat îl împinge înăuntru pe acelaşi personaj, devenit brusc
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mai mic şi mai puţin ţanţoş... În urmă cu vreun an, când s-au declanşat cerce-
tările împotriva personajelor care căpuşează fotbalul, totul părea un simplu
efect de scenă. Cine, ce să le facă unor oameni atât de puternici, cu averi atât
de mari, în jurul cărora se gudură toată mass-media şi de ale căror graţii tânjesc
a se bucura atâţia politicieni? Or să-şi pună băieţii armatele de avocaţi în
funcţiune şi or să le râdă în nas procurorilor: voi, nemâncaţilor, care vreţi să
luaţi circul de la gura poporului! Şi uite că sarabanda începe. În „liga lu’ Morar”
s-ar putea să mai joace vreo câţiva şi gurile rele nu ezită să-i pomenească pe
un Copos, pe un Borcea, pe un Turcu şi pe alte câteva vedete de televiziune
care nu reuşesc să tragă nici măcar un „vânt” fără să fie filmaţi pe toate părţile.
Cred că tuturor a cam început să le fie frică. Şi n-au somn noaptea gândindu-
se ce porumbei incriminatori or fi scăpat prin convorbirile telefonice când cre-
deau că nimeni nu se poate lua de ei. Sau ce jucător strâns cu uşa, sau arbitru
necăjit ar fi dispus să-i dea în primire pentru vreo pedeapsă mai mică. Îngrijo-
rarea s-a simţit şi în glasul atotputericului Mircea Sandu, preşedintele Fede-
raţiei, care a avut un impuls năvalnic de a chema presa şi să i se spovedească
cu maximă sinceritate, punând lucrurile la punct: el n-are treabă cu arbitrajul,
n-are treabă cu preşedinţii, n-are treabă cu jucătorii. În general, se pare că n-
are treabă cu nimeni, şi asta se vede tot mai clar. De când e lumea, aceasta are
nevoie de două produse vitale: pâine şi circ. La noi circul e fotbalul, un sport
îndrăgit, de a cărui condiţie profită o mână de oameni cu moral subţire, care
încearcă să se folosească de această pasiune pentru a-şi spori bogăţia etalată
cu ostentaţie, pe de o parte, şi pentru a putea manipula în acelaşi interes spaţiul
public. Dacă DNA va reuşi să cureţe peisajul de aceste excrescenţe, cu sigu-
ranţă că vom avea şi un circ mai bun, cel pe care ni-l oferă cei din „liga lu’ Mi-
tică”. Şi a celorlalţi de-o seamă cu el...    (15 aprilie)

Efectul razelor „gamma” 
asupra Crinului

Radiaţiile produse de criza economică se propagă periculos asupra
protagoniştilor grădinii politice. Un recent sondaj ne arată că majoritatea - şi
în special cei aflaţi la putere - pierd procente de încredere publică. Unii - ca-
tastrofal, precum Emil Boc, alţii - cu relativă moderaţie - în cazul lui Băsescu
şi Geoană. Acest efect poate avea darul să-şi propage unda de şoc nu doar la
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alegerile europarlamentare - unde respectivii funcţionează pe post de „loco-
motive”, dar mai ales la următoarele prezidenţiale, la care îmbracă „cămaşa
calvarului”. Perspectiva aceasta este cu atât mai probabilă cu cât nimic nu ne
îndreptăţeşte să credem într-o redresare rapidă - cu atât mai puţin măsurile deja
luate, sau în curs de a fi aplicate, ale Guvernului Boc. Ba, se poate spune, aces-
tea vor adânci gravitatea crizei, atâta timp cât guvernanţii nu se pot desprinde
de abordarea formală, pur contabilă a fenomenului, prin înmulţirea soluţiilor
restrictive, în locul celor de stimulare. Aproape firesc, această incapacitate a
„guvernului de criză” de a combate criza se va răsfrânge direct asupra celor
care o cauţionează: Băsescu şi Geoană, consideraţi până acum principalii can-
didaţi la un (nou) termen în Cotroceni. Singurul care prosperă sub efectul aces-
tor raze „gamma” este Crin Antonescu. Proaspătul preşedinte liberal a crescut
într-o lună cât Feţi-Frumoşii din poveşti într-un an: 10 procente. El se înscrie
astfel în plutonul fruntaş, alături de cei doi alergători deja obosiţi. Şi are şanse
să crească în continuare. De ce? Se întâmplă - din nou - un fenomen paradoxal.
Deşi Crin Antonescu este preşedintele partidului care a guvernat catastrofal
patru ani, pregătind practic ţara pentru a încasa frontal efectele crizei, el nu
este identificat de public ca atare. Principalul vinovat - Călin Popescu-Tări-
ceanu - a fost înlăturat la Congres şi Antonescu apare în postura celui care re-
prezintă o cu totul altă entitate, scuturată de balastul lăcomiei şi nepriceperii.
Ceva similar s-a mai întâmplat în 1996, când Ciorbea a candidat la primăria
Capitalei din postura de opozant al lui Halaicu, deşi ambii reprezentau aceeaşi
Convenţie Democratică! Evident că sunt şi alte motive pentru care Crin Anto-
nescu se bucură de încredere, şi în primul rând personalitatea sa de politician
care nu s-a „mânjit” în frecventarea „grupurilor de interese” şi nu a făcut parte
din camarila lui Tăriceanu. Discursul său sincer şi opţiunile exprimate cu cla-
ritate pot constitui atu-uri serioase în competiţia care urmează şi al cărei rezultat
începe să fie tot mai deschis.    (16 aprilie)

Sandu, acest Voronin al fotbalului
Ceea ce se întâmplă acum în fotbal poate să semene cu situaţia de la

Chişinău. O atmosferă tensionată, prevestind revolta şi - eventual - răsturnarea
de regim. Mircea Sandu îmi evocă un soi de Voronin al fotbalului. Ca şi liderul
de la Chişinău, Sandu a profitat de neclarităţile momentului şi a pus mâna pe
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putere în fotbal, inventând o procedură ad - hoc şi constituindu-şi o camarilă
recunoscătoare, conştientă de faptul că traiul său bun depinde de siguranţa li-
derului. Mircea Sandu s-a împroprietărit cu prestigiul fotbalistic adus de o ge-
neraţie de fotbalişti de excepţie, generaţie al cărei „vârf” a fost înregistrat la
Sevilla. A reuşit chiar să dea impresia că cele câteva reuşite parţiale - calificări
la CE sau CM, ieşirea din grupe - s-ar datora mai degrabă conducerii sale
înţelepte decât ultimelor zvâcniri ale generaţiei pierdute. Pe măsură ce calitatea
submediocră a fotbalului practicat în interior devenea tot mai evidentă, graţie
mai ales amestecului aşa-zişilor „oameni de fotbal” sau „finanţatori”, care au
reuşit să capteze mare parte din atenţia publicului, viciile de fond ale adminis-
trării şi oraganizării activităţii competiţionale au ieşit la iveală. Aranjamentele
şi blaturile, tot mai frecvente, au fost tolerate pe principiul „separaţiei puterilor”
până la momentul în care justiţia a intervenit hotărât. Arestările de şefi de club
şi de arbitri demontrează că organismul fotbalului este grav atins de cancerul co-
rupţiei. Iar când organul cel mai afectat este corpul de arbitri, înseamnă că nu
mai e nicio speranţă de vindecare. E ca şi cum ar fi arestat ministrul Justiţiei, iar
şeful Guvernului spune că el n-are nicio treabă. Cam asta încearcă Mircea Sandu
să ne spună. În loc să facă ceea ce orice „premier” ar face într-o astfel de situaţie:
să demisioneze! Lumea fotbalului fierbe. Nemulţumiţii încep să-şi exprime frus-
trările. Contestaţiile încep să curgă. Vom asista, probabil, la ieşiri în stradă şi la
demonstraţii. Mircea Sandu nu dispune, însă, precum Voronin, de un aparat re-
presiv. Ceea ce mai poate face e să-i „mituiască” cu funcţii pe contestatari, pentru
a rămâne în cea mai mănoasă funcţie. „Dictatorul” cu cea mai lungă domnie - ar
face nu peste mult timp 20 de ani - n-are nici măcar soluţia fugii cu elicopterul
de pe acoperişul FRF. S-ar putea să sfârşească mandatul la zidul cine ştie cărui
stadion, împroşcat de flegmele suporterilor radicali...    (17 aprilie)

Paştele de criză...
Paştele copilăriei (mele) venea cu pantofi noi. Dacă părinţii îşi per-

miteau venea şi cu nişte haine „de duminică”. Dacă nu, erau bune şi cele vechi.
Oricum, eram în creştere şi fraţii mai mici aveau avantajul să ştie cu precizie
ce vor purta, după un timp, când unele dintre ele îmi vor fi rămas nepotrivite.
Paştele copilăriei (mele) venea şi cu ouă roşii, şi cu concursurile în care puteai
câştiga ouăle sparte ale altora, sau le puteai pierde pe ale tale. Venea şi cu de-
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niile la biserica frecventată pe furiş, să nu te vadă vreun profesor mai ateu (ma-
joritatea închideau ochii, cu bun simţ) şi cu sentimentul acela de mister în care
era învăluită sărbătoarea. Cu lumina care apărea pe neaşteptate şi niciodată şti-
ind de unde şi, în general, cu acel sentiment de sărbătoare adevărată, venită
din suflet şi nu de la tarabele cu bere şi mici ale sărbătorilor oficiale. Mai târziu,
prin anii ‘80, Paştele se transformase într-un soi de frondă populară. O naţie
de materialişti - ştiinţifici umplea până la refuz bisericile în noaptea de Înviere,
indiferent de tăria crezului. Era o revoltă tăcută la adresa unor autorităţi care
mai mult decât  a-şi trimite „observatorii” prin lăcaşurile de cult ca să vadă
cine are şi cine nu simţ politic, nu îndrăzneau să facă. Ba, până la urmă, aceşti
observatori aveau avantajul de a fi singurii autorizaţi într-o mulţime de „ile-
galişti”. Şi probabil că îi puteai număra pe degete pe activiştii de vârf care, în
discreţia căminului, la adăpost de urechile lungi ale Securităţii, nu ciocneau
ouă roşii (măcar culoarea se potrivea cu doctrina) şi nu îşi spuneau, cu voce
joasă, „Cristos a înviat!”. După unele mărturii, secvenţa se producea şi în casa
„celui mai iubit” dintre românii de atunci, a cărui origine rurală nu-l putea lăsa
desprins de o tradiţie prea adânc înrădăcinată. Paştele vine acum într-o atmos-
feră mai degrabă de îngrijorare. Pantofii noi nu mai sunt o problemă - unii şi-
i înnoiesc aproape în fiecare zi - iar cât ar fi omul de strâmtorat, tot găseşte să
pună pe masă ceva din ceea ce tradiţia consideră obligatoriu. Unora „iepuraşul”
le aduce cadouri la care altădată nici nu puteau visa, iar altora nu le aduce
nimic. Polarizarea socială face ca abia acum diferenţele să devină strigătoare
la cer. De auzit însă, nu prea le aude nimeni, în vacarmul creat de spaima unei
crize care-şi trimite tot mai mulţi vestitori. De Paştele ăsta nici caii nu se mai
bucură de mărirea lefii sau a pensiei, darămite profesorii şi pensionarii. Gu-
vernul, strâns cu uşa propriei incompetenţe, ne pregăteşte darurile de după:
taxe şi impozite mai mari, stimulente mai mici. Pare să fie legea nescrisă a ori-
cărei crize, care începe cu bune intenţii şi se termină cu proaste măsuri. Să le
lăsăm, însă, pe acestea, pe mai încolo. Acum să încercăm să ne umplem sufle-
tele de speranţă şi de încrederea unei noi renaşteri, asemenea celei a lui Isus.
Paşte fericit!  (18 aprilie)
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Noul brand turistic: „Poale’n cap”!
Nu pierd politicienii - mai ales într-un an în care bat la uşă şi euro-

parlamentare şi prezidenţiale - niciun prilej de a se da în stambă. Iar Paştele
pare să fie evenimentul preferat. De ce? Pentru că e o sărbătoare de suflet, cu
semnificaţie specială şi niciodată nu va putea fi contestată valoarea sa afectivă.
Paştele îl sărbătoresc toţi: şi musulmanii, şi evreii, alături de creştini, şi creştinii
care au ocazia să sărbătorească în mai multe reprize, şi ateii sau liber-cugetă-
torii, care se mulţumesc să-l considere o tradiţie pe care n-ai de ce s-o ignori.
Cu alte cuvinte, este un soi de consens naţional, şi unde-i consensul, hop şi
noi, politicienii! Dacă Traian Băsescu, personal, are deja o tradiţie proprie de
băi de mulţime pe la mânăstiri sau pe la alte lăcaşuri de (in)cult, o noutate ab-
solută este Elena Udrea. Ministrul Turismului are o concepţie foarte personală
despre misia funcţiei sale: e o piesă în care ea joacă, mereu, rolul principal.
Fie că se dă cu sania, fie că pedalează de zor pe bicicletă, la munte sau la mare,
sau şi într-un loc şi în altul, nurlia ministresă a devenit deja o specialistă a pu-
sului poalelor în cap. Ea însăşi devine un soi de atracţie turistică şi se bulucesc
oamenii s-o vadă şi s-o admire, să vadă cu ochii lor „minunea blondă” de la
Guvern, cea căreia nu-i rezistă nimeni şi nimic. Paştele acesta a fost un veritabil
triumf pentru ea personal şi numărul însumat de minute ce i-au fost dedicate
pe canalele de televiziune îl întrece pe cel dedicat lui Băsescu şi Geoană la un
loc. Şi dacă tot e vorba de brand turistic, cred ca cea mai bună idee ar fi aceea
de a o prezenta chiar pe doamna Udrea, cât mai decoltată şi cu fuste cât mai
scurte, zâmbind galeş şi exprimând tradiţionalul „vino’ncoa” românesc. Şi nu
ne mai trebuie nimic. Ce strategii, ce proiecte turistice! Toate sunt rezolvate
de doamna Udrea personal. A smuls ea unui buget de catastrofă tichetele de
vacanţă şi nu va smulge unei Europe ameţită de criză cohortele de turişti dornici
să se înfrupte din tradiţiile naţiei? Ceea ce face doamna Udrea poate să consti-
tuie o lecţie pentru alţi miniştri, mult mai puţin performanţi. Doamna Andro-
nescu, de pildă, s-ar putea echipa în scolăriţă şi merge din şcoală în şcoală,
alintându-se, să-i îmbuneze pe dascălii rămaşi fără jumătatea de leafă promisă.
Berceanu s-ar putea îmbrăca în salopetă şi să dea la sapă, măcar o zi pe săptă-
mână, pe şantierul autostrăzii Transilvania, pentru a-i ruşina pe cei de cei dela
Bechtel. Domnul Sârbu, Ilie, echipat cu cămşă de in şi iţari, cu opinci în pi-
cioare, ar putea merge din sat în sat pentru a-i convinge pe ţărani că banii de
la Uniunea Europeană vor veni negreşit, numai să iasă ei la treabă. Dl Paleo-
logu  , de la Cultură, dacă va prezenta dânsul la o paradă a modei, costumele
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de intelectual create de colaboratorii săi apropiaţi, ar putea genera o adevărată
revoluţie în modeling! Şi aşa mai departe. Ideea e de studiat. Nu ştii de unde
poate să sară iepurele redresării economice, dacă nu din traista bucovineană a
doamnei Udrea...    (22 aprilie)

Prigoană prigoneşte presa!
De profesie invitat la televiziuni în talk-show-uri pe orice temă im-

aginabilă şi pe orice canal, dl Silviu Prigoană mai găseşte, din când în când,
răgaz pentru obligaţiile care-i revin ca deputat în Parlamentul României. Ca
membru marcant al partidului de guvernământ, domnia sa consideră că este
îndreptăţit să se înfrupte din răsplăţile jertfei patriotice electorale. Ca atare,
atunci când s-a pus problema candidaturilor pentru Parlamentul European,
domnia sa a rămas pe gânduri, popas intelectual din care a ieşit o idee măreaţă:
dacă preşedintele îşi pune fiica pe lista partidului, de ce n-ar putea şi dânsul,
ca simplu membru, să-şi propună fiul pentru aceeaşi misie? La o adică, cu ce
ar fi mai prejos Honorius decât Elena? Ea se plimbă cu Range Roverul, el cu
Lamborghini. Amândoi frecventează aceleaşi cluburi de fiţe şi se învârt printre
aceleaşi odrasle de bani gata care populează această zonă privilegiată. De ce
una ar fi valabilă şi altul nu? Cu aceste argumente în mână, dl Prigoană s-a
adresat forurilor responsabile unde a fost întâmpinat cu un „nu” categoric. Su-
părat - pe bună dreptate - dl Prigoană a avut o scurtă izbucnire de mânie pa-
triotică în cursul căreia i-au scăpat nişte vorbe mai dure referitoare la „lingăii”
care veghează listele. Corespondentul unei agenţii de presă a investigat accesul
şi a făcut ceea ce ar face orice corespondent de presă: l-a dat publicităţii! Ci-
tindu-l, dl Prigoană şi-a dat seama că sinceritatea exprimării i-ar putea crea
niscai probleme pe linie de partid şi a revenit asupra textului, solicitând agenţiei
o dezminţire. Principiile deontologice au primat şi dreptul la replică - în care
dl Prigoană afirma, extrem de convingător, că nu-i sunt caracteristice expresii
de felul celei citate, dat fiind orizontul de cultură în care trăieşte şi acţionează
şi, ca atare, trebuie considerat că nu le-a folosit. Cum însă această dezminţire
nu i-a convins pe cei de la partid (ştiau ei ce ştiau) şi-a luat o măsură de pre-
vedere în plus: a dat în judecată agenţia, pentru a i se drege onoarea nereperată
în formula amintită. Astăzi se judecă procesul prin care dl Prigoană prigoneşte
presa şi avansează o procedură pe care colegii domniei sale încearcă să o sta-
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tueze în proiectul pentru noul Cod Penal: aceea că atunci când e vorba despre
onoarea parlamentarului, presa este întotdeauna cea vinovată! La mai mare,
Bibicule Silviu!    (23 aprilie)

Care Naţională?

Orice scandal din România are darul să ridice vălul secretului de pe
un colţişor al problemei şi de a ne face doar să ne imaginăm ce se ascunde în
rest: amploarea reală a fenomenului. Periplul arbitrilor de fotbal pe la DNA şi
„găzduirea” unora dintre ei ne face să vedem mai clar în ce constă fotbalul ro-
mânesc. Ar fi, bineînţeles, o naivitate să ne imaginăm că doar aceştia sunt ar-
bitrii corupţi şi că doar meciurile pentru care se ştie că s-au oferit bani sunt
cele trucate. Mi-e teamă că tot ce s-a întâmplat de mulţi ani încoace, de când
cancerul intereselor pecuniare şi al necinstei a pus stăpânire pe cel mai popular
sport, stă sub semnul contrafacerii şi al aranjamentelor. Dacă Parchetul ar avea
dorinţa să sape mai adânc şi să scoată la iveală toate dedesubturile murdare ale
campionatului intern, probabil că toate rezultatele ar trebui şterse din evidenţe
şi s-ar face o „tabula rasa”, fără campioni, fără câştigători (pe merit), fără per-
danţi (dubioşi). Şi poate numai aşa se va ajunge la un capăt, pentru că altminteri
se vor perpetua în statistici şi în palmaresuri doar falsuri şi trucaje. Sincer să
fiu, mă întreb - dacă suspiciunile se vor verifica - care va fi dimensiunea de-
zastrului şi până unde va antrena „principiul domino”-ului descalificările şi pe-
nalizările. Evident că pentru toată această situaţie arbitrii nu sunt singurii
vinovaţi. Ei sunt, însă, cei mai vinovaţi de faptul că „dreptatea” din teren a
avut de suferit şi că s-au promovat false valori în locul unora autentice. Tot ei
sunt vinovaţi de scăderea - până la limita de avarie - a încrederii jucătorilor în
propriile lor capacităţi. Necinstea lor nu s-ar fi manifestat, însă, în absenţa ofer-
telor conducătorilor de cluburi sau a altor persoane interesate. De la „recom-
pense” de genul celor promovate cu tupeu de Gigi Becali, până la mita clasică
a lui Penescu, funcţionează (încă) o paletă variată de mijloace de persuasiune
şi de convingere cărora, sunt sigur, puţini dintre „cavalerii fluierului” le-au
putut face faţă. Corectitudinea aducând riscul de a se trezi izolaţi, marginalizaţi,
într-o lume a aranjamentelor şi a serviciilor reciproce. Cât de mult rău face
acest episod imaginii - şi aşa terfelite de lipsa de performanţă în competiţiile
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internaţionale, unde aranjamente sunt mai rare, pentru că „anticorpii” creaţi
sunt mai puternici şi mai eficienţi - fotbalului nu mai trebuie demonstrat. Un
campionat slab, jucat de oameni ghiftuiţi prematur şi puţin motivaţi, cu oficiali
puşi doar pe jecmăneală, riscă să nu mai intereseze pe altcineva decât pe der-
bedeii care fac din stadion locul predilect de manifestare a dependenţei de vio-
lenţă. În timp ce noi ne arătăm toate hibele şi toată incapacitatea, pe alte
meleaguri se întâmplă adevărate minuni care justifică pe deplin supranumele
de sport - rege. Cele câteva partide recente, memorabile, din Liga Campionilor
sau din campionatele englez şi spaniol, ne arată limpede la ce distanţă imensă
ne aflăm de planeta Fotbal. Stau chiar şi mă întreb dacă n-ar fi mai bine, pentru
toată lumea, să desfiinţăm campionatul intern, să-l înlocuim cu competiţii de
amatori şi să ne desfătăm cu spectacolele unor trupe celebre precum Manches-
ter United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Barcelona, Porto, Juventus - care ştiu
să joace fotbal şi să merite banii daţi pe el. După tot acest dezastru, avem o
problemă: cine va fi noul antrenor al Naţionalei. Care Naţională?  (24 aprilie)

Justiţia: mai egalii egalilor!
În România - şi probabil că doar în România - se întâmplă un fenomen

aberant: o categorie profesională îşi arogă dreptul de a se... autojudeca! Şi de
a-şi acorda câştig de cauză în orice speţă! Este vorba despre magistraţi. Insti-
tuţia magistraturii a venit, din comunism, purtând o grea povară de obedienţă
şi de oportunism. Mai mult, poate, decât ar fi fost nevoie. Atât procuratura cât
şi instanţele judecătoreşti fuseseră transformate în instrumente de aplicare a
„politicii partidului” unic. Acuzarea şi judecata trebuiau să corespundă unor
anumite indicaţii şi să se înscrie în anumiţi parametrii - cei ai „necesităţii
înţelese”, cum se definea pe atunci libertatea. Justiţia a păşit în noua eră a de-
mocraţiei cu ereditatea a 50 de ani de reflexe dobândite. S-a dovedit că deba-
rasarea de acestea este extrem de dificilă şi că drumul spre o adevărată justiţie
democratică este presărat cu obstacole obiective, dar mai ales subiective. Dintr-
o pârghie a unui sistem, justiţia a devenit un organism autonom, obligat să
funcţioneze la parametrii de calitate - pe care nu-i atinsese niciodată. Sala de
tribunal a început să semene, tot mai mult, cu un soi de anticameră a divinităţii,
locul unde se hotărăşte destinul oamenilor, într-un mod încă marcat de arbitrar.
Mult prea frecventele derapaje, determinate nu doar de încărcătura excesivă a
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instanţelor, dar şi de tentaţii şi slăbiciuni omeneşti, au afectat tot mai mai mult
încrederea în instanţe până la nivelul la care mult prea mulţi sunt tentaţi să o
asemuiască unei tarabe de piaţă. Argumentul cel mai vehiculat a fost acela că
magistraţii sunt prost plătiţi şi că lipsurile fac să slăbească şi exigenţa şi conşti-
inţa. Corect pe fond, argumentul a deschis porţile ajustărilor în serie. Magis-
traţii au devenit purtătorii celor mai numeroase şi mai halucinante - uneori -
sporuri. Asta i-a făcut să ceară mereu altele, considerându-se că plata mai bună
va rezolva toate problemele, ceea ce este cu totul fals. Judecătorii au rămas la
fel de încărcaţi, la fel de tracasaţi, doar că în condiţiile unor buzunare mai pline
legal. Banii de la buget au curs aproape doar pe acest robinet, secând celelalte
trasee. Când bugetul a început să scârţâie şi să nu mai facă faţă puhoiului de
cereri, magistraţii au făcut ceea ce nimeni nu putea să facă: au dat statul în ju-
decată! Şi - bineînţeles - au câştigat. Şi l-au obligat să-i plătească! Sistemul ju-
ridic a devenit un soi de stat în stat, cu legi şi reglementări proprii. În baza
acestui procedeu ne putem aştepta ca magistraţii să instituie norme speciale de
existenţă, punând principiul autonomiei pe baze exhaustive: de nimeni şi de
nimic nu ne mai pasă! Dacă aş fi mai prăpăstios, aş spune că se prefigurează o
dictatură a justiţiei! Nu a legii, care ar fi cea mai de dorit. O dictatură care face
din magistraţi mai egalii egalilor. Şi care ameninţă să ne dea peste cap procesul
de omogenizare cu structurile europene, cu atât mai mult cu cât capitolul
„justiţiei” rămâne, în ochii celor de la Bruxelles, cel mai deficitar şi butonul
care ar putea declanşa proceduri irevocabile.    (25 aprilie)

Panica TV
Somnul audienţei naşte emisiuni monstruase! Condiţia dramatică a

postului de ştiri face ca din orice rahat să se încerce transformarea în bici, pen-
tru a umple spaţiul de emisie şi pentru a aduna audienţa necesară publicităţii.
O mostră... monstră au oferit „principalele” posturi informative sâmbătă seară.
Toată lumea se plictisea, crainicii moţăiau când, deodată, o zguduitură i-a
deşteptat pe toţi. A fost un cutremur! Un cutremuraş - de doar 5,3 Richter - dar
ce zbucium a declanşat el în studiouri! Câteva vedete feminine au făcut crize
de isterie în direct. Una, mai să sară de gâtul lui Mărmureanu, de la Fizica Pă-
mântului, care, într-un moment de inconştienţă a zis: Ce mare lucru? Un cu-
tremur de gradul 5! Atât i-a trebuit vedetei! Ochii i-au ieşit din orbite şi a răcnit
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la bietul director, căruia probabil că i-a scăpat telefonul din mână: „Asta e ce
aveţi de spus? Dar blocurile cu bulină?” Dar „panica populaţiei?” Auzind aces-
tea populaţia, care trecuse peste moment cu naturaleţe, a intrat în panică. Dacă
nu erau crainicii de televiziune habar n-ar fi avut. S-au blocat telefoanele. Gra-
videle au început să plângă. La postul rival, o duduie punea unor interlocutori
normali cele mai aberante întrebări în serie. Nu-i slăbea deloc. Iar oamenii se
dădeau până la urmă bătuţi şi pierdeau legătura... Sâmbătă seara, televiziunea
- o anumită parte a ei - a dat o probă practică de stupiditate: cum poţi să gene-
rezi panică, pretexând că lupţi împotriva ei. Cum poţi să faci din ţânţar armăsar
şi cum poţi să zăpăceşti o ţară întreagă doar de dragul unei audienţe mai mari.
Cum poţi să victimizezi, gratuit şi inutil, persoane care n-au nicio treabă cu ce
li se pune în spinare. Cu o aşa televiziune, nici nu mai e nevoie de cutremure.
Le simulează reporterii în studiouri.

P.S. Era să uit: a fost o sărbătoare a sondajelor de stradă în care fătucile
cu microfonul au realizat secvenţe memorabile: Nu-i aşa că v-aţi speriat? Că
v-aţi panicat? Că nimeni nu v-a venit în ajutor? Că nimeni nu v-a spus ce să
faceţi? etc.    (28 aprilie)

Săriţi! Hoţii au fost... reţinuţi!
Incredibilă rapiditatea cu care activează procuratura şi poliţia. La fel

de incredibilă este eficienţa celor două instituţii. La nici o lună de la arestarea
păgubaşului şi la mai puţin de patru luni de la comiterea faptului, hoţii care au
furat maşina lui Gigi Becali au fost reţinuţi! Cu mascaţi, cu camere TV, într-
un cuvânt, tot tacâmul mediatic. Iată, deci, că se face dreptate. E drept, într-un
mod ceva mai curios, dar finalitatea contează. De acum înainte procurorii şi
poliţiştii se vor concentra asupra obţinerii dovezilor. Nu ştiu dacă le-au citit şi
drepturile celor arestaţi, dar sunt sigur că nu se vor abate cu o iotă de la proce-
dură. Va trebui, mai întâi, stabilită - şi garantată - identitatea hoţilor. Sunt ei
sau nişte dubluri, băgaţi în joc de cine ştie ce creier malefic? Se va găsi sau nu
ADN-ul lor în maşina lui Gigi? Vor rezista la confruntarea cu păgubaşul sau
nu? Va zice, cineva: „fugi de-aici, nea Gigi, nu ne-ai dat nouă banii de taxi, ai
dat la alţii!”. Apropo: banii primiţi ca să se întoarcă acasă cu taxiul vor fi găsiţi
şi ei? Ce se întâmplă dacă i-au cheltuit? Au dosit probe? Apoi: cum se mai ve-
rifică la IML dacă au fost tăbăciţi sau nu de bodyguarzii lui Gigi? Dacă nu mai
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au nici o urmă? Cu ce se vor compara cele de la depunerea plângerii împotriva
lui Gigi? Probleme sunt cu duiumul. Dacă, de pildă, instanţa va decide să-i
pună în libertate, pentru că, nu-i aşa, nu mai prezintă pericol public? Parcă ce,
până acum au prezentat? N-au furat maşina cine ştie cărui amărât, ci pe a unuia
care mai avea destule în garaj... Apoi: cine-i va apăra pe aceşti presupuşi ne-
vinovaţi - până la proba contrarie? Nu cumva tot domnii Mateuţ, Dancu şi Pa-
velescu? De ce n-ar face-o? În fond cunosc foarte bine speţa. Şi - mai ales - ar
putea face demersuri nu să fie eliberaţi, ci să fie reţinuţi în arest, ca să le crească
popularitatea! Cine ştie, poate-i pune dom’ Vadim şi pe ei pe liste pentru euro-
parlamentare... Lăsând gluma la o parte, nu pot să nu mă întreb decât dacă nu
cumva această reţinere intempensivă nu se datorează unui alt fapt: şi anume
furtului BMW-ului X6 al lui Hrebenciuc junior? Gigi era persoană privată, ba-
bacul ăstuia e însă parlamentar şi politician cu vază. Cu el nu merge să te joci,
că-ţi trânteşte vreo moţiune când ţi-e lumea mai dragă... Şi ar mai fi o pro-
blemă: ştie de-acum toată lumea (era „secretul lui Polichinelle”) că băieţii ăia
trei de se zice că i-au furat lui Gigi maşina şi au făcut din omul liber din Pipera
puşcăriaş de Rahova, erau pe „ştatele de plată” ale lu’ 0215. Că prin ei, Geme-
nii, celebrii Gemeni, duşmanii de moarte ai lui Nuţu Cămătaru, poliţiştii îşi fă-
ceau diverse treburi mai murdare. Vor fi chemaţi în instanţă, să depună
mărturie, şi foştii şefi de la 0215 (alias DGIPI)?    (29 aprilie)

Nu ne temem de porcină!
A apărut gripa porcină! În cealaltă parte a globului, prin Mexic şi Sta-

tele Unite. Dar, ca şi la cea aviară, noi suntem la mijloc. Şi parcă văd - tot e
porcul cea mai bună zburătoare - că va ateriza şi pe la noi. Ce vom face? Sun-
tem pregătiţi să o întâmpinăm cum se cuvine? Suntem! În primul rând pentru
că, prevăzători, guvernanţii au luat din timp măsuri de scădere a „parcului” de
râmători, prin argumente fiscale adecvate. S-a văzut clar că, decât să creşti por-
cul în ograda sau ferma proprie, aşteptând ca milogul subvenţii europene, e
mai practic să-l imporţi, gata tranşat şi prelucrat, de pe la vecini, reducând în
felul acesta şi riscurile. În al doilea rând: avem o excepţională experienţă cu
gripa aviară. Şi un specialist de exceptie - dl. Flutur, cel supranumit „genocidul
zburătoarelor”. Mai ţineţi minte cum se lupta dânsul, dimineaţa, la prânz şi
seara, pe toate posturile de televiziune, informându-ne câte mii de păsări de-
ale sătenilor au fost sacrificate pentru că s-a găsit o cioară moartă în drum? Şi
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cum ne sfătuia dânsul să convingem păsăretul propriu să nu se amestece cu cel
călător, purtător de microbi? E drept că gurile rele pretind că n-ar fi existat
nicio dovadă că gripa aviară ar fi ajuns la noi, dar ăsta e un argument în favoa-
rea d-lui Flutur: n-a ajuns pentru că n-a lăsat-o dânsul! Vă imaginaţi ce s-ar fi
întâmplat la Codlea, de pildă, dacă ateriza o pasăre infectată în mijlocul câr-
durilor din fermă? Ar fi fost groaznic! Aşa - omorându-se, la ordinul fostului
ministru toate orătăniile infectatele n-au mai avut pe cine să infecteze la rândul
lor. Şi aşa am scăpat cu faţa curată. Şi de găini. Dacă lucrurile se vor arăta că
merg prost, se poate apela din nou la dl Flutur. O să-i dea Guvernul Boc dis-
pensă pentru funcţia de preşedinte de Consiliul Judeţean, până trece urgia, şi
va fi pus să lupte cu porcina. Ştie dânsul cum. Mai întâi o să angajeze iute o
companie (ştie dânsul care) să stropească roţile maşinilor cu o soluţie pe bază
de apă chioară. Aşa va împiedica cirulaţia microbilor pe principalele drumuri
naţionale. Apoi va organiza nişte centre de sacrificare a guiţătorilor - în mod
ştiinţific - cotletele la cotlete, pulpele la pulpe, urechile la urechi - şi va însăr-
cina o altă companie cu neutralizarea „deşeurilor” rezultate. Va închide urgent
nişte combinate - câte or mai fi rămas - şi va iniţia o Ordonanţă de Urgenţă
pentru importul de carne de porc fără taxe - nu poţi să laşi populaţia fără cârnaţi
şi slăninuţă. Iar când va trece valul, se va arde arhiva (să nu se fi oploşit pe
acolo ceva microbi) şi domnul Flutur se va întoarce, mândru de reuşită, la în-
datoriile sale de gazdă a sindrofiilor turistice ale doamnei Udrea. N-avem, deci,
motive de îngrijorare! Să vină porcina, că are cine s-o înfrunte!    (30 aprilie)

Incompetenţă şi băşcălie 
la Palatul Victoria

Şedinţele de guvern au deja un istoric şi o personalitate desprinsă din
aceea a celui care a deţinut pentru mai scurtă sau mai lungă durată, acest man-
dat. N-am să mă refer, în aceste rânduri, decât la extreme. Cele mai pitoreşti
şedinţe de guvern au avut loc pe timpul în care proaspăta „stea” ţărănistă, Victor
Ciorbea, fusese transferat, cu arme şi bagaje, de la Primăria Capitalei la Palatul
Victoria. Guvernul Ciorbea a fost, se pare, unicul cu adevărat „democratic”,
fiecare componentă a coaliţiei făcându-şi propriul program în cadrul unui exe-
cutiv practic lipsit de busolă. Victor Ciorbea, fără funcţii în partidul său, trebuia
să-şi exercite autoritatea asupra şefilor de partide. Adică să traseze sarcini lui
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Stoica (şeful liberalilor), lui Roman (şeful democraţilor) şi şefilor săi din par-
tidul ţărănist. Lucru, desigur, practic imposibil. Acest deficit de calitate se re-
vanşa prin cantitate: şedinţele de guvern începeau pe la ora 10 dimineaţa şi se
sfârşeau târziu în noapte, când nici nervii de oţel premierului nu mai rezistau .
De-a lungul şedinţei, unii miniştri plecau şi venau de câte 3 ori, vâzându-şi
între timp şi de alte treburi. Cei mai „titraţi” îşi trimiteau adjuncţii sau secretarii
de stat. Orice problemă se lălăia cât se poate şi rareori la finele şedinţei se putea
bifa vreun punct rezolvat. Şedinţele de guvern ale lui Ciorbea au rămas în me-
moria participanţilor ca nişte maratoane ale ineficienţei, instituţia guvernamen-
tală plonjând într-un veritabil haos mai ales în lunile de după pensionarea
forţată a bătrânului Columbeanu, care trăgea sforile birocratice acolo încă de
pe vremea lui Dej. La polul opus s-au situat şedinţele de guvern conduse de
Adrian Năstase. Mână de fier şi bun organizator, acesta nu lăsa nimic la în-
tâmplare. Capacitatea sa de a rămâne pe scaun până la epuizarea generală i-a
terorizat pe mulţi dintre miniştri dar nimeni nu a cutezat vreodată să mişte în
front. Şi şedinţele lui Năstase durau, uneori, până în noapte, dar asta doar când
o cereau problemele discutate. Ce se întâmplă astăzi? În primul rând, Emil Boc
a luat măsura revoluţionară de a limita durata şedinţelor la trei ore. „Dacă nu
rezolvăm în trei ore, pierdem timpul degeaba” - a decretat premierul de la Cluj.
În ciuda spiritului său metodic, nici în aceste şedinţe lucrurile nu merg ca unse.
Dovada, o recentă reuniune în care s-au discutat unele dintre măsurile de „în-
tărire” a fiscalităţii. Premierul a dorit să afle de la ministrul său de Finanţe, in-
ginerul Pogea, cât va costa un pachet de ţigări ieftine după majorarea accizelor.
Pogea s-a opintit de vreo trei ori în calcule complicate, la mia de ţigarete (zău,
aproape că-l regret pe Vosganian, cu declaraţiile lui de copil zevzec, scos la
tablă să demonstreze teoria taxei auto) fără a reuşi să dea un răspuns clar.
„Noroc” că a destins atmosfera, ministrul Mediului, Nemirschi, care a declarat,
public şi cinic, că el fumează ţigări fără timbru, adică de contrabandă, docto-
randul în veterinare nici măcar jenându-se de călcarea legii. „Spuneţi-mi,
dom’le, cât costă un pachet de ţigări ieftine acum şi după scumpire” - a răbufnit
Napolenul de la Cluj şi, pe fondul tăcerii jenate şi prelungite a lui Pogea, popa
Sârbu a făcul calculul pe laptop-ul din dotare. Este o secvenţă reprezentativă
pentru climatul de incompetenţă şi băşcălia care domină acţiunea guvernului
cu cele mai grele probleme de rezolvat...    (6 mai)
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Reducerea împăduririlor, 
o decizie iraţională!

Este criză, ştim. Lucrurile merg prost. Greaua moştenire liberală e
echivalentă cu destabilizarea bugetului. Nu sunt bani pentru profesori. Nu sunt
bani pentru elevi. Nu sunt bani pentru medicamentele pensionarilor. Colac
peste pupăză, ne mai încearcă şi porcina, de parcă aviara nu ne-ar fi făcut des-
tule pagube. Bugetul e ca anteriul lui Arvinte, din care croitorul Boc taie din
spate pentru a coase în faţă. Ruşinea e evitată cu preţul unui posterior tot mai
gol. Se taie în draci, bani de la orice capitol. Nicio altă reducere nu mi se pare,
însă, la fel de păguboasă, criminală aş spune, ca cea de la împăduriri. Desigur,
n-aş vrea să fiu în locul ministrului Sârbu, de la Agricultură. Dar dacă aş fi ac-
ceptat ce-a acceptat el - să se reducă bugetul împăduririlor cu o treime - mi-aş
da demisia. Şi m-aş duce la vreo mânăstire să mă rog la Dumnezeu să-mi ierte
păcatul. Căci este un păcat capital, acesta. România este o ţară defavorizată de
cei care o populează şi care o supun la cele mai inimaginabile perversiuni, fără
teama că vor fi prinşi şi pedepsiţi. De 20 de ani pădurile României sunt jefuite
ca-n codru. Sunt tăiate fără milă de cei cu autorizaţii sau fără. România cheleşte
cu fiecare zi şi se expune tuturor catastrofelor care survin din această cauză.
Un copac se taie în cinci minute. El creşte însă în abia 20-30 de ani. Ce tăiem
astăzi nu se reface decât într-un sfert de secol. Ce plantăm astăzi reprezintă
paşaportul pentru viitor al fiilor şi nepoţilor noştri. Ce nu plantăm azi, repre-
zintă condamnarea lor de a trăi într-un mediu neprielnic şi nesigur. Cu orice
ne putem juca, doar cu viitorul nostru nu. Noua guvernare ne-a dat asigurări
peste asigurări că priveşte spre acest viitor. Constatăm însă că nu e în stare să
vadă nici până mâine. Altminteri n-ar renunţa atât de uşor la nişte principii ce
ar trebui să fie sacre. Este tristul rol ce a fost rezervat Regiei Pădurilor: să de-
vină propriul său gropar. Văduvită prin lege de capacitatea de a se autoadmi-
nistra (o măsură mai imbecilă decât „deconcentrarea” directorilor de Direcţii
Silvice judeţene de sub autoritatea Regiei, pentru a pune funcţiile la îndemâna
politrucilor locali nu se poate imagina). Regia se vede acum lipsită şi de posi-
bilitatea de a-şi îndeplini una dintre sarcinile sale fundamentale! Iar şefii ei nu
prea par preocupaţi de asta - altminteri nu s-ar vântura pe la congrese inter-
naţionale de doi lei, în timp ce instituţia se degradează. Dar poate că ăsta e pla-
nul. Încă unul dintre cele care operează la lumina zilei...    (7 mai)
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Turnarea cenuşei în cap, la comun!
„Ce e al meu e al meu, ce nu e al vostru nu este nici al meu” - cam

aşa s-ar putea traduce principiul potrivit căruia preşedintele şi-a făcut, public,
„mea culpa”, pentru semnarea legii de majorare a salariilor cadrelor didactice.
A greşit – se scuză Traian Băsescu, având grijă să adauge: împreună cu toată
clasa politică! Adică a fost luat de val. A văzut că clasa politică subscrie gene-
roasei măsuri - s-a luat după ea şi a aprobat proiectul de lege! Întrebarea care
se iţeşte e următoarea: putea preşedintele să nu se ia după clasa politică cea ti-
căloşită? Putea să refuze semnarea şi să trimită legea înapoi în Parlament?
Putea! Dar cine ar fi plătit oalele sparte, taman în prag de alegeri legislative?
PD-L-ul său iubit! Gestul preşedintelui ar fi fost interpretat nu ca o dovadă de
realism şi pragmatism politic, ci ca unul neprietenos faţă de o mare categorie
socială, defavorizată sistematic de politicieni. Aşa încât preşedintele n-a cutezat
să rişte, chiar cu riscul de a aproba o măsură nefuncţională, pentru că tot dom-
nia sa zice, acum, că previziunile bugetare făcute de guvernul liberal nu i se
păruseră încă de atunci prea realiste. Dar asta putea să rămână o simplă impre-
sie, iar o ţară nu se conduce (legal!) după impresii. Preşedinţia dispune de o
grămadă de analişti şi de informaţii precise pe baza cărora se putea verifica
„fezabilitatea” legii. Ce nu ne spune acum dl preşedinte este că gestul său a
fost de două ori emoţional: odată că se punea bine cu dascălii şi a doua oară că
le dădea la cap liberalilor guvernamentali care ţipau ca din gură de şarpe că nu
va fi posibilă mărirea. Dar tot ei, liberalii din Parlament, în frunte cu ministrul
Adomniţei, votaseră cu entuziasm şi în unanimitate în favoarea legii. Cine e
de vină că profesorilor, cărora li s-a plimbat pe la nas prăjitura majorării, rămân
cu buza umflată? Păi cine să fie: Traian Băsescu, Emil Boc, Mircea Geoană şi
lista e lungă, dar îi cuprinde pe toţi cei care acum se întrec să aducă dovezi -
dacă mai e nevoie - că nu se poate. De vină este populismul ieftin şi adesea
iresponsabil de care dau dovadă sistematic politicienii noştri şi faptul că elec-
toratul credul nu-i trage niciodată la răspundere pentru minciuni şi promisiuni
neonorate. Nici măcar când aceştia calcă legi pe care tot ei le fac. Discuţia pe
aceată temă este, probabil, tardivă, dar nu inutilă. Este momentul pentru a gândi
serios cum se pot evita situaţii viitoare de acest gen, adoptându-se proceduri
corespunzătoare. Şi trăgându-i la răspundere pe cei vinovaţi - nu doar de ne-
aplicarea unei legi, dar şi de aducerea ţării într-o astfel de situaţie.    (8 mai)
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Elena Udrea i-a văzut şeicului 
şoimii personali!

Bomba zilei - miercuri: aflată în vizită turistică (adică de serviciu) în
Emiratele Arabe Unite, Elena Udrea s-a bucurat de o onoare excepţională. Şei-
cul Sultan bin Ahmad Al Quassimi, ministru al Comerţului şi Turismului, adică
omologul doamnei Udrea, a invitat-o să-i vadă şoimii personali! Nu ştim ce i-
a mai arătat şeicul blondei noastre ministrese - care, desigur, a văzut multe la
viaţa ei - dar asta este de-ajuns ca să putem decreta că această vizită este unul
dintre marile succese ale mandatului său. Desigur, dna Udrea a mai dansat şi
lăcrimat la Berlin, a mâncat produse tradiţionale prin Italia, s-a plimbat cu sania
lui Flutur pe pârtia cu zăpadă adusă cu basculantele - dar să-i arate cineva şoi-
mii personali nu s-a mai întâmplat, cu atât mai mult cu cât dânsa dispune de
un Cocoş personal şi, teoretic cel puţin, n-ar trebui să fie diferenţe prea mari,
poate doar de atitudine (unii mănânca şi altul se lasă mâncat!) Una peste alta,
trebuie să recunoaştem că doamna Udrea nu doarme în post. Dimpotrivă: pare
de neoprit în efortul său de a promova - cel mai adesea pe cont propriu - turis-
mul românesc. Transformându-se ea însuşi într-o atracţie turistică şi punându-
se, cu generozitate, în slujba interesului general. Mi-aş permite o sugestie -
dacă mai este loc în agenda deja burduşită a doamnei ministru: când stă pe
acasă să organizeze sesiuni de vizionare personală. Să introducă în programele
turistice un punct special: întâlniri ale vizitatorilor străini cu ministrul Turis-
mului din România. În formule variate: invitaţii la ceai, mese festive cu dans
şi antren, serate culturale cu sesiuni de tricotaj manual. Pariez că va bate toate
recordurile şi nu va mai fi nevoie să se chinuiască să promoveze Delta - unde
oricum se ajunge greu, sau Bucovina - unde sunt cele mai proaste drumuri din
ţară. Avem o şansă: să alegem! Pe Elena Udrea!    (9 mai)
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Nu-l subestimaţi pe 
Marian Vanghelie!

Multă, prea multă vreme, Marian Vanghelie a fost tratat în registru
minor, făcându-se caz doar de incultura sa. Încercările de a-i frâna propensiu-
nea spre nivelurile superioare ale partidului au fost stângace şi nepotrivite. Sus-
pendarea lui, în 2004, pentru nereguli comise la nivelul magazinelor pentru
nevoiaşi s-a soldat cu o revenire a sa în forţă, pe baza mandatului electoral şi
cu reintegrarea în structurile de conducere, când şefii şi-au dat seama că nu au
pe acolo un alt „motor” de forţa lui. Relaţiile sale cu conducerea directă au fost
tensionate, pe baza faptului că un Dan Ioan Popescu, de exemplu, era suspendat
la niveluri înalte, singurul adaptat să lucreze cu baza şi să-i cunoască detaliile
fiind tot Vanghelie. Aceste relaţii tensionate au încetat atunci când a reuşit să
pună mâna pe conducerea efectivă a celei mai importante organizaţii - chiar
dacă nu şi a celei mai eficiente. Încercarea sa de atunci de a „bate” mai sus s-
a dovedit pripită şi izbitura de zidul format din „aristocraţia” de partid l-a rea-
dus cu picioarele pe pământ. Pentru moment. Marian Vanghelie este un
personaj aparte în politica românească. El reprezintă o categorie ce se regăseşte
în politica mai de pretutindeni, cea a activistului care pleacă de la bază şi ră-
mâne ancorat în problemele acesteia. A celui care îşi creează anturajul, nu plon-
jează în mijlocul său din alte sfere. Este un paternalism de alt soi decât cel
iliescian, de pildă. Unul cu identitate precisă în mediul pe care-l reprezintă. Şi
înzestrat cu un puternic instinct al dominării celor din jur, pe care-i selectează
din categorii pe care se poate baza. Odată cu excluderea din partid a lui Mădălin
Voicu, Marian Vanghelie inaugurează o nouă etapă a carierei sale politice. Până
acum a fost extrem de atent în a servi intereselor celor care să nu-l cenzureze
în activităţile sale, oferindu-le suportul necesar combaterii concurenţei interne.
Mircea Geoană, ca preşedinte al partidului, reprezintă în acest moment intere-
sele unui cerc de susţinători situaţi la tablourile de comandă ale „miliţiilor” lo-
cale. Sunt preşedinţii organizaţiilor judeţene cei pe care contează în disputa
surdă cu alţi veleitari din partid. Pentru Vanghelie a devenit limpede faptul că
„portiţa” spre vârful partidului i-o poate deschide doar Geoană şi s-a pus în to-
talitate în slujba lui. Politica sa a fost până acum aceea de a profita de partici-
parea la guvernare prin plasarea oamenilor credincioşi lui în poziţii cheie din
nivelurile de decizie. De aia s-a bătut pentru Interne, unde a reuşit până la urmă
să-şi plaseze omul la celebra DGIPI. De aia s-a bătut şi pentru vicepreşedinţia
AVAS, unde l-a plasat ca vice pe unul dintre şefii economatelor din sectorul
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său, cu sarcina precisă de a strânge bani pentru campania prezidenţială. Acum,
Vanghelie se află în etapa epurărilor: şi-a asumat sarcina - acceptată tacit de
Geoană - de a face curat în jurul acestuia. De a-i îndepărta pe criticii incomozi.
De a linişti apele. De acum înainte „lucrurile murdare” din zona cadrelor vor
fi în competenţa sa. Vanghelie îi pregăteşte lui Geoană calea spre preşedinţie
convins că numai în felul acesta va putea accede la vârful partidului, pe locul
pe care acesta îl va lăsa liber. Nu-l subestimaţi pe Marian Vanghelie! N-are el
cultură generală, dar are cultul puterii.    (11 mai)

Becali premier!
Aflat la un pas de disoluţie, partidul lui Corneliu Vadim Tudor dă

semne de resuscitare. L-a ajutat injecţia cu adrenalină a lui Gigi Becali, scos
şi el dintr-un anoniman emergent, de o spectaculoasă reţinere cu mascaţi şi de
priponirea sa în arestul de la Rahova pentru un motiv cel puţin controversabil.
Corneliu Vadim Tudor, redevenit pentru o perioadă om de litere, sociolog, fi-
losof şi comentator sportiv, prinde din zbor firul speranţei şi crede că europar-
lamentarele, pentru care face tandem cu cel cu care până nu demult îşi împărţea
electoratul, vor constitui o bună trambulină pentru prezidenţialele din iarnă,
când pare foarte hotărât să încurce iţele şi să triumfe în dauna tripletei „oficiale”
Băsescu-Geoană-Antonescu. Iar în cazul în care va fi ales preşedinte, Tudor a
declarat că este hotărât să-l numească pe Gigi Becali premier. Dincolo de enor-
mitatea faptului în sine - în condiţiile actuale - hai să aruncăm o privire asupra
acestei eventualităţi. Să zicem că Vadim intră în turul 2 al prezidenţialelor, cu
oricare dintre cei trei şi că electoratul va decide să-i dea lui ţara pe mână. În-
văţând din „lecţia Băsescu”, Vadim va găsi soluţia de a-şi impune omul - pe
Gigi Becali - pentru formarea noului guvern. Probabil că, aşa cum s-ar fi în-
tâmplat şi în iarna trecută, parlamentarii nu vor dori să rişte pierderea posturilor
mănoase în care abia s-au acomodat şi vor ceda şantajului constituţional. Gigi
Becali va primi din partea preşedintelui Vadim sarcina să formeze noul guvern.
Cu cine-l va forma? Hai să zicem că nu asta e problema. Ce, parcă Băsescu n-
a venit cu panarame de genul lui Dobre sau cu Pârvuleasca, pentru Transporturi
şi Integrare Europeană, în 2004? Parcă în actualul guvern Boc nu sunt nişte
anonimi de toată frumuseţea, care până ieri vindeau saltele Relaxa pentru Ca-
taramă şi acum administrează societatea informaţională? De ce n-ar fi verii şi
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cumetrii lui Gigi Becali buni pentru a fi puşi în fruntea unor ministere unde nu
vor trebui decât să-şi pună la rândul lor oameni pricepuţi să stoarcă bani pentru
ei şi pentru partid - cum face toată lumea? Cu ce-ar fi mai prejos un Giovani
Becali la Finaţe decât o Elena Udrea la Turism? De ce n-am putea accepta ideea
că oricare dintre membrii rămaşi lângă Vadim după ieşirea din Parlament n-ar
putea fi ministru? Cât de bine s-ar descurca un astfel de ministru şi câtă viaţă
lungă ar putea avea, este o altă problemă. Şi nu una de fond. Pentru că nu com-
petenţa ministrului este ceea ce îi preocupă pe cei care veghează la destinele Ro-
mâniei, aşa cum veghează, ci îndeplinirea obiectivelor de partid, grup, gaşcă sau
cum s-o mai fi numind tipul de asciere care funcţionează la vârf. Aşa că dacă dl
Boc se descurcă - dl Boc care n-a prea făcut afaceri în viaţa lui (şi asta se vede)
- de ce nu s-ar descurca Gigi Becali, care a făcut, slavă Domnului?    (12 mai)

Alegeri la bloc
Fac încercarea de a traduce în limbajul şi mediul comun ceea ce se

întâmplă la vârful politicii româneşti. A fost o căsătorie din interes: ca să poată
să intre în apartamentul cel nou, de două camere, nici băiatul Boc şi nici fata
Nica (să zicem), nu îndeplineau condiţia: să justifice ocuparea spaţiului prin
dimensiunile familiei (hai să facem şi un recurs la legislaţia comunistă în do-
meniu). Deşi nu se plăceau, ba chiar îi încerca şi o antipatie puternică, ambii
având cu totul alte preferinţe - cei doi becheri au decis - la insistenţele părinţilor
(Tata Socru Traian şi Tata Socru Mircea) să-şi unească destinele în numele con-
fortului casnic. Fostul ocupant al apartamentului din Centru, motociclistul
Călin, a fost dat afară cu şuturi, lucrurile i-au fost aruncate pe geam şi în locul
lui s-au mutat tinerii însurăţei. Care au început să deretice şi să-şi împartă
spaţiul: bucătăria o iei tu, debaraua o iau eu, îmi instalez în balcon colivia cu
papagali, îţi pui în hol borcanul cu peştişori, şi aşa mai departe. În timpul ăsta
s-a dat anunţ că se fac alegeri de preşedinte de asociaţie de locatari. Tata Socru
Traian e în funcţie şi n-ar da din mână pleaşca asta, mai ales că o parte din lo-
catari îi sunt îndatoraţi - le ia întreţinerea mai mică, nu-i trece la cheltuieli co-
mune etc. La rândul lui, Tata Socru Mircea vrea şi el şefia blocului. Îl zgândăre
faptul că la trecutele alegeri de şef de scară Traian l-a umilit câştigând din pri-
mul tur. Între timp şi-a făcut şi el partizani printre locatarii mai scăpătaţi de la
mansarde şi de la subsol, care s-au înmulţit mai repede decât „burjuii” de la
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etaje. Şi cum a început campania, cum au început să se dea în gât unul pe altul,
punându-şi în cârcă tot felul de chestii. În cea mai ingrată situaţie se află însă
juna familie: ei ce poziţiei iau? Cât de puternică e solidaritatea conjugală? De
ce taică-tău şi nu taică-meu? - a fost prima întrebare care le-a stat pe buze. Şi de
aici a pornit scandalul. Dacă te mai iei de tata te dau afară din casă! Ba te dau eu
pe tine şi-l aduc pe motociclist! Şi aşa mai departe. Şi acum ce ziceţi: în perspec-
tiva alegerilor astea de „bloc”, ce şanse mai are „familia”? (13 mai)

Generalul ispăşitor
Generalul Stănculescu a primit din partea instanţei o permisie de un

an, în care se poate trata pentru bolile de care suferă, altundeva decât la spita-
lul-penitenciar. Generalul a obţinut această favoare incomparabil mai greu şi
mai târziu decât Gorbunov, de pildă, şi spre deosebire de ai aceluia, procurorii
săi au făcut recurs, încercând să-l reţină în celulă. Probabil că până la urmă
bunul simţ va învinge şi generalul se va putea întoarce acasă pentru a medita
la ciudăţeniile destinului. Generalul Stănculescu este, probabil, ultimul deţinut
politic din această ţară. Condamnarea sa nu poate fi scoasă din tiparele acestei
categorii. Ba chiar, aş adăuga: ultimul deţinut politic de tip comunist! Probabil
că Ceauşescu a fost mândru, acolo în mormântul său necunoscut, de procurorii
şi judecătorii care l-au întemniţat pe general. Aceştia au lucrat după metodele
cunoscute şi în timpul anchetei, şi la proces. Practic, de când a fost înhăţat de
mascaţi, generalul nu a avut nicio şansă: era deja condamnat. Pentru o bună
parte a opiniei publice lucrurile continuă să rămână în ceaţă. Ce-a făcut Stăn-
culescu? A reprimat revoluţia - spun magistraţii crescuţi şi educaţi la şcoala
comunistă. A dat ordin să se tragă în manifestanţi. E drept că acel ordin nu se
regăseşte, negru pe alb, pe nicăieri, dar asta nu mai contează. Este o apreciere
intrată în legendă. De ce şi-a mai pus el piciorul în gips? De ce l-a urcat pe
Ceauşescu în elicopter şi l-a trimis în bejenie? De ce n-a preluat comanda ar-
matei şi nu a întors armele, în buna tradiţie naţională? De ce abia după vreo 7
ani s-au trezit cei care s-au trezit să-l acuze? Toate aceste întrebări rămân fără
răspuns. Stănculescu a intrat în puşcărie după ce aceasta s-a golit şi de ultimul
reprezentant al „batalionului disciplinar CPEX” prin care s-a încercat exem-
plificarea unei atitudini istorice faţă de comunişti. Cineva trebuia să fie vinovat
şi cum ciracii politici ai lui Ceauşescu s-au degajat de vinovăţii, ţapul ispăşitor
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a devenit generalul. Este meritul a doi preşedinţi români de a fi declanşat şi de
a fi susţinut această campanie prin care omul care deţine o parte dintre meritele
victoriei Revoluţiei, a fost trecut de cealaltă parte a baricadei şi transformat în
duşman al poporului: Emil Constantinescu, cel care a încercat în acest fel să
ofere o satisfacţie conestatarilor săi, care-l acuzau de pactizare cu „neoco-
muniştii”, şi Traian Băsescu, cel care a girat până la capăt această mascaradă
prin justiţia pe care o controlează „democratic”. Este una dintre caracteristicile
imuabile ale istoriei, aceea că întotdeauna învingătorii sunt cei care au dreptate.
Probabil că aşa se întâmplă şi acum. Prin Stănculescu, „învingătorii” vor să
dovedească valoarea victoriei lor, că aceasta nu a venit de la sine şi că au avut
în faţă un inamic perfid şi galonat. Şi ce exemplu mai bun decât acesta? Dacă
va reuşi să-şi rezolve problemele de sănătate, la anul pe vremea asta generalul
se va întoarce la puşcărie să-şi continue calvarul. M-ar mira să apară o scânteie
de bun simţ şi cel care are acest drept constituţional să facă să înceteze acest
spectacol prost şi dezonorant pentru o democraţie europeană.    (14 mai)

Cu mascaţii la bal şi la spital!
Infracţionalitatea nu poate fi combătută cu mănuşi. În special cea vio-

lentă. Violenţei trebuie să i se răspundă cu violenţă - dar în limitele legii. Aşa
au apărut „mascaţii” de la SPIR. Acolo unde sectoriştii şi alţi poliţişti fără an-
trenament nu răzbesc în faţa bandiţilor, se cere intervenţia unui corp specializat.
Poliţiştii de la SPIR sunt specializaţi. Cei mai mulţi sunt foşti sportivi. Au
condiţie fizică şi şi-o întreţin prin antrenamente intense. Sunt pregătiţi să răs-
pundă oricărui tip de provocare. Ei, însă, sunt un instrument care răspunde la
comenzi. Dacă comenzile sunt bune, răspunsul e bun. Dacă nu, nu. Primul
exemplu: reţinerea lui Gigi Becali, în Pipera. Mascaţii au debarcat, au sunat la
poartă, apoi la uşă, Gigi a ieşit în pijama să vadă despre ce e vorba. I s-a spus
politicos. Cei care se aşteptau ca Gigi să opună rezistenţă, au fost dezamăgiţi.
Cel puţin pentru că aşa anunţase el. Că nu se va lăsa cu una, cu două. S-a lăsat.
Şi-a dat seama că n-are rost să te pui cu legea. Chiar dacă ai în jurul tău zece
bodyguarzi. Drept urmare, mascaţii au făcut şi ei exces de politeţe. Până acolo
încât l-au instalat chiar pe cel înhăţat la volan, să-i ducă el la secţie. Alta: di-
mineaţa devreme în Ferentari, undeva unde se termină oraşul. În curtea familiei
„Z” dau buzna peste gard vreo 12 mascaţi. Se răspândesc de jur împrejurul

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 147



148 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

casei. Doi stau să scoată uşa din ţâţâni când deschide stăpânul casei, buimac
de somn. E luat pe sus, pus la pământ cu faţa în jos şi cu pistolul în ceafă. Unul
dintre copii, de vreo 18 ani, e luat de păr direct din pat şi trântit pe podea. Ne-
vasta gospodarului n-apucă decât să întrebe: cine sunteţi, ce vreţi? - până când
i se astupă gura. Răspândiţi prin toată casa, mascaţii deschid dulapuri, răstoarnă
cutii, cotrobăie prin debarale. Totul sub reflectorul aparatului de filmat care în-
registrază demonstraţia de vitejie. Când un şef întreabă „sunteţi familia X ?”
şi i se răspunde că nu, aplombul mascaţilor se înmoaie. Dar unde stă familia
X? - mai întreabă, nedumerit, şeful. Habar n-avem! În tăcere, comandoul se
reuneşte şi iese tiptil pe poartă. Fără măcar un „scuzaţi, pardon, bonsoar!”
Eroare de identitate. Nimic special!    (15 mai)

America nu crede 
în criză şi în gripă...

Valurile de călători pe care le descarcă aproape continuu jet-urile
transatlantice pe aeroportul din Miami nu au parte de vreun semn că pe aici
bântuie celebra febră porcină. Probabil că măsuri de siguranţă sporită se iau la
terminalele care debarcă pasagerii dinspre Mexic şi America Centrală, dar toată
atmosfera de aici este departe de a dezvălui vreo obsesie de acest fel. Parcă
nici criza financiară nu a afectat prea tare această capitală a tropicului, oraş
care în ultimii ani a înregistrat ritmuri de dezvoltare egalate de puţine alte me-
tropole. Miami rămâne, fără îndoială, port-drapelul turismului american inter-
naţional. Prin caracteristicele sale unice ce fac ca aici să se regăsească condiţii
naturale care, de regulă, sunt căutate în zone geografice îndepărtate, el repre-
zintă centrul exotismului naţional. Cu o istorie de doar un secol, capitala Flo-
ridei a avut un destin sinuos, de la prima cale ferată care a legat de restul ţării
o zonă considerată improprie vieţuirii şi până la devenirea sa ca placă turnantă
a comunicaţiilor din zona caraibeană. Ceea ce în urmă cu o sută de ani era un
loc bântuit de ţânţari şi aligatori, cu mlaştini de nepătruns şi cu călduri năuci-
toare este astăzi una dintre cele mai căutate zone pentru tihna vârstei a treia şi
pentru petrecerea vacanţelor în general. Două au fost lucrurile care au scris is-
toria nouă a Floridei: calea ferată şi aerul condiţionat. Ele au făcut din Florida
una dintre cele mai populate zone ale Americii, cu o economie dezvoltată şi o
dinamică socială impresionantă. Asupra acestei evoluţii şi-a pus amprenta, be-
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nefic, exilul cubanez, un fenomen unic în istoria emigraţiei americane recente
în care o comunitate etnică a dat ţării de adopţie mai mult decât a primit. Pentru
că nu a fost vorba de un fenomen condiţionat economic. Exilul cubanez de
după 1960 a adus aici o populaţie educată, cu experienţă economică şi cu un
puternic spirit de grup. Cubanezii alcătuiesc astăzi jumătate din populaţia zonei
Miami, primarul oraşului şi guvernatorul statului sunt de origine cubaneză, iar
celebra mafie cubaneză care a inspirat filme de succes ca Scarface a fost ani-
hilată cu aproape 15 ani în urmă, lăsând locul unor etnii mai puţin eficiente,
precum haitienii. Oraşul este astăzi unul ultramodern, funcţional şi se mân-
dreşte cu statutul său multietnic şi multicultural. Îşi au aici sediul numeroase
mari companii multinaţionale Miami fiind considerată adevarata capitală eco-
nomică a zonei Caraibelor. Nu întâmplător oraşul a fost ales ca gazdă a celei
mai importante reuniuni anuale a organizaţiilor de turism din Statele Unite -
Târgul de turism POW WOW 2009, manifestare de forţă care reuneşte peste
1.000 de organizaţii turistice care încheie cu acest prilej, cu beneficiari din în-
trega lume contracte de aproape 4 miliarde de dolari. Deşi celebră prin „ex-
portul” său de turişti America reprezintă principala destinaţie din turismul
internaţional, Turismul reprezintă pentru americani una dintre „cheile” ieşirii
din recesiune şi din capcana şomajului. Autorităţile fac eforturi deosebite pen-
tru a împăca necesitatea unei protecţii sporite în faţa ameninţărilor teroriste cu
simplificarea procedurilor de admisie. După cum preciza Roger T.Dow,
preşedintele US Travel Association la deschiderea târgului, programul Visa
Waiver va adăuga celor 27 de state aflate pe listă alte 5, pentru care procedura
va fi simplificată iar durata răspunsului la solicitarea de viză va fi scurtată con-
siderabil. Din păcate, România nu se află încă pe această listă, iar de asta nu
sunt vinovaţi, desigur, americanii... De altfel, la această ediţie a POW WOW
participarea reprezentanţilor firmelor de turism din România este extrem de
redusă, ceea ce a stârnit chiar şi nedumerirea oficialilor ambasadei de la Bu-
cureşti, care se aşteptau la mai multe solicitări. În plin sezon turistic Miami or-
ganizează evenimentul printr-o mobilizare exemplară a tuturor celor implicaţi în
acest tip de activitate. Cât e ea de Americă, America nu-şi permite să ignore nici
unul dintre amănuntele care i-ar putea aduce mai mulţi vizitatori. Plătitori... (19
mai)
(Corespondenţă din Miami)
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De ce n-au şi americanii 
o Elena Udrea?

Explicaţia e simplă: pentru că la ei preşedinte este Barack Obama!
Şi ce dacă? - aţi putea întreba. Păi Obama nu are în anturajul sau o personalitate
de calibrul Elenei Udrea. Căreia să-i facă cadou un minister nou-nouţ, cum a
făcut Traian Băsescu. Mai mult: americanii n-au avut niciodată un minister al
Turismului, deşi au cel mai dezvoltat şi mai performant turism dintre toate
ţările lumii. Au avut însă întotdeauna un obiectiv naţional: să-şi promoveze
potenţialul, să aducă cât mai mulţi turişti de pretutindeni şi să pună această ra-
mură în slujba dezvoltării. America a avut şi are o foarte puternică asociaţie
profesională neguvernamentală: până anul acesta a fost TIA (Travel Industry
Association), iar de anul acesta este US Travel Association - organizaţie care
reuneşte tot ceea ce este reprezentativ în domeniu: lanţuri hoteliere, companii
aviatice, companii de transport terestru şi maritim, agenţii de turism, banci,
producatori de echipamente destinate serviciilor turistice, instituţii de cultură.
Asociaţia este un partener important al Guvernului, care ţine cont de cererile
şi de sugestiile sale, pentru ca aceasta are în spate circa 17 milioane de persoane
care lucrează în aceste domenii şi o cifră de afaceri de sute de miliarde de dolari
(anul trecut doar suma cheltuită de vizitatorii străini în State a fost de 142 mi-
liarde de dolari). Recent, o delegaţie a US Travel Association a avut o întreve-
dere de o jumatate de oră cu preşedintele Obama căruia i s-au prezentat soluţiile
de ieşire din criză (în luna aprilie intrările de turişti străini au fost cu 10% mai
mici decât în anul precedent, ceea ce constituie un serios semnal de alarmă).
Trei sunt domeniile pe care le are în vedere Asociaţia - a declarat preşedintele
Roger T.Dow la Târgul Internaţional POW WOW 2009 care se desfăşoară în
aceste zile la Miami, în Florida şi toate urmăresc obiectivul esenţial al creşterii
numărului de vizitatori străini.”Turismul internaţional este un tort care creşte
şi din care trebuie să găsim calea spre a ne rezerva felia cea mai consistentă”-
s-a exprimat, plastic, preşedintele Dow. Cele trei obiective sunt: creşterea nu-
mărului ţărilor incluse în programul Visa Waiver, sporirea intrărilor pentru toate
destinaţiile internaţionale şi o mai puternică promovare a călătoriilor spre SUA
prin clarificarea procedurilor în aşa fel încât să se cunoască bine intregul pro-
ces. America parcurge, din această perspectivă, o criză profundă şi de durată
ţara nereuşind să revină la cifrele de dinainte de atacurile teroriste din septem-
brie 2001. Organizaţiile turistice sunt nevoite să facă faţă restrictiilor impuse
în acordarea vizelor şi în formalităţile tot mai complicate de admisie. US Travel
Association a contribuit direct la pregătirea a 400 de noi agenţi de vamă şi
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frontieră şi a promovat cu insistenţă noul Global Entry Program, care luna tre-
cută a inclus Olanda ca prima ţară care răspunde exigenţelor sistemului avansat
de scanare a paşapoartelor - spunea în conferinţa de presă de marţi Caroline
Beteta, preşedintele California Travel and Tourism Comission. Iată deci că
America, fără un minister - şi un ministru - al Turismului se confruntă cam cu
aceleaşi probleme pe care le avem şi noi. Doar că proporţiile sunt altele. Şi po-
sibilităţile. Aici, la Miami, parcă şi vremea s-a întors împotriva turismului. O
puternică furtună a lovit Florida cu ploi torenţiale şi vreme de mai bine de o
săptămână soarele a fost prezent cu zgârcenie pe cerul de deasupra „polului”
turistic al Americii. Numai că, spre deosebire de alte litoraluri, aici ai din plin
ce face când nu mergi la plajă. E un capitol pe care nu-l poate suplini nici măcar
un imn turistic atractiv, ca cel care reprezintă principala realizare de până acum
a ministerului condus de doamna Udrea.    (21 mai)
(Corespondenţă specială din Miami)

Ce lucruri importante 
s-au mai întâmplat în ţară?

Am lipsit vreo 10 zile din ţară. Am fost tocmai în Florida, la un târg
internaţional de turism. Mărturisesc faptul că demersul meu - intim - primordial
a fost să văd în ce fel se deosebeşte campania de aducere a mai multor turişti
străini în America faţă de cea de aducere a mai multor turişti străini în România.
Vă mărturisesc faptul că nu m-a impresionat ce fac americanii. Mai ales că ei
îşi cam dau cu dreptul în stângul, dorind - pe de o parte - să aducă mai mulţi
turişti, dar punându-le, de pe alta, tot felul de piedici în obţinerea vizelor. Asta
şi face ca America să treacă şi printr-o criză turistică: anul trecut s-au pierdut
peste 200.000 de locuri de muncă în acest domeniu, iar în acest an se aşteaptă
ca pierderea să fie de peste 250.000. În total, cam atâţia câţi români lucrează
în branşă. Iată, deci, un capitol la care le suntem superiori americanilor. Doar
prin faptul că o avem pe neobosita doamnă Udrea la cârma ministerului de re-
sort, unde se zbate de mama focului să atragă atenţia străinătăţii. Lucrul acesta
fiindu-mi clar, am dorit, la revenirea de la Miami (locul în care într-un an vin
mai mulţi turişti decât toată România) să aflu ce s-a mai întâmplat, notabil, în
ţară în aceste zile. Şi n-am aflat decât că: fostul ministru Păcuraru e dat în vilag
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că face exhibiţionism pe Internet; că marele politician Nati Meir vrea să dea
lovitura angajând-o pe Monica Columbeanu putător de cuvânt (în ce limbă?);
că marele premiu de la „6 din 49” n-a fost câştigat încă şi - probabil - dezno-
dământul se amână până la europarlamentare, ca să rămână naţia cu atenţia
trează; că pe procurorul Voinea l-a trecut Băsescu de tot în rezervă; că Nelu
Iordache l-a schimbat pe Răcaru, la Blue Air, după ce acesta i-a construit com-
pania de la temelie; că pasajul Băneasa a făcut, deja, primele trei victime; că
lui Piedone i se anulează permisul obţinut într-o zi la toate categoriile (la Pi-
teşti!); că „sex simbolul” Magda Bistriceanu a spus adio PSD-ului şi „bine v-
am găsit!” PNL-ului; că lui Penescu tot nu i s-a dat drumul din arest; că
Antonescu s-ar cam fi certat cu Orban; că Gigi Becali s-a hotărât să devină
preşedinte-antrenor... Numai lucruri importante, dintre cele care se întâmplă
în ţara asta a noastră...    (27 mai)

Zodia Paparudei
După 50 de ani de comunism şi 20 de capitalism, agricultura româ-

nească se află în zodia Paparudei. Adică la discreţia cerului şi a fenomenelor
meteorologice. La fel ca şi în urmă cu 2000 de ani, dacă plouă avem recolte
bogate, iar dacă e secetă, ne paşte foamea... La fel ca şi în urmă cu 2000 de
ani, guvernanţii de azi privesc cerul cu îngrijorare şi se roagă ca Dumnezeu să
ne înţeleagă problemele şi să trimită ploile salvatoare. Uneori Dumnezeu îi as-
cultă, şi ploile care nu se mai termină se transformă în inundaţii. Când gluma
se îngroaşă, autorităţile locale recurg la soluţii istorice şi trimit paparudele să
descânte. Este, probabil, nota de originalitate pe care noi o adăugăm unei Uni-
uni Europene care a renunţat de mult să se mai lase la voia întâmplării. Româ-
nia, ţară care - vorba ministrului Sârbu - ar putea hrăni 80 de milioane de
locuitori, dă din colţ în colţ în fiecare an, pentru doar 20. De ce? Simplu: pentru
că nu avem irigaţii. Sau avem puţine. Sau costă prea mult. Sau... Ceauşescu s-
a îngrijit de treaba asta şi a lansat un program amplu. N-au mai rămas din el
decât ţevile de aluminiu furate de ţărani de pe câmp şi folosite pe post de grinzi
la magaziile din gospodărie. Sau îngropate pur şi simplu pe undeva în aştepta-
rea creşterii preţului la REMAT. Dintr-o suprafaţă de aproape un milion de
hectare irigate s-a ales praful. N-au mai rămas decât tranşeele canalelor. „Pariul
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cu agricultura” lansat de Petre Roman a fost câştigat de agricultură. De agri-
cultura primitivă făcută ca pe timpul dacilor. Cu sapa şi cu vaca înhămată la
plug. Asta, în timp ce Ministerul Agriculturii este cel mai încărcat cu funcţio-
nari dintre toate ministerele ţării. Şi unde miniştrii se schimbă lăsându-şi moşte-
nire scheme pline cu pipiţe şi traficanţi de caltaboşi. Agricultura României este
aruncată ferm în Zodia Paparudei. De unde n-o vor scoate nici iscusiţii euro-
parlamentari pe care ne pregătim să-i trimitem, pe bani grei, la Bruxelles şi
Strasbourg...  (2 iunie)

„Garantat Vanghelie”
Dacă mă uit pe stradă la bannerele şi la afişele care au mai rămas

după furtuna de marţi seara, am impresia că îi vom trimite la Bruxelles şi Stras-
bourg pe domnii Geoană, Vanghelie, Onţanu, Crin Antonescu şi... Marian
Miluţ. Întâmplarea face că doar acesta - cel din urmă şi cel mai lipsit de şansă
- să fie unicul înscris de facto pe listele de candidaţi pe care vom merge dumi-
nică să-i votăm. Ceilalţi sunt „susţinători” sau „garanţi”. Cel mai spectaculos
garant este Marian Vanghelie: aflăm din afişele social-democrate că cea mai
importantă calitate a candidaţilor „roşii” este că garantează pentru ei primarul
Sectorului 5. Ar fi ceva de capul lui Severin dacă n-ar avea aplicată ştampila
„Garantat Vanghelie„? Nici pomeneală. Valoarea sa stă în faptul că are girul
deplin al preşedintelui organizaţiei municipale. Este o campanie, trebuie să re-
cunoaştem, originală. Nu ştiu ce consilier american sau israelian a dat bunul
ăsta de tipar, dar ştiu că ăla a bătut departe. În fond, campania nu vizează eu-
roparlamentarele, ci prezidenţialele din toamnă. Cu cât mai devreme şi mai in-
sistent, cu atât mai bine pentru candidaţi. Profitându-se de faptul că Traian
Băsescu nu şi-a făcut încă publică intenţia de a candida - concret, zice că va
depinde de cum îi va merge economiei: îi merge bine - candidează, nu-i merge
- îl lasă pe Boc în loc! - outsiderii Geoană şi Antonescu au pornit la atac. Cu
acel cuvânt caracteristic celor care cred că nici usturoi n-au mâmcat şi nici gura
nu le miroase. Ambii par să fi uitat subit că cea mai dezastruoasă guvernare de
până acum i-a avut ori în prim plan (Antonescu), ori în culise (Geoană) şi că
azi nu mai pot proceda ca Ciorbea, în urmă cu 13 ani, care poza în oponent al
lui Crin Halaicu, nu în succesor pe linie de Convenţie, pentru că alegătorii nu
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mai sunt la fel de naivi ca pe vremea „schimbării”. Între timp schimbarea s-a
schimbat de câteva ori şi poporul s-a lămurit că politicienii sunt toţi o apă şi-
un pământ. De aia, poate, şi naiva diversiune a „garanţiilor”, despre care, dacă
ar fi să le credem, ar trebui să admitem că dl Vanghelie a devenit deja un soi
de patriarh al partidului, care dă binecuvântări şi unge urmaşi...    (4 iunie)

„Eutanasierea” parcărilor ilegale
Este, desigur, neplăcut să te întorci de pe unde aveai o treabă urgentă

şi să constaţi că maşina ţi-a dispărut din locul în care ai parcat-o. Neregula-
mentar, bineînţeles, pentru că regulamentar nu ai unde. De cele mai multe ori
zici mersi că nu ţi-a fost furată, chiar dacă pentru a o reprimi trebuie să bagi
mâna adânc în buzunar şi să scoţi câteva milioane. Îi înjuri, în gând, bineînţeles,
pe cei de la serviciul care „saltă” maşinile, deşi îţi dai seama că aştia n-au nicio
vină şi că îşi fac doar treaba pentru care sunt plătiţi. Îl înjuri - nu doar în gând
- pe primar, că în loc să facă locuri de parcare, hinghereşte maşinile şi o iei de
la capăt. La prima ocazie când ai din nou o treabă urgentă, laşi maşina în faţa
indicatorului „Parcarea interzisă” şi te rogi la Dumnezeu să nu ţi-o ia până când
îţi termini treaba. Privită la rece, problema parcărilor şi a „arestării”maşinilor
are câteva componente obiective. Prima este că nu sunt suficiente locuri de
parcare, că străzile sunt înguste şi traficul extrem de aglomerat. A doua e că
unica soluţie este reducerea prezenţei maşinilor pe stradă. Componenta subiec-
tivă este că indisciplina rutieră a atins cote de nedescris, că nesimţirea şofe-
rească aproape că nu mai are limite şi că parcarea neregulamentară se face
uneori în duşmănie, fără ca celui care operează în acest fel să-i mai pese dacă
pe lângă el se mai poate circula sau nu. Iniţiativa luată de edilii Sectoarelor 1,
2, 3 şi 6 este, până la urmă, justificată. În materie de respectare a legii, vorba
bună nu duce nicăieri, singura care poate convinge fiind sancţiunea. Aşa se
procedează mai peste tot, în oraşele cu trafic intens şi spaţiu limitat. În New
York, de exemplu, dacă ai tupeul să parchezi în loc interzis, plăteşti o amendă
usturătoare şi mergi vreo sută de kilometri până la locul de depozitare, scoţând
bani din buzunar şi pentru transportul până acolo. La noi, spuneam, chestiunea
a devenit cronică. Ridicarea maşinilor îi enervează rău pe cei în cauză, atât de
rău încât scriu articole vitriolante prin ziare împotriva celor care deţin firmele
de ridicare a maşinilor. Bunul simţ şi raţiunea ar trebui să ne îndrepte în altă
direcţie. În primul rând edilii ar trebui să fie mai raţionali şi să identifice locu-
rile unde interdicţia devine absolut necesară. Alminteri, cel mai simplu lucru
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e să pună semne de interdicţie peste tot şi să facă din acestea un business pro-
fitabil. Apoi, ar trebui înmulţite parcările cu plată pe termen scurt, cu parco-
metre, angajându-se personal care să le verifice şi să facă constatările (avem
destui şomeri, şi aceştia ar putea fi plătiţi din cuantumul amenzilor). Apoi,
poliţia ar trebui să-şi îndrepte măsurile punitive cu precădere asupra celor care
sfidează şi legea şi bunul simţ prin modul iresponsabil în care ignoră inter-
dicţiile. Şi - cel mai important lucru - acţiunea propriu-zisă, de ridicare a
maşinilor ar fi trebuit prefaţată de o campanie de informare, în aşa fel încât să
nu-i ia, totuşi, pe nepregătite, pe cei care s-au obişnuit cu ideea că orice res-
tricţie de acest fel este facultativă, atâta timp cât nu o respectă nimeni. Situaţia
circulaţiei rutiere în Capitală începe să devină dramatică. Dacă nu se începe
de undeva - şi poate că ăsta e locul - ne paşte un veritabil colaps.    (5 iunie)

Hai la vot!

Sondajele spun - şi ele nu mint decât parţial, când se pun întrebări cu
schepsis - că doar unul din trei români va merge mâine la vot pentru a decide
câţi dintre candidaţii de pe fiecare listă vor plecala Bruxelles şi la Strasbourg.
Românii se întorc, cu acest test, la clasicul şi sănătosul vot pe listă, după „trau-
matizantul” uniniminal din toamnă. Surprizele vor fi, cu siguranţă, mai puţine
şi ele vor afecta doar câţiva politicieni dintre cei care, oricum, stăteau cu un
picior pe scara avionului. Tot după cum zic sondajele, cele două partide din
coaliţia de guvernare vor merge „cap la cap” până la potou, ceea ce va avea ca
efect păstrarea formulei actuale şi după scrutin (altminteri, cei care s-ar simţi
mai pe val, ar avea promisiunea de a se debarasa de tovarăşul incomod de
drum). Nici cu liberalii nu vor fi surprize prea mari, în afară de aceea că, în
ciuda dezastruoasei guvernări pe care o au la activ, vor mai creşte, totuşi, puţin,
datorită schimbării de lider operată al ultimul congres, Antonescu aflându-se
în mod evident, pe un trend crescător. Observatorii aşteaptă cu nerăbdare al-
tceva. Două lucruri: să vadă dacă planul de la Cotroceni, al candidaturii inde-
pendente a tinerei şi talentatei mlădiţe prezidenţiale se va potrivi cu cel din
târgul alegerilor. Dacă EBA va obţine, de una singură, procentul care să o pro-
pulseze spre elita politicii. Cu alte cuvinte, să vedem dacă va reuşi la facultatea,
fără a mai fi trecut prin liceu. Al doilea punct de interes îl constituie combinaţia
de conjunctură PRM - PNGCD. Exclus din elita parlamentară la uninominal,

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 155



156 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

partidul lui Vadim părea sortit pierderii în negura vremurilor. Liderul său nu mai
dădea semne că ar avea forţa necesară supravieţuirii. Iată însă că s-au produs
două evenimente care l-au resuscitat: primul este criza, care a regrupat electoratul
radical, lipsit de alte opţiuni. Al doilea este arestarea lui Becali, care l-a reinserat
pe acesta la viaţa politică. Combinaţia de Vadim cu Becali pare a fi ceva mai în
măsură să aducă procentele necesare revenirii în prim planul politicii, deocam-
dată la „export”. Dacă lucrurile vor continua să meargă rău, PRM-ul are mari
şanse să revină şi la „consumul” intern. Alte noutăţi nu va aduce scrutinul de du-
minică. Aleşii vor fi produsul unei minorităţi electorale, majoritatea preferând
să stea în expectativă. Ca, dealtfel, cam întreaga Europă...    (6 iunie)

Euro-canibalizarea democraţilor

Testul electoral de duminică - ultimul dinaintea prezidenţialelor din
iarnă - a răspuns suficient de clar la câteva dintre întrebările acute pe care şi
le-au pus observatorii.Prima dintre acestea este dacă există sau nu un lider între
formaţiunile politice. Răspunsul este „Nu”. PSD-ul şi PDL-ul merg, ca şi până
acum, cap la cap. Este un răspuns bun pentru stabilitatea coaliţiei, nici unul
dintre parteneri neavând argumente pentru a încerca să ia jocul pe cont propriu.
Totuşi... Marele perdant, acum, ca şi la precedentul scrutin european, din 2007,
pare să fie Partidul Democrat. Îl numesc aşa pentru că noua sa indentitate
(PDL) rămâne la fel de incertă, iar adaosul liberal la fel de puţin solubil în com-
poziţia originară.Democraţii au fost din nou supuşi unui experiment electoral
prezidenţial din care au pierdut. Teoretic, au fost lipsiţi de cele vreo trei pro-
cente ale Elenei Băsescu, „rupte”din electoratul propriu. Aceste procente ar fi
putut însemna cel puţin două mandate în plus faţa de social-democraţi. Pe când
aşa, au doar unul, şi acela nesemnificativ pe fond, când proaspătul partid libe-
ral-democrat, desprins din PNL şi adăpostit sub pulpana prezidenţială, a rupt
şi el vreo 7 procente din zestrea care ar fi putut fi a democraţilor. Şi atunci a
prevalat ambiţia lui Traian Băsescu, care le-a impus alor săi adoptarea noului
partid şi alăptarea lui din propriul sân electoral.Traian Băsescu îşi canibali-
zează, repetat, propriul partid pentru reuşita jocurilor sale de culise, principalul
beneficiar al acestor manevre fiind PSD. Partidul lui Geoană se vede şi se crede
în frunte ignorând cu nonşalanţă modul real în care a obţinut acest rezultat.
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Adevăraţii învingători ai acestui scrutin sunt ungurii. Electoratul lor, la fel de de-
zamagit, dar disciplinat a smuls celorlalţi cel puţin două sau trei mandate care,
la o participare relativ egală la vot s-ar fi împărţit între cei din frunte. Astfel, Las-
zlo Tokes şi ai lui au primit un nesperat cadou, care le va ridica pretenţiile şi tu-
peul european. Evident, nimic nu este mai spectaculos ca revenirea în scenă a
PRM-ului, beneficiar a două conjuncturi, criza care a re-radicalizat un eşantion
de populaţie şi arestarea neinspirată a lui Becali, care a creat un curent de opinie
favorabil acestuia - partidul lui Vadim merge la export, fără a avea deocamdată
şi o piaţă la „intern”. Totuşi, va trebui să se ţină cont de el la prezidenţiale unde
ar putea avea posibiltatea să încline balanţa. În favoarea cui? (9 iunie)

Degringolada euroliberală
Se părea că după debarcarea lui Tăriceanu, liberalii o apucaseră pe o

pantă de recuperare a popularităţii şi încrederii pierdute în vârtejul incoerenţei
şi lăcomiei guvernării de unii singuri. Crin Antonescu s-a lansat chiar într-o
campanie agresivă ce are în obiectiv calificarea în turul 2 al prezidenţialelor
din toamnă, în dauna lui Geoană. Critica acidă a guvernării actuale atingea atât
obiectivul erodării încrederii în Băsescu, cât şi pe acela al discreditării „cola-
boraţionistului” Geoană, susţinătorul din umbră a liberalilor, în ultima fază a
guvernării, şi aliat cu tot cu bagaje al inamicului istoric. Liberalii şi-au pus
mari speranţe în scrutinul pentru Parlamentul European. Le-a dat curaj, în pri-
mul rând, scorul neaşteptat de la legislative, unde au obţinut cel mai mare pro-
cent din istoria partidului. Se părea că fenomenul erodării la guvernare i-a ocolit
pe Tăriceanu&Co care au ieşit cu mai mult decât intraseră. Iată, însă, că inerţia
electorală are un ciclu ceva mai lung decât credeam noi. În primul rând pentru
că efectele crizei nu s-au făcut simţite decât teoretic la momentul alegerilor,
iar dezvăluirile incendiare despre jaful şi risipa liberală nu avuseseră timp să
aibă ecoul cuvenit. Sporul liberal s-a înfruptat din zestrea partidelor-surori ex-
trase din FSN-ul istoric şi din poziţiile lăsate libere de eşecul peremist - pro-
babil fenomenul cel mai spectaculos al uninominalului de tristă amintire. Şi,
iată acum, bomba: în loc de 20 - 22%, cât estimaseră cu optimism sfătuitorii
din umbră ai partidului, liberalii s-au trezit cu mai puţin de jumătate din cât au
adunat membrii Coaliţiei, individual. În loc de vreo 10 locuri, în hemiciclul de
la Strasbourg şi Bruxelles, doar 5! Este de înţeles dezamăgirea lui Crin Anto-
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nescu, care îşi începe mandatul cu un eşec care poate da apă la moară răs-
popiţilor de la Congres, şi în special lui Tăriceanu, cel tras pe linie moartă cu
atâta râvnă, făcându-se uitate beneficiile la care făcuse părtaş partidul cât timp
s-a aflat, discreţionar, în capul mesei. Dintr-o asemenea poziţie, perspectiva
prezidenţialelor se schimbă aproape radical şi va fi necesară o cu totul altă stra-
tegie decât cea abordată, dacă PNL-ul nu doreşte să ajungă pe tobogan. Iar
pentru asta, doar artileria îndreptată împotriva lui Băsescu nu este deloc sufi-
cientă. Dacă liberalii sunt perdanţii în termeni absoluţi, câştigători în termeni
relativi sunt peremiştii lui Vadim. Aproape îngropat, după uninominal, liderul
renaşte, practic din propria sa cenuşă şi din scandalul Becali. Intuiţia de a şi-l
alătura pe acesta în campania europarlamentară a dat roade neaşteptate. Şi ce
tribună mai potrivită pentru tribun decât cea de la Strasbourg (sau Bruxelles)
pentru a clama nevoia de naţionalism într-o Europă excedată de o imigraţie tot
mai colorată! Succesul europarlamentar nu trebuie, însă, pus într-o relaţie di-
rectă cu revenirea pe scena internă. În afara Parlamentului, PRM va trece cu
dificultate cei patru ani până la noul scrutin. Ani în care diminuarea efectelor
crizei va tăia şi din alimentarea cu resentimente a unui electorat radicalizat de
nevoi şi de sărăcie...    (10 iunie)

Europarlamentarele: 
refacerea echilibrului naţionalist

Balanţa naţionalistă între puterile politice a fost relativ echilibrată de-
a lungul celor aproape 20 de ani de când discursul pe această tematică a fost
liber. Constituirea partidului-cultural pe criterii etnice UDMR a forţat apariţia
unei contraponderi: Vatra Românească, devenită mai apoi PUNR. Pe măsură
ce partidul transilvan al lui Funar a pierdut din viteză, mesajul său a fost pre-
luat, alături de altele, de radicalul PRM al lui Vadim. Pe parcursul ultimelor
guvernări, cele două formaţiuni au „jucat” în tandem, cu un avantaj de partea
maghiarilor care au găsit soluţiile politice de a se afla la guvernare, continuu,
vreme de 12 ani, indiferent de culoarea acesteia. Surplusul de resurse şi de in-
fluenţă dobândite în acest interval a fost hotărâtor, generând un decalaj care s-
a accentuat până la faza ieşirii partidului lui Vadim din Parlament. Partida
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părea, în 2008, definitiv câştigată de unguri. PRM nu mai avea nici fonduri,
nici căi de comunicare şi nici motivaţia de a reveni. Oricum, rândurile sale se
subţiaseră datorită unor factori exteriori, între care a contat mult şi relativa
creştere a nivelului de trai de după intrarea în Uniunea Europeană. Excluderea
de la guvernare a UDMR-ului şi intrarea sa în opoziţie nu a atenuat însă sen-
zaţia de debalansare pe care a cunoscut-o această zonă a spectrului social-po-
litic conştient că acolo jocurile sale vor fi mai eficiente. Iată însă că s-a produs
marea surpriză: PRM-ul nu numai că nu şi-a dat obştescul sfârşit, dar a şi re-
venit în forţă, profitând de două conjuncturi. Prima - re-radicalizarea eşanti-
onului de populaţie cel mai atins de efectele crizei economice. A doua -
incidentul arestării lui Becali şi efectul de simpatie pe care l-a generat şi de
care Vadim a ştiut să profite instantaneu. Rezultatul: revenirea pe scenă a PRM-
ului şi nu oricum, ci la paritate cu UDMR-ul! Este o lovitură dură pentru un-
guri, a căror misiune europeană va fi serios îngreunată de prezenţa la Bruxelles
şi Strasbourg a lui Vadim. Şi nu oricum, ci în contextul unor resentimente mai
largi care coalizează alături de el forţe politice din ţări care împărtăşesc „pro-
blema maghiară” şi problema unor minorităţi agresive în general. Este de aştep-
tat ca şi pe plan intern partidul să se refacă în structuri mai coerente, chiar dacă
până la o viitoare reintrare pe scena parlamentară vor mai trebui să treacă vreo
trei ani.    (11 iunie)

Suveica fotbalistică
S-a încheiat şi campionatul intern. Mai degrabă o parodie de campio-

nat, al cărui unic merit este acela de a fi produs, finalmente, fenomenul de „de-
zumflare” a unor pretenţii şi orgolii izvorâte de sub masa verde. Faptul că o
echipă modestă, dintr-o localitate fără resurse şi lipsită de „finanţatorii” care
să se dea permanent în spectacol a câştigat competiţia nu este deloc o surpriză.
Este mai degrabă firesc ca o astfel de recompensă să meargă către cei care au
onorat-o prin efort, seriozitate şi talent. Marea surpriză - dacă este să vorbim
de surprize - o reprezintă eşecul „suveicii” fotbalistice, care domină climatul
din divizia naţională de câţiva ani buni. Această suveică funcţionează în felul
următor: un om cu bani - finanţatorul, adică - investeşte o anumită sumă în
echipa respectivă - pentru prime, achiziţii etc. Alţi bani sunt destinaţi aranja-
mentelor - mituirea de oficiali, cumpărarea de arbitri sau de jucători adverşi -
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pentru a se evita surprizele de pe parcurs. Scopul final este câştigarea titlului
sau obţinerea unui loc care să dea posibilitatea recuperării investiţiei prin su-
mele venite de la UEFA sau din drepturi de difuzare. La final, finanţatorul îşi
face socotelile şi vede limpede ce profit i-a adus „dragostea” pentru fotbal. Mai
nou, chestiunea a devenit un soi de scop în sine. La Cluj, de pildă, investiţiile
în jucătorii străini au mers până la o veritabilă anulare a identităţii echipei.
Schema a mers un an, apoi a patentat eşecul. Competiţia adevărată se duce, de
câţiva ani, între patronii echipelor incluse în acest circuit financiar, care-şi îm-
part rolurile sau şi le cumpără: „Valiza” lui Becali nu e un fenomen izolat. E
singurul dat în vileag. Liga a devenit un veritabil clan mafiot în care „don”-ii
folosesc orice argument pentru a-şi asigura supremaţia şi beneficiile. Episodul
„Unirea Urziceni” pune o veritabilă dinamită la fundaţia acestui edificiu. Dintr-
un foc, aproape toţi „abonaţii” la beneficii au rămas cu buza umflată. Cel mai
spectaculos caz îl reprezintă Dinamo, unde dansurile din buric ale lui Borcea
şi agramatismul lui Turcu au contat mai mult decât ce se întâmplă în teren. Ne-
maifiind o sursă de bani, Dinamo va fi abandonat de „investitorii strategici”.
Acelaşi lucru se va întâmpla şi pe la alte câteva echipe cu foste pretenţii. Cam-
pionatul 2008/2009 s-ar putea să deschidă o portiţă spre ceea ce ar trebui să
însemne o competiţie adevărată cu cluburi adevărate şi cu oameni devotaţi. Cu
condiţia ca figuranţii actuali să fie aruncaţi la coş. Sau în plasă...   (12 iunie)

Sloganul „secret”: EBA - 
10 voturi pe secţie!

Toată lumea a fost impresionată de reuşita celei mai tinere mlădiţe a
familiei Băsescu. Iată o fată hotărâtă care ştie ce vrea şi care reuşeşte să reali-
zeze prin propriile forţe ceea ce şi-a propus - şi-au spus cei care nu ţin neapărat
să facă o paralelă între modalităţile de promovare ale membriilor de familie
pe timpul comuniştilor şi cele de acum, în democraţie. Obişnuită, ca orice tânăr
de vârsta ei, cu viaţa uşoară şi fără probleme din cluburile la modă, Elena Bă-
sescu a depăşit cu tenacitate această fază, deschizând ochii asupra responsabi-
lităţilor care îi revin în calitate de cetăţean, de membru responsabil al societăţii.
Abia atunci a început să vadă mai clar ceea ce este în jurul ei şi a realizat ne-
cesitatea implicării. Au ajutat-o, bineînţeles, tovarăşii de luptă ai părintelui său:
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politicienii democraţi înzestraţi şi devotaţi. Un important pas l-a făcut Elena
Băsescu atunci când a acceptat propunerea Monicăi Ridzi de a deveni stagiară
la Bruxelles, pentru a vedea şi înţelege mecanismele de funcţionare ale maşin-
ăriei europene. Atât de mult i-a plăcut ce a văzut acolo încât nu a mai avut
linişte până nu şi-a depus candidatura. Şi n-a făcut-o la modul comod în care
ar fi procedat orice altă persoană care ar fi beneficiat de avantajele ei. Nu. A
refuzat cu mândrie varianta comodă şi lipsită de griji a candidaturii pe liste de
partid, preferând să ia viaţa şi politica în piept din postura de independent. O
provocare imensă şi o sarcină extrem de dificilă. A bătut ţara în lung şi în lat
pentru a cunoaşte oamenii şi a se face cunoscută. Nu a avut linişte pe toată pe-
rioada campaniei electorale (când nici nu i-a mai călcat piciorul în vreun club,
deşi ar fi avut şi acolo de convins alegători) şi nu s-a lăsat până când nu s-a
convins pe sine că a făcut tot ce era omeneşte posibil. Şi a venit momentul ade-
vărului: peste 4% dintre românii cu drept de vot care s-au prezentat la urne au
considerat-o pe EBA demnă să ne reprezinte în Parlamentul European! Bucuria
a fost enormă, familia a exultat iar inamicii politicii şi-au ros unghiile de necaz.
Europarlamentar, Elena Băsescu a devenit alta. Şi-a luat noua calitate în serios.
S-a dus iute la partid şi a vrut să constate cu ochii săi dacă directiva democrat-
liberală (pe care unii au scris-o chiar pe tablă) de a obţine, cum-necum, câte
10 voturi la fiecare secţie de votare, a fost respectată. Şi dacă nu, cine răspunde.
A luat-o dur la întrebări pe Roberta Anastase, cum a fost posibil ca în „judeţul
Ploieşti”, de care răspunde, procentul său să fie atât de mic, de-a fugit
preşedinta Camerei de la întâlnire, în lacrimi de ruşine. Aici au văzut colegii -
în mijlocul cărora a revenit cu grăbire - spiritul demn şi responsabil al parla-
mentarei independente. Şi au înţeles mai bine că de-acum înainte vor avea de-
a face cu doi Băseşti în loc de unul singur. Cel de-al doilea, ales pe „liste
secrete” de câte 10 voturi pe secţie! Ştiinţific şi pragmatic, nu?    (13 iunie)
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Registrul Comerţului: 
hoţie legislativă!

Sub ochii noştri, fără nicio jenă, se petrec cele mai abjecte mânării la
a căror realizare contribuie, solidari, politicieni interesaţi. Ultimul exemplu:
iniţiativa legislativă de trecere a Registrului Comerţului (cu tot cu încasări) de
la Ministerul Justiţiei, la Camera de Comerţ şi Industrie. Sloganul oficial e de
tip clasic: repararea unei nedreptăţi. Cea comisă de Adrian Năstase când, pentru
a potoli spiritele încăierate pentru controlul Camerelor de Comerţ, a dat un
ucaz prin care a trecut Registrul la Justiţie. Argumentul: încasările vizau ope-
raţiuni şi responsabilităţi care aparţin statului. Şi care nu pot fi făcute cadou
unui ONG, chiar dacă acesta a avut, la momentul oportun, o anumită iuţeală
de mână. Lungul război pentru controlul Camerei de Comerţ şi Industrie (care
deţinea o găină care făcea ouă de aur - ROMEXPO) a cunoscut faze acute, cu
certe implicări politice. Sub guvernarea liberală a lui Tăriceanu, Mihail Vlasov,
lider liberal la Iaşi, a reuşit să pună mâna pe cameră, în urma unei serii de mini-
puciuri şi pe baza promisiunii făcute preşedinţilor judeţeni că îi va răsplăti când
va obţine de la Guvern Registrul. Guvern care, liberal fiind, n-ar fi ezitat niciun
moment să facă un asemenea cadou unor liberali de-ai săi. Vlasov l-a implicat
în afacere pe ministrul de la IMM-uri, Silaghi, care era - nelegal - şi preşedinte
de Cameră judeţeană - acesta fiind cel care a promovat o iniţiativă legislativă
prin care Registrul, cu tot cu banii încasaţi, aterizează în braţele lui Vlasov.
Numai că iniţiativa s-a lovit de opoziţia îndârjită a lui Predoiu care a realizat
că dacă-şi pune semnătura pe un astfel de document îl paşte puşcăria (ar fi fost
o chestie similară cu cea făcută de Chiuariu cu Poşta). Guvernarea liberală a
trecut, problema nu s-a rezolvat, ba între timp a fost adusă şi ROMEXPO în
pragul falimentului. În disperare de cauză, Vlasov şi ai lui au iniţiat aranja-
mente de culise cu membrii marcanţi ai PSD-ului şi PC-ului, care au devenit
subit fani ai iniţiativei. Zilele trecute, Comisia Juridică din Camera Deputaţilor
a votat un raport suplimentar la iniţiativa legislativă care prevede transferul
Registrului de la Justiţie la Camera de Comerţ. Întrucât Senatul a respins-o în
2008, acum a rămas la mâna deputaţilor care vor hotărî, probabil împotriva
legii şi a bunului simţ, să ia nişte bani de la stat şi să-i facă cadou unei organi-
zaţii de partid. În dispreţul a tot ce vreţi, inclusiv a solicitării, infinit mai justi-
ficate legal, a ministrului Niţă, de a prelua Registrul la ministerul pentru
IMM-uri. Dacă deputaţii vor vota în favoarea iniţiativei, vom asista la cel mai
neruşinat act de sfidare a legii. Ceea ce îi va face pe cei care-şi vor da acordul,
pasibili de a fi trimişi în judecată pentru abuz şi delapidare.    (15 iunie)
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13-15 iunie: 
„Emanaţii” versus „Întârziaţii”

Simplificarea şi falsificarea istoriei se întâlnesc în punctul comun al
ignoranţei şi manipulării. Vreme de trei zile, pe mai toate canalele TV s-au de-
bitat, în ciuda celor doar două decenii care au trecut de la evenimentele cărora
cei mai mulţi le-am fost martori nemijlociţi - cele mai năstruşnice şi mai ne-
adevărate informaţii despre evenimentele petrecute la Bucureşti în 13-15 iunie,
cunoscute sub eticheta parţială de „mineriada din iunie”. Am aflat astfel ca în
13 iunie minerii s-au năpustit asupra populaţiei paşnice a Capitalei, zvântând
în bătaie mii de oameni şi devastând sedii de partide politice din Opoziţie. În
urma confruntărilor (dintre nu se ştie exact cine şi care) şi-ar fi pierdut viaţa
peste 200 de persoane! Ultima cifră, recitată cu candoare de crainicii TV şi
aşternută cu aceeaşi candoare pe hârtie de de către scribii de prin redacţii a
căror unică sursă de documentare pare a fi fost urechea şi bârfa, m-a pus serios
pe gânduri. Dar dacă aşa stau lucrurile? Dacă morţii mineriadei nu au fost cei
5, cunoscuţi de-acum, în urma proceselor care s-au derulat, ci cu 195 mai
mulţi? N-au avut ei rude, prieteni, cunoscuţi care să le fi reclamat dispariţia?
Ce s-a întâmplat cu trupurile neînsufleţite? Este cumva o continuare a maca-
brului scenariu de la Revoluţie, cu cele 40 de cadavre de la Timişoara, dease-
menea neidentificate şi arse la crematoriul din Bucureşti? Ce crematorii au
lucrat pe şest în anul 1990? Şi, mai ales, cine erau ei, morţii Pieţei Universităţii,
despre care, iată, ştim doar că au fost mult mai mulţi decât se credea? Există,
o tehnologie a manipulării. Ea a fost folosită cu succes de-a lungul timpului,
şi am să dau un singur exemplu: cei 11.000 de ţărani ucişi la răscoala din 1907.
Cifra a fost scoasă din condeiul acid al lui N.D. Cocea, adversar încrâncenat
al regelui. N-a avut nici o legătură cu realitatea şi îmi amintesc nedumerirea
unui student silitor de la „Ştefan Gheorghiu” căruia doar în judeţul său îi ieşeau
peste jumătate din toţi morţii răscoalei. Cifra, enormă, s-a perpetuat până în
zilele noastre deşi statisticile oficiale au numărat pe la vreo 3000. Aşa şi cu
Piaţa Universităţii. E vorba, de fapt, de o rescriere, de pe poziţii partizane, a
istoriei recente. Episodul „Piaţa Universităţii” n-a fost altceva decât o etapă a
luptei pentru putere dintre „emanaţii” Revoluţiei şi „întârziaţii” Revoluţiei. O
luptă crâncenă în care s-au folosit toate mijloacele imaginabile, de către ambele
părţi. În timp ce „societatea civilă” şi partidele istorice au asmuţit şi alimentat
„fenomenul” Pieţei, autorităţile au utilizat diviziile minereşti. Asta, în condiţiile
în care instituţiile de drept ale statului erau în criză, nemaifăcând faţă situaţiei.
„13-15 iunie” a fost un eveniment complex, compus din două părţi. Prima -
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reacţia violentă a celor „degajaţi” fără menajamente din Piaţă, într-o profund
nedibace acţiune de „curăţare”, care s-au dedat la violenţe extreme: incendieri,
bătăi, distrugeri, ce au declanşat, de fapt, ce-a de-a doua parte - replica violentă
a minerilor , aduşi să compenseze lipsa de eficacitate a poliţiei şi a armatei.
Dacă e să respectăm adevărul istoric, nu putem vorbi doar de o mineriadă, ci
şi de o tentativă reală de rebeliune civică, îndreptată împotriva unor instituţii
esenţiale - Poliţia, SRI, Televiziunea. În arenă nu s-au aflat nişte mieluşei co-
pleşiţi de furia lupilor cu lămpaşe. În 13-15 s-au confruntat elementele extreme
ale unei societăţi debalansate de absenţa uzului democraţiei şi de lupta crâncenă
pentru acaparare puterii. Victime ale acestor evenimente n-au fost doar cei din
una dintre tabere. Am fost noi, toţi, românii, confruntaţi cu „replici” ale vio-
lenţelor neterminate din „21-22”.     (16 iunie)

De ce nu şi „Prima vilă”?
Odată cu anunţul prezidenţial în legătură cu intrarea noastră în rece-

siune, liniştea şi tristeţea s-au lăsat peste întreaga naţie care acum nu face al-
tceva decât să-şi pună mintea la contribuţie în legătură cu poziţia în care vom
aştepta „vârful” de criză de prin octombrie - taman înaintea alegerilor prezi-
denţiale. S-a făcut linişte şi în privinţa acordului de împrumut cu FMI-ul, iar
inginerul Pogea a avut prilejul să ricaneze la adversari: ce-aţi găsit pe site-ul
FMI, din ceea ce nu ştiaţi? N-am găsit nimic. Ce nu trebuie să fie acolo, nu e.
Profitând de acalmie, aş vrea să vorbim puţin şi despre modul în care e receptat,
în special de mass media vorbită şi văzută, programul guvernamental „Prima
casă”. Televiziunile îşi continuă neclintite programul populist de autocompă-
timire şi de compătimire a „bietului cetăţean”. „Fătucile” cu microfonul în
mână nu pregetă să întrebe cu schepsis, pe stradă: nu-i aşa că nu aveţi ce face
cu 60.000 de euro? Şi, bineînţeles, cetăţeanul răspunde afirmativ. Apoi, din
studio, curg comentariile altor fătuci competente: cu 60.000 de euro nu poţi
să-ţi faci decât o garsonieră sau un apartament de două camere! Şi unde: prin
cartierele mărginaşe, nicidecum prin centru! Şi mai trebuie să ai şi venituri de
vreo 600 - 700 de euro pe lună, că altfel n-ai de unde plăti rata. Başca faptul
că trebuie să vii cu un avans de 5%! Ce te faci dacă apartamentul costă mai
mult de 60.000 de euro? De unde iei diferenţa? Cu ce dobânzi? Într-adevăr,
probleme insolubile! Numai că cine comentează iniţiativa guvernamentală în
acest fel dă dovadă de ignoranţă şi stupiditate. „Prima casă” nu e un program
social, de ajutorare a celor defavorizaţi. Aceştia vor continua să stea pe unde
apucă, fără a deveni musai proprietari. Ca şi programul ANL - care a fost o
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altă treabă bună, deturnată însă de competiţia politică - „prima casă” este un
program pentru cei care dispun de unele mijloace, dar nu suficiente. Altminteri
s-ar fi chemat „prima vilă”, sau „primul palat”. Prima casă poate, e logic să fie
o garsonieră sau un apartament cu două camere. Deja facilitatea acordată - do-
bândă redusă pentru suma oferită - constituie un ajutor important pentru cei
care au posibilitatea să o apuce pe calea proprietăţii. Asta nu înseamnă, însă,
că trebuie să devenim o naţie de proprietari. Diferenţele sociale vor continua
să existe, multă vreme de acum încolo, şi ele se vor adânci. Poate că vom re-
descoperi faze intermediare, precum proprietarii de rulote din America, poate
alte formule. Dar „prima casă” rămâne ceea ce este şi n-are rost să ne jelim la
infinit prin high definition, pentru că, oricum, nu definim nimic.    (17 iunie)

Moguli răi, moguli buni
Traian Băsescu îşi continuă neobosit campania publică de demascare

a mogulilor „răi”, cu ajutorul mogulilor „buni”. Adică aceia în ale căror stu-
diouri merge cu încredere pentru a lămuri naţia în legătură cu adevăratele sale
intenţii şi acţiuni. Aici joacă rolul de conducător luminat, călăuzit doar de bune
intenţii, care mai greşeşte, ca orice om, dar care nu acceptă să rămână pasiv în
faţa acelor lucruri pe care le împărtăşeşte. „De orice pot fi acuzat, dar de laşitate
nu!” - spune preşedintele fără a-i nominaliza pe predecesorii săi care „au in-
terpretat în mod laş atribuţiile lor din Constituţie”. Ceea ce, evident, nu e cazul
său, dl. Băsescu interpretând şi el nişte atribuţii, dar într-o modalitate curajoasă
şi responsabilă. Pus pe spovedanie, într-un cadru confortabil şi stimulator, în
care nu se aşteaptă să fie lovit în orice moment de aserţiunile rău-voitoare sau
teleghidate ale slujbaşilor de media, preşedintele ne-a lămurit luni seară şi cum
a fost cu candidatura fiicei sale. Zice dânsul că s-a opus de la bun început, con-
siderând că nu poţi coborî „de pe podium direct în consiliul local sau în Parla-
ment”. Că a avertizat-o pe fiica sa cea mică, oridecâteori „a prins-o”, asupra
pericolelor care o pândesc în politică şi a sfătuit-o să nu candideze la europar-
lamentare. Dar n-a reuşit. Sunt nefondate şi mincinoase, deci, insinuările că ar
fi plănuit cu spirit diabolic toată această mişcare... Dl. preşedinte ne-a mai po-
vestit, în lunga sa convorbire la gura sobei de pe Calea Victoriei, şi cum e cu
recesiunea şi cu derapajul. Că suntem în recesiune şi că riscăm să intrăm într-
un derapaj pe la începutul toamnei, este un lucru care reiese limpede din cifrele
care-i sunt prezentate - în special consumul de energie electrică. Acesta a fost
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şi motivul avertismentului trimis membrilor guvernului: aveţi grijă cum chel-
tuiţi banii, că altminteri derapajul ne paşte! Şi, odată cu derapajul, şi eventua-
litatea ca dl. Băsescu să nu mai candideze pentru un nou mandat. Ne-am liniştit
însă când ne-a spus ce înţelege domnia sa prin derapaj: o scădere economică
de circa 15%, ceea ce şi în opinia sa e puţin probabil să se întâmple... Şi, apoi,
iar despre mogulii răi, care au înşfăcat milioane de euro din rambursări de TVA
şi care vor fi greu de pedepsit pentru că au prostul obicei să nu semneze nici
un fel de hârtii. Noroc, însă, că există pe lume şi moguli buni, datorită cărora,
iată, mesajele sale pot ajunge nedistorsionate la populaţie. O populaţie care, în
proporţie de peste 80% - după contorul din studio - îl doreşte pe mai departe,
la Cotroceni...    (18 iunie)

O veste cutremurătoare: 
a fost arestat Necolaiciuc!

Iată că americanii nu sunt chiar atât de „nesimţiţi” cum credeam noi.
După cea de-a treia solicitare adresată autorităţilor şi doi ani de la aceasta, FBI-
ul l-a reţinut pe fostul director al Companiei Naţionale de Căi Ferate, dat în
urmărire generală prin INTERPOL. După informaţiile strânse în special de
presă, Necolaiciuc, care primise o viză pe 10 ani, şedea bine-mersi prin Florida,
unde avea şi două proprietăţi înregistrate legal şi-l cam durea undeva că e pri-
mul pe lista celor mai căutaţi infractori români. Uite, însă, că braţul lung al
legii l-a ajuns. Vestea este cutremurătoare. Poate mai puţin pentru Necoliaciuc
şi ceva mai mult pentru alţii. Fostul boss al CFR-ului a fost trimis în judecată
abia pe 16 februarie 2009, de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
alături de alţi 5 sefi din Companie. Toţi sunt acuzaţi că între 2002 şi 2003 ar fi
făcut achiziţii publice nelegale. Prejudiciul produs a fost de 55 miliarde de lei
vechi. Necolaiciuc a mai fost trimis în judecată şi în alte două cauze, cu preju-
dicii asemănătoare. Se estimează că Necolaiciuc a fraudat Compania de nu mai
puţin de 700 de milioane de euro! Să nu vă imaginaţi că ar fi patentat cine ştie
ce formule sofisticate de furt. Nu: el a aplicat reţeta cea mai simplă: a făcut
achiziţii de care Compania nu avea nevoie, plătind pe ele preţuri de zeci sau
sute de ori mai mari. Totul trecut cinstit-lăutăreşte în registre. Şi aprobat şi
vizat pe toată filiera. Ani de zile nimeni nu a părut să observe aceste manevre
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grosolane. Modul în care Necolaiciuc beneficia de pe urma lor era la fel de
simplu: furnizorii îi virau, în fişete sau în conturi personale, un procent sub-
stanţial. Nici măcar inginerie infracţională n-ar putea fi numite aceste manevre
de depou. Ei bine, şi acum vine momentul să explicăm de ce se cutremură
lumea la vestea arestării: pentru că nu puţini sunt cei care au sperat şi s-au rugat
să nu fie prins şi să aducă cu el taina împărţirii tainului. Pentru că este o lege
nescrisă a hoţiei de asemenea proporţii: ca să ai, trebuie să împarţi. Cu cei care
aprobă, cu cei care închid ochii, cu cei care tac, cu cei care te-au promovat, cu
cei care ţi-au ţinut spatele şi te-au declarat manager genial, cu cei care te-au
anunţat şi te-au lăsat să dispari când s-a îngroşat gluma... Dacă mecanismul
funcţionează şi nu se va poticni prin cine ştie ce chichiţăe avocăţeşti de la Was-
hington, vom avea, poate, prilejul să aflăm şi compoziţia „reţelei Necolaiciuc”.
Dacă nu, nu.
P.S. Motivul oficial al arestării lui Necolaiciuc este încălcarea legii privitoare
la imigraţie...     (19 iunie)

Mielul Gigi şi Berbecul George
Cam toată lumea se săturase de pălăvrăgeala şi de aerele de „razboi-

nic al luminii” ale lui Gigi Becali. Eşecurile în serie, atât în planul politicii
(dacă un asemenea plan a existat cu adevărat) cât mai ales în acela al sportului
(a fost mai mereu dependent de „Steaua”) şi al afacerilor (criza l-a prins cu
mai toţi banii băgaţi în terenuri sau împumutaţi pe la neamuri şi amici) îl mai
readuseseră niţel cu picioarele pe pământ, când s-a produs evenimentul reţinerii
lui de către Parchet. Am văzut atunci un alt Becali: mielul Gigi, muiat de şocul
arestului şi de condiţia de persoană lipsită de libertate. Locul Ego-ului l-a luat
bunul Dumnezeu, cel invocat acum cu speranţă, iar locul pumnilor în piept l-
au luat palmele împreunate pentru rugăciune. În faţa instanţei, de care depindea
soarta lui, Gigi a adaptat tonul sfios-implorator, etalându-şi plin de modestie
vulnerabilitatea. Se părea că acele câteva săptămâni de până în Paşti, petrecute
alături de hoţi, violatori şi escroci, schimbaseră ceva din psihologia şi modul
său de gândire. A fost însă suficient neaşteptatul succes electoral - obţinut ex-
clusiv pe baza unui sentiment de compasiune - pentru ca atitudinea lui să se
schimbe. Mielul Gigi a devenit aproape instantaneu berbecul George. Având
vântul europarlamentar în pupă, Becali a lăsat-o mai moale cu „onorata in-
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stanţă” şi s-a repezit asupra judecătorilor cu ameninţări subtile şi cu reproşuri
directe. Gigi Becali n-a înţeles suficient de bine jocul justiţiei: este, ca persoană,
inatacabil şi „inamovibil” atâta timp cât nu calci linia subţire ce desparte lega-
litatea de ilegalitate. Gigi Becali a păşit, nu odată, dincolo de această linie, con-
vins că averea şi faima îl pun la adăpost de orice sancţiune. S-a luat de gât cu
procurorii care l-au anchetat în alte cauze, şi-a bătut joc de ei pe unde a apucat
cu lipsa de tact specifică omului care crede că banii îl fac inexpugnabil. Me-
canismul legal, însă, l-a înşfăcat de data asta, şi dă semne că nu vrea să-i mai
dea drumul. Poate să se dea şi peste cap Gigi, acum, să invoce nu doar Uniunea
Europeană, ci şi NATO sau chiar pe Barack Obama: are toate şansele să nu de-
pună jurământul la Strasbourg. Şi, poate, nici să nu ajungă să calce pe acolo.
Nu spun că obstinaţia şi duritatea excesivă cu care instanţa îl tratează este pe
deplin justificată. Nu cred că Becali prezintă un pericol social mai mare decât
tâlharii pe care judecătorii îi eliberează în serie. Dar cred cu tărie că nicio ca-
litate nu-l disculpă pentru faptele sale, bine sau nebine intenţionate. După cum
merg lucrurile, cred că PRM-ul ar trebui să se cam gândească şi la un înlocuitor
pentru Becali, ca să nu rămână goală banca din hemiciclu...    (20 iunie)

Deconturile doamnei Udrea
Pe bună dreptate, doamna Udrea susţine că este cel mai activ ministru

al Turismului din câţi au fost până acum (destul de puţini, pentru că ministerul
s-a desfiinţat de câteva ori). Nu şi-a luat bine mandatul în primire, că a şi în-
ceput să colinde ţara, dar mai ales străinătatea, pentru a promova personal re-
sursele de pitoresc şi atractivitate ale României. A ieşit din haina scorţoasă de
demnitar şi, echipată lejer, s-a alăturat publicului, lângă care a dansat, a cântat,
s-a plimbat cu sania sau cu bicicleta, s-a bălăcit în apa mării cu picioarele goale
sau a dat mingi de tenis la zid pentru a înţelege mai bine acest sport. A fost ne-
lipsită din delegaţiile prezidenţiale, acompaniindu-l pe Traian Băsescu peste
tot pe unde a fost posibil, (excepţie a făcut Muntele Athos), ca o emblemă vie
a atractivităţii sectorului pe care-l păstoreşte. A avut prevederea ca de fiecare
dată să fie înconjurată de un stol numeros de reporteri, faţă de care ministerul
s-a arătat întotdeauna plin de atenţie şi de atenţii. Nu se poate spune că doamna
Udrea nu are idei. Aceea de a promova România la Turneul de la Roland Garros
poate fi considerată una dintre cele mai strălucite, chiar dacă puţini dintre snobii
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prezenţi acolo vor dori sincer să vină la 2 Mai în loc să meargă la Saint Tropez.
Ca să nu mai vorbim de intenţia de a face din Bucureşti o staţiune balneară şi
de tratament. În cazul doamnei Udrea, problema care se pune e alta: cu ce cos-
turi îsi realizează obiectivele, deocamdată teoretice? Ştiu că ministerul său a
primit - cu toată criza - un buget generos, mai generos decât ar fi putut obţine
orice alt titular al acestui post. În ce se converteşte acest buget? Care va fi - şi
în ce unitate de timp - sporul de turişti pe care-l va deturna spre România ba-
letul promoţional al acestui „cel mai frumos ministru” (alături de Paleologu,
bineînţeles) din cabinetul Boc? Pentru a face cel mai sumar calcul de rentabi-
litate aş scoate din registrele ministerului doar un capitol: cât au costat până
acum deplasările doamnei Udrea - cu cazare, transport, diurnă şi alte cheltuieli?
Şi cât reprezintă acestea din bugetul ministerului? Ar fi un rezultat interesant,
inclusiv pentru premierul Boc, apostolul sobrietăţii bugetare la vreme de criză. 
P.S. Aş băga în calcul, de curiozitate, şi cât au costat însoţitorii permanenţi ai
ministrului...    (22 iunie)

Şase luni de guvernare: 
rezultat - zero!

Guvernul face bilanţul celor şase luni de guvernare. Îl vom auzi pe
primul ministru turuind cu cadenţa-i specifică despre ce grozav s-a descurcat
Coaliţia în acest prim semestru de guvernare. Noroc că premierul e jurist şi -
la fel ca şi unii dintre miniştri săi - nu prea se pricepe la matematică. Altminteri,
în cifre seci, bilanţul său ar arăta un rezultat semnificativ: zero! Guvernul bi-
partit condus de Emil Boc a venit la putere pe fondul crizei. Cu obiectiv unic:
întâmpinarea şi contracararea efectelor acesteia. Alte guverne au avut alte prio-
rităţi: stoparea inflaţiei, integrarea europeană, lupta cu corupţia. Boc a avut
criza. Şi „greaua moştenire” liberală la care democraţii săi au contribuit preţ
de doi ani din patru. Ceilalţi doi au fost „acoperiţi” de actualul partener de gu-
vernare. Cu aceleaşi efecte. Ei bine, la şase luni de când a pornit cu avânt să
combată criza ne vom trezi cam pe acolo de unde am plecat. În sensul că Gu-
vernul Boc n-a reuşit să pună în aplicare nici măcar unul dintre numeroasele
proiecte anunţate cu pompă la preluarea frâielor. Nici măcar celebra „primă
casă” - un paleativ, la urma-urmelor, nu a reuşit să iasă din ceaţa nepotrivirii
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de caracter cu băncile. Este cel puţin surprinzător cât de bine, de clar, văd lu-
crurile politicienii când nu sunt la putere, şi cât de prost se descurcă la exame-
nul practicii. Boc părea să ştie foarte bine că cea mai eficientă măsură de
contracarare a efectelor crizei este stimularea producţiei în domenii în care sta-
tul este principalul beneficiar: este vorba despre lucrări publice, de infrastruc-
tură, de servicii. Comenzile guvernamentale aveau să pună în funcţiune
mecanismele economice de pe orizontală, compensând scăderile din alte do-
menii. În plus, bugetul putea fi alimentat cu venituri din taxele pe salarii şi pe
cifra de afaceri. În loc de asta, inginerul Pogea a aruncat pe piaţă tiribomba
impozitului forfetar, care nu numai că nu a dus la încasări suplimentare, dar
le-a şi diminuat pe cele existnte - pentru că, deşi nu aveau beneficii, mii de mi-
croîntreprinderi plăteau salarii şi asigurări! Guvernul a căzut rapid în capcana
teoriei „măgarului lui Buridan”, în loc să relaxeze fiscalitatea pentru stimularea
economiei, au acutizat-o cu efectele de rigoare. Drept urmare, la şase luni
s-a şi revizuit prognoza de recesiune de la 4%, la 6,5%. Fiţi liniştiţi, e doar
una intermediară. Cum doar consumul de gaze - indicator cert al producţiei
- a scăzut cu 16%, nu va trece mult până la o nouă rectificare, în jur de
10%. Iar de aici până la „derapajul” invocat optimist de preşedinte, de
circa 15%, nu va mai fi decât un pas. Va fi „cadoul” de prezidenţiale al
unui guvern nepriceput şi mincinos. (23 iunie)

Monica Ridzi 
şi tehnica „sifonului”

Doamna Iacob-Ridzi este unul dintre beneficiarii „speciali” ai guver-
nării actuale. În sensul că pentru domnia sa, ca şi pentru doamna Udrea, ambele
favorite ale preşedintelui Băsescu, premierul Boc a creat două ministere noi:
cel al Sportului şi al Turismului. Doamna Ridzi putea să ocupe foarte bine por-
tofoliul Turismului, iar doamna Udrea pe cel al Sportului, în sensul că nici una
nu a avut vreo legătură specială cu domeniul păstorit în prezent (poate dna
Udrea să fi fost mai apropiată, prin turismul de shopping practicat intens în ul-
timii ani), însăşi opţiunea pentru crearea celor două ministere fiind extrem de
aleatorie. Dacă dlui Boc îi venea ideea să înfiinţeze un minister al Modei şi
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unul al Artei Culinare Româneşti, cu siguranţă că ar fi avut aceleşi dificultăţi
în a le repartiza pe cele două doamne (poate că pentru Modă ar fi intervenit
concurenţa dlui Paleologu) şi în cele din urmă le-ar fi tras la sorţi. O teorie des-
tul de răspândită - şi de practicată - spune că nu trebuie să fii un specialist în
domeniu ca să devii ministru. La urma urmelor nici dl dl Berceanu n-a absolvit
„Transporturile” de la Politehnică nici dl Pogea ASE-ul, cât despre dl Sârbu,
nici o legătură între Agronomie şi Teologie. Singura care se înscrie într-o ex-
cepţie este dna Andronescu, dar ştiţi bine că excepţiile sunt cele care confirmă
regula. Aşadar, doamna Ridzi n-a fost nici campioană la vreo disciplină şi nici
componenta vreunei echipe câştigătoare de cupe sau campionate. S-ar putea
spune că a practicat „săritura în lungime”, fiind doi ani europarlamentar la Bru-
xelles şi la Strasbourg. Nici exprienţă în materie guvernamentală n-a avut
doamna Ridzi, faţă de veterani ai mandatelor, ca Blaga, Sârbu 1 (de la Agri-
cultură), Sârbu 2 (de la Muncă), Videanu sau Nica, ea fiind o începătoare. În
această lipsă de experienţă stă şi explicaţia scandalului în mijlocul căruia se
află după povestea cu „Ziua Tineretului”. Niciun ministru cu experienţă n-ar
fi făcut eroarea să dea un asemenea tun din prima. Sau nu s-ar fi băgat în faţă
să-i culeagă laurii. Doamna Ridzi a crezut că dacă parangheliile de la Costineşti
şi Bucureşti vor fi puternic mediatizate de presa căreia i s-a acordat suficientă
„atenţie”, nimeni nu va mai pune întrebări incomode, privitoare la costurile
manifestării. Şi aici nu mai este vorba despre tertipurile clasice, cu licitaţia, pe
care orice organizator ştie de-acum cum să le rezolve fără a-i pune Curtea de
Conturi întrebări incomode. Există, deja, o tehnică subtilă a sifonării banului
public prin intermediul unor prestatori „agreaţi”, care, la rândul lor, au pus la
punct sistemele de scoatere a banilor negri din bugete albe. Ceva de genul: eu
îţi plătesc o mie de lei să-mi cânţi ceva, dar „bursa” ta e doar de 100 lei. Cei
900 pe care-i primeşti în plus îi împărţim frăţeşte, sau îi facem juma-juma!
Acum înţelegeţi cum o scenă din 10 scânduri poate să ajungă să coste - cu acte
în regulă - 70.000 de euro? Probabil că dna Ridzi nu prea ştia, fiind nouă, che-
stiile astea. Are prilejul, pe timpul anchetei, să le înveţe...    (24 iunie)
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Aria de trei parale 
„Rid(z)i pagliacci” - 

pe scena de la Costineşti
Unora li se va părea prea subtil - sau prea forţat, calamburul din titlu

care face trimitere la o arie celebră din opera „Paiaţe” a lui Leoncavallo. O le-
gătură există, totuşi, între ministrul Tineretului şi Sportului şi aria respectivă:
scena. Scena pe care s-a jucat farsa de la „Ziua Tineretului”. O scenă care a
costat mai mult decât montarea unei întregi opere... Doamna ministru a salutat
constituirea comisiei parlamentare care va ancheta legalitatea contractelor prin
care ministerul a achiziţionat o scenă de care nu avea nevoie la un preţ exor-
bitant. Ca fost (şi actual) parlamentar, domnia sa ştia prea bine că aceasta este
cea mai bună formulă pentru a „îngropa” o problemă. Sau, dacă nu o îngroapă,
să o lase în coadă de peşte. Am chiar o presimţire că această comisie, după ce
va lua la puricat documentele, va ridica din umeri şi va spune că toate preve-
derile legale au fost respectate. Cum legile noastre sunt făcute de aceiaşi par-
lamentari ori în dorul lelii, ori cu posibilitatea de a fi „interpretate” în fel şi
chip, va fi destul de greu de dovedit că doamna ministru a comis o ilegalitate.
Ştim cu toţii, este evident că acolo a fost vorba de un lucru necurat, dar pe
formă el poate fi scos imaculat. Iar cum în practica politică românească insti-
tuţia „demisiei de onoare” nu funcţionează din lipsă de candidaţi, doamna Ridzi
va continua, bine-mersi, să păstorească ministerul inventat special pentru dânsa
şi să cheltuiască banii alocaţi. Ceva - vorba altei arii celebre - tot va rămâne,
însă. Doamna Ridzi va purta, de-acum înainte în ochii opiniie publice, ştampila
de persoană care-şi bate joc de banul public pe care-l risipeşte în mod irespon-
sabil într-un moment în care lucrurile merg rău. Şi chiar dacă nu i se vor găsi
culpe juridice, ea se va transforma într-un balast pentru guvernul în care re-
prezintă o formaţiune politică ce se bate cu pumnii în piept că luptă împotriva
abuzurilor şi corupţiei. Ale altora...    (25 iunie)
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Bomboana de pe coliva 
Camerei de Comerţ

Un vis frumos pare să se fi destrămat odată cu votul de marţi din Ca-
mera Deputaţilor. Visul aparţine lui Mihail Vlasov, preşedintele Camerei de
Comerţ şi reprezintă „cadoul” pe care unii parlamentari urmau să i-l facă, pu-
nându-i pe tavă încasările de la Registrul Comerţului. Bucuria - căci a fost şi
o secvenţă bucurată - a fost de scurtă durată. Deşi au votat în favoarea acestui
transfer dubios 157 din cei 232 de deputaţi, doar 71 opunându-se, proiectul de
lege privind trecerea Oficiului Naţional al Comerţului din subordinea unei en-
tităţi a statului - Ministerul Justiţiei, în ograda unui ONG - Camera de Comerţ
şi Industrie n-a putut să devină realitate deoarece, fiind vorba de o lege orga-
nică, avea nevoie de două treimi din voturile totalului deputaţilor. Au lipsit 65
de voturi pentru ca dl Vlasov şi compania să se poată bucura de roadele (fi-
nanciare) ale Registrului. Povestea asta are un anumit tâlc. Ea ilustrează perfect
atingerea unei culmi: aceea în care statul se fură singur, cu acte în regulă! Pen-
tru că transferul unor venituri bugetare în folosul unei entităţi private nu poate
fi numit altfel. Iar faptul că 157 dintre aleşii noştri au convenit cu seninătate la
un asemenea furtişag, căruia au încercat să-i dea o formă legală spune multe
despre responsabilitate şi interes general. Camera de Comerţ şi Industrie a Ro-
mâniei a înflorit pe vremea când Registrul se afla în subordinea sa. Aşa s-a în-
tâmplat la începuturi, să fie mai iuţi de mână cei de acolo. Când s-au iscat
bătăliile interne pentru împărţirea caşcavalului nemuncit, premierul Năstase a
rezolvat problema dintr-un foc: a trecut - aşa cum era şi normal - Registrul în
subordinea statului, la Ministerul Justiţiei. Guvernul liberal al lui Tăriceanu a
făcut mai multe tentative de a repara această „nedreptate”, prin care avocatul
Vlasov (socrul ministrului David şi şef de filială liberală) spera să redreseze
situaţia Camerei, intrată în regim de avarie de pe urma unui management de-
zastruos. Dealtfel, prin promisiunea că va repartiza Camerelor teritoriale câte
o părticică din veniturile pe care urma să le realizeze de pe urma registrului a
şi reuşit să răstoarne vechea conducere şi să pună mâna pe ROMEXPO, pe
care a devalizat-o sistematic. Iniţiativa legislativă, promovată de un alt acolit
al său - fostul ministru Silaghi de la IMM-uri - urma să desăvârşească acest
plan, numai că guvernarea liberală s-a sfârşit înainte ca mânăria să reuşească
(în parte şi datorită opoziţiei ministrului Predoiu, care ştia că poate avea neca-
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zuri dacă-şi pune semnătura pe un asemenea document). Visul frumos al lui
Vlasov tinde să se transforme în coşmar. Odată ROMEXPO pus pe butuci, Ca-
mera nu mai are, practic, din ce să-şi plătească cheltuielile curente, inclusiv
folosinţa Rolls-Royce-ului cu care circulă preşedintele Vlasov printre
zdenţăroşii săi supuşi.    (26 iunie)

Limitele bunului simţ
Poate că ce spun acum o să-i facă pe unii dintre confraţi să mă acuze

de trădare. A nobilelor idealuri ale branşei...Ceea ce mă face să nu fiu de acord
cu un anumit mod de a exercita această profesie nu se înscrie în categoria unor
idealuri. Cu atît mai puţin nobile. Preşedintele Traian Băsescu are calităţi şi
defecte. E adevărat că presa a insistat în aceşti ani de mandat, cu precădere
asupra defectelor. Calităţile erau de la sine înţelese pentru o persoană ajunsă
într-o asemenea demnitate. Printre defectele preşedintelui se numără formulă-
rile fruste, vecine cu injuria şi comentariile neortodoxe din „off”. Adică cele
menite să nu ajungă la alte urechi decât cele cărora le sunt destinate. O anumită
categorie de jurnalişti - aceia „biciuiţi” de şefi ca, în numele concurenţei şi au-
dienţei, să vină cu lucruri trăsnitoare, s-a specializat în trasul cu ochiul (came-
rei), sau cu urechea (microfonului) în imediata intimitate a preşedintelui. Aşa
au ajuns la cunoştinţa publicului expresii precum „ţigancă împuţită” sau „găo-
zar”. Ele n-au făcut altceva decât să pună gaz pe focul aprins voluntar de
preşedinte cu declaraţii „tari” făcute „în direct şi la ore de vârf”. Desigur, un
cap de stat n-ar trebui nici măcar să gândească într-un asemenea mod, dar atâta
timp cât nu se poate instaura o cenzură la acest nivel nu avem - şi nu are - de
ales. Iată însă că metoda proliferează dincolo de bun simţ şi de reguli elemen-
tare. Episodul de la Sulina cu reporteriţa care trebuia musai să înregistreze şi
alte declaraţii decât cele oficiale ridică problema limitelor acţiunii jurnalistice.
Probabil că şi alţi şefi de state mai au astfel de scăpări, dar iată că nu prea aflăm
de ele. Din două motive: pe aiurea, presa respectă regulile unui anumit proto-
col. Şi doi: cei care trebuie să asigure protecţia intimităţii liderilor o fac cu mai
mult perofesionalism şi eficienţă. Pentru a afla cum, v-aş recomanda ca, în ca-
litate de jurnalist, să încercaţi să ajungeţi la limita de la care aţi putea înregistra
reflecţiile lui Obama sau dialogurile lui Sarkozy cu cei care-l însoţesc.Veţi con-
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stata pe pielea dvs cât de riscant sau cât de dificil e un asemenea lucru. În ce
ne priveşte, pe principiul libertăţii absolute a presei, o interdicţie de asemenea
natură ar fi, probabil, catalogată drept un abuz strigător la cer. Abuzurile sunt,
însă, de toate felurile. Inclusiv ale presei...    (27 iunie)

La Operă, 
„Clasa muncitoare” 

nu mai merge în paradis
De câţiva ani, pe scena Operei Române mocneşte un scandal care ră-

bufneşte oridecâteori se produc schimbări politice, şi care pune faţă în faţă pe
directorul instituţiei cu şeful sindicatului. Unii sunt de părere că e o ciocnire
de orgolii, numai că orgoliile arhitectului Cătălin Ionescu Arbore sunt de altă
factură decât cele ale sindicalistului Pădureţ. Relicvă a vremurilor în care sin-
dicatele erau cureaua de transmisie de nădejde a partidului unic, dl Pădureţ a
trebuit să-şi inventeze un obiect al muncii, pentru că altul nu avea. Şi a pus pe
picioare sindicatul Operei - de fapt al tâmplarilor, mecanicilor, costumierelor
şi electricienilor - pentru că artiştii nu s-au pea înghesuit să fie reprezentaţi de
el. În această calitate el desfăşoară de ani de zile o activitate asiduă de recla-
mare a directorului la toate foruririle posibile. Puse cap la cap plângerile sin-
dicale ar marca un drum de câţiva zeci de kilometri, iar bugetul de timp alocat
de instituţii ale statului pentru a le verifica şi controla ne-ar face să ne mirăm
câte lucruri bune s-ar fi putut face avându-l la dispoziţie. Ultima ofensivă sin-
dicală s-a declanşat odată cu instalarea noului Guvern. Pădureţ şi ai lui au pro-
fitat de lacunele de informare din cunoştinţele şefilor din ministerul Culturii
şi, pentru a fi mai convingători, şi-au burduşit memoriile cu sute de semnături.
Care, la o cercetare mai atentă, s-au dovedit a fi fost strânse pentru cu totul
alte scopuri decât destinaţia ce le-a fost dată. În limbaj juridic acest lucru se
numeşte fals şi uz de fals. În ciuda evidenţelor, echipele de control au ignorat
acest aspect, concentrându-se asupra fabulaţiilor pădureţe. Chestiunea de fond
nu stă în utilitatea sau inutilitatea controalelor. Ci în modul în care această di-
versiune afectează activitatea şi performanţa Operei în ansamblu. În loc să se
poată concentra asupra repertoriului, a repetiţiilor şi a resurselor, conducerea
şi corpul artistic sunt nevoiţi să facă faţă asediului sindical, sprijinit în mod
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vădit părtinitor de unele publicaţii cu interese specifice în această zonă care au
perseverat în abordarea unilaterală a disputei. Recent, însă, mass media a
reacţionat mai profesionist. Realitatea Tv, de pildă, i-a pus pentru prima dată
faţă în faţă pe combatanţi. Rezultatul a fost acela pe care ar fi trebuit să-l obţină,
mai devreme - şi cu atât mai puţin păgubos - chiar ministerul de resort. Şi
anume că...clasa muncitoare nu prea mai are ca obiectiv paradisul. Ci interesul
unora care o manipulează în folos propriu.    (29 iunie)

Triumful nesimţirii bugetare
Fără să vrea, doamna ministru Ridzi (astăzi e ziua domniei sale - la

mulţi ani!) a devoalat una dintre metodele prin care se sifonează banii electo-
rali. Nu-mi aduc aminte ca, de pe vremea lui Ceauşescu, cineva să mai fi fost
atât de preocupat de această sărbătoare de circumstanţă şi cu o acoperire mai
mult generoasă decât generală, ca această zi a Tineretului. Doamna Ridzi a
simţit că aici e rost de ceva beneficii electorale, cu atât mai mult cu cât stagia-
tura sa se încadra perfect în grupa de vârstă. Cât despre succesul unei asemenea
acţiuni, el este garantat: dă-le tinerilor un concert cu câteva formaţii în vogă,
pune-le la dispoziţie nişte bere şi nu mai este nevoie de nimic altceva. Dacă
şi-ar pune mintea - şi banii ministerului - doamna Ridzi ar putea face în fiecare
săptămână câte o zi a Tineretului, cu acelaşi succes ca pe 2 mai şi cu beneficii
electorale garantate. Asta este interfaţa. Fondul problemei stă în altceva: în
companiile sau persoanele specializate în organizarea de astfel de evenimente.
Până nu de mult, când încă nu venise criza, petrecerile astea se făceau pentru
unele firme care în felul acesta îşi promovau produsele. Prestatorii dispuneau
de logistica necesară - scene,corturi, chioşcuri, aparatură de sonorizare - şi de
relaţiile cu impresarii formaţiilor sau soliştilor şi nu aveau nicio problemă în a
strânge o asistenţă mereu disponibilă. Criza a rărit cererile private, dar le-a
scos în faţă pe cele ale statului. Veţi fi observat, dealtfel, că sunt câteva minis-
tere - Sport, Turism, Mediu - care se întrec în a organiza zile, luni şi sesiuni
festive pentru tot felul de evenimente calendaristice. Acestea sunt acoperite de
bugete cu atât mai generoase cu cât obiectivul electoral este mai amplu, iar
modul de sifonare a banilor este cât se poate de simplu: de fiecare dată se achită
aceeaşi scenă, aceleaşi instalaţii şi aceleaşi prime umflate pentru protagonişti,
pentru ca în culise, o parte din aceşti bani să se întoarcă, sub diferite forme, la
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promotori. Nu e nicio filosofie, procedeul este verificat şi garantat. Problema
este, însă, că nici premierul, nici alţi lideri cu responsabilitate nu „observă” că
suntem în plină criză, că o politică de austeritate elementară ar implica o rărire
corespunzătoare a petrecerilor ăstora fără noimă şi a cheltuielilor aferente. Bu-
getul scârţâie din toate încheieturile, dar miniştri se dau în stambă pe la toate
parangheliile care sărbătoresc triumful nesimţirii în faţa unei elementare
decenţe.    (30 iunie)

Profilul lui Gică Popescu
Mecanismul pare foarte bine pus la punct: cum o persoană de bună

credinţă doreşte să-şi pună calităţile în slujba societăţii concurând pentru o
funcţie publică importantă, acaparată de reprezentanţi ai „Ocultei”, cum se
scoate „scrisorica” şi - pac, la Răsboiu’! Aşa păţi şi Gică Popescu, săracul! Fot-
balist de excepţie, membru al unor echipe cu care a câştigat trofee importante,
Gică a fost aproape mereu fentat, de câte ori a încercat să ajungă într-o poziţie
din care să poată schimba cursul viciat al fotbalului românesc. Nu şi-a ascuns
intenţia de a-l concura pe Mircea Sandu la preşedinţia Federaţiei. Şi, iată că
apare dosarul de informator al Securităţii! Am să las la o parte modul rocam-
bolesc în care a apărut pe piaţa presei acest dosar. El n-a emanat de la unicul
for competent - CNSAS, ci de la nişte binevoitori care l-au şi preţăluit cores-
punzător. A fost o lovitură dură pentru Gică, cel care a şi reacţionat cu prom-
ptitudine: este o făcătură! N-am fost niciodată turnător la Securitate - a clamat
el, profund jignit. Şi cu suficient aplomb. Am fost tentat să-i dau credit total,
până la faza în care s-a mirat şi el cât de bine i-au imitat plastografii scrisul!
Aici, însă, parcă s-a rupt ceva. Una - pentru că explicaţia a devenit banală. Au
folosit-o toţi cei prinşi cu ocaua mică. A doua - pentru că nu se potriveşte cu
imaginea pe care o aveam despre Gică Popescu. De la el m-aş fi aşteptat la cu
totul altceva. La un comportament plin de fair-play - aşa cum a fost el în teren.
Da, oameni buni - ar fi trebuit să spună Gică. Am făcut-o. Dar ştiţi de ce. Ştiţi
care era atmosfera şi care erau rigorile vremii. Dacă nu făceam „pactul”, nu
mai aveam acces la vârful acestui sport. Nu mai puneam piciorul pe vreun teren
din străinătate. Poate că am iubit mai mult fotbalul decât demnitatea de om...
O astfel de spovedanie ar fi fost, cred, mult mai bine primită. Mai ales că ştim
foarte bine, chiar dacă e greu să recunoaştem, că ceea ce (se presupune că) a
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făcut Gică, au făcut mulţi alţi sportivi de primă mână. Care, datorită valorii lor
sportive, erau uşor de şantajat. Este de notorietate faptul că cine călătorea în
străinătate pe vremea dictaturii, avea anumite „obligaţii”. Este, însă, de făcut
distincţia între nişte rigori formale şi zelul pe care unii l-au pus în îndeplinirea
acestor rigori. În cazul lui Gică Popescu ne-ar interesa nu atât faptul în sine,
că a făcut nişte informări pe care le-a semnat cu un nume de cod, ci ce anume
cuprindeau acele informări: elemente comune, formale, sau delaţiuni? Până
atunci, Gică rămâne cu această pată. Care, din nefericire, se adaugă şi alteia -
episodul cu banii reţinuţi pentru un transfer, în buzunarul propriu şi depuşi doar
după ce a intrat justiţia pe fir. Şi mai e ceva care mă face să-mi pun întrebări
în legătură cu profilul moral al lui Gică: schimbarea „profilului fizic” - la es-
tetician. Chestie psihanalitică, dacă nu altceva...    (1 iulie)

Băneasa: 
câmp de bătaie sau megapolis?

Ieri a fost inaugurat primul cinematograf „drive in” din România. Genul acela,
în care urmăreşti filmul din maşina ta, mâncând liniştit floricelele - aşa cum
am văzut până acum doar în filmele americane. Proiecţiile sunt digitale iar so-
norizarea se face pe o frecvenţă care poate fi prinsă pe radioul din maşină -
ceea ce exclude deranjul celor din vecinătate. Nu e problemă nici dacă plouă,
cum este pe la grădinile de vară: este suficient să ai ştergătoare bune de parbriz.
Ce semnificaţie are un astfel de eveniment, ce ar putea fi lesne trecut la capi-
tolul „şi altele”? Una mai specială: prindem din urmă cam tot ceea ce înseamnă
civilizaţia urbană modernă. Avem deja un coeficient serios de maşini pe cape-
tele de locuitor. De ce n-am fi avut şi acest „drive in”? Obiectivul este amplasat
în Băneasa. În Băneasa Shopping City: aţi auzit precis de el atunci când tele-
viziunile l-au prezentat din laterale şi de sus, ca pe un corp delict, o „dezvăluire
senzaţională”, atunci când s-a produs episodul cam racombolesc al reţinerii de
către Parchet a patronului acestui complex. Cei care s-au aşteptat să vadă o
grozăvie - plantaţii doborâte cu toporul, construcţii năpădind spaţiile verzi, im-
obile unul peste altul, ca prin vecinătăţi - au avut surpriza să descopere o mostră
de urbanism modern, echilibrat şi calculat, în care spiritul întreprinzător con-
vieţuieşte paşnic cu utilitatea şi cu nevoia de relaxare. Ne-am obişnuit cu con-
troversele de tot felul, mai ales cu cele în care cei ce nu sunt în stare să facă
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ceva, le dau la cap celor care fac. În cazul Băneasa cred, însă, că am asistat la
o manipulare de mari proporţii, pe baza confecţionării unei legende şi a demo-
nizării unor persoane. Au plâns cu lacrimi amare, competitorii lui Popoviciu,
„măcelărirea” plantaţiilor de meri şi drama studenţilor agronomi aflaţi în im-
posibilitatea de a mai face practică la umbra acestora. Au reclamat cu indignare
înstrăinarea unui patrimoniu public şi împânzirea lui cu betoane. Realitatea -
pe care orice persoană de bun simţ începe măcar să o observe, dincolo de isteria
campaniei de presă - este alta: în nordul oraşului se înalţă nucleul viitorului
Bucureşti, oraş al secolului XXI, cu o viziune modernă şi cu dotările cores-
punzătoare unui asemenea standard. Complexul comercial va fi completat trep-
tat de spaţii de locuit, de amenajări sociale, pe baza unui proiect complex. Este
o investiţie majoră - cu atât mai importantă acum, la vreme de criză - de peste
2 miliarde de euro. O investiţie care produce nu numai un confort urban supe-
rior, ci şi vreo 20.000 de locuri de muncă, trimiţând către bugetul local şi cel
central sume deloc neglijabile (după unele calcule, până la 1% din PIB!). Că
la originea acestui proiect - care face şi din Universitatea de Agronomie prima
instituţie de învăţământ milionară în euro - stă Popoviciu sau altcineva, îmi
este indiferent. Mai ales atâta timp cât aici se aduc şi se produc bani, se fac in-
vestiţii, nu se pleacă cu ei pe aiurea, cum ne-au obişnuit celebrii „investitori
strategici”, specialişti în tunuri de avengură. Cred că problema „Băneasa” tre-
buie privită cu calm şi cu realism. A face din ea o monedă de schimb pentru
tranzacţii şi răfuieli este nu doar nepractic, dar chiar păgubitor. Măcar de-am
avea câteva Bănese prin celelate laturi ale Bucureştilor, pe unde acum prosperă
ciobani care-şi pasc oile pe terenuri prea valoroase pentru standardul de viaţă
al locuitorilor Capitalei, ca să rămână ceea ce sunt. 

P.S. Dacă în acest proces de transformare a livezilor Agronomiei într-
un mega-city s-au produs niscai ilegalităţi, e datoria celor abilitaţi să le dove-
dească. Fără a se angrena, însă, în răfuielile partizane, cu iz mai mult sau mai
puţin politic.    (2 iulie)
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Pogea:  
nesimţire de (13) milioane!
Guvernul ăsta pare să nu fie alcătuit din oameni cu simţul realităţii.

Nici măcar cu bun simţ. Cum astfel ar putea fi catalogat faptul că inginerul
Pogea semnează, fără a-i tremura mâna, decizia prin care acordă subordonaţilor
săi „prime de vacanţă” de peste 13 milioane de auro? În plină criză şi pe fondul
clamării neobosite a nevoii de austeritate bugetară. Practic, ministrul Fi-
nanţelor, cel pus de lege să gospodărească cât mai cu grijă banul public, bagă
mâna până la cot în „haznaua” bugetară pentru a-şi răsplăti subordonaţii. Pentru
ce? Pentru nimic. Ministerul de Finanţe este departamentul cel mai obez al Gu-
vernului, cu cei mai mulţi funcţionari care freacă menta un an întreg iar când
vine vacanţa au nevoie de un stimulent pentru a se bucura de ea. Este de noto-
rietate faptul că pe la organismele fiscale se întâmplă cele mai mari şi mai dese
şpăgi de la agenţii economici care nu mai ştiu cum să se descurce din cauza
reglementărilor buimace pe care le emit pe bandă rulantă aceiaşi funcţionari.
Ca să le mai reducă din stress, ministrul lor le face acum cadou din puşculiţa
naţională în care tot ei adună mai puţini bani, nu mai puţin de 13 milioane de
euro. E puţin, zice Pogea, că se împarte la mulţi! E mult, zicem noi, atâta timp
cât Guvernul se scobeşte prin toate buzunarele ca să scoată un bănuţ pentru
pensionari sau pentru dascăli. Ce face dl Pogea fac şi alţi miniştri, care pe o
parte se plâng că n-au bani pentru lucruri importante, iar pe alta găsesc întot-
deauna resurse să-şi mulţumească subordonaţii. Guvernul dă astfel impresia
unei administraţii extrem de exigente când e vorba de alţii, dar foarte culantă
când vine rândul alor săi. Povestea asta nu este altceva decât o continuare a
şirului de bâlbâieli şi inconsecvenţe ale unui Guvern confruntat cu propria sa
incompetenţă şi indecizie în a pune piciorul în prag. Au trecut şase luni de pre-
siuni şi dl Boc n-a reuşit încă să reducă schemele gonflate ale aparatului admi-
nistrativ cu nici un post. Agenţiile sunt tot atât de multe ca pe vremea lui
Tăriceanu, ba chiar parcă au mai apărut câteva. Doamna Ridzi organizează pa-
ranghelii electorale pe banii ministerului iar doamna Udrea obţine tichete de
vacanţă pentru tot românul. Criza înaintează cu paşi vioi iar anticriza rămâne
încă o noţiune extrem de confuză. Singurul lucru care funcţionează ireproşabil
e tocarea banului public. Cu mult tupeu.    (3 iulie)
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Aniversare fără ambasador
E ziua Americii. Încă una sărbătorită fără ambasador. Deşi au trecut

mai bine de şase luni de la alegeri, Departamentul de Stat s-a hotărât greu pe
cine să trimită la Bucureşti. Pentru că Bucureştiul nu (mai) este o prioritate. A
fost, când cu războiul din Iugoslavia şi cu cel de-al doilea război din Irak, când
Bush şi ai săi, confruntaţi cu lipsa de entuziasm a europenilor „mari” şi-au pus
nădejdea în „noua Europă”. S-a cam dus şi axa. Axa Bucureşti-Londra-Was-
hington. Cea pe care miza atât de tare la preluarea mandatului de preşedinte
Traian Băsescu. Poate şi pentru că Bush şi Blair nu mai sunt. Iar celor care-i
înlocuiesc nu le mai arde de axe. Aşa că preşedintele nostru nu s-a mai dus la
petrecerea din Kiseleff (unde nici frigărui nu s-au mai pregătit anul acesta) pre-
ferând alte destinaţii. Evident, nici nu-i prea permitea protocolul să aducă oma-
gii unui simplu însărcinat cu afaceri. Va veni, însă, şi ambasadorul. Unul din
categoria celor rezervaţi pentru România: donatori de campanie electorală.
Despre cel care urmează să reprezinte America la Bucureşti se vorbeşte că nici
măcar n-ar fi unul dintre cei importanţi: a vărsat doar câteva mii de dolari. Pro-
babil că ăsta este şi motivul pentru care e trimis într-un loc care nici măcar nu
figurează pe harta celor mai mulţi dintre americani. Este încă un donator dintre
cei mulţi care s-au perindat pe aici, după ‘89. După bătrânelul simpatic din ‘90
(nici nu mai ştiu cum îl chema) doar Guest şi Jack Dyer Crouch au fost diplo-
maţi de meserie. Restul au fost simpatizanţi ai preşedinţilor, răsplătiţi pentru
devotamentul lor cu o sinecură într-o ţară fără probleme deosebite. Iar aceştia
s-au comportat ca atare. Au făcut figuraţie pe la evenimente, au mai sponsorizat
câte o acţiune, dar n-au putut avea iniţiative sau intervenţii. Pentru că nu aveau
mandat. Dl Gitenstein, care-şi va lua în curând postul în primire, este avocat şi
a lucrat în ultimii 20 de ani la o mare firmă de avocatură. Pe lângă banii de
campanie depuşi în casieria Partidului Democrat, el a făcut parte din echipa
de tranziţie care a asigurat transferul prerogativelor prezidenţiale de la Bush
la Obama. A ratat numirea într-o funcţie la Departamentul Justiţiei datorită acu-
zelor de lobby procorporatist în Congresul american (a intervenit pentru mo-
dificarea unei legi care trăgea la răspundere companiile şi firmele de
contabilitate ale acestora pentru previziuni false privind profiturile) lansate de
un ONG. A fost, deci, nevoit să se mulţumească cu o poziţie din care va putea
să observe direct paşii pe care îi fac lobby-ştii români în sensul perfecţionării
metodelor de intervenţie publică. Prezenţa acestui nou ambasador adevereşte
pe deplin o mărturisire făcută recent de către Corlăţean, căruia un important
personaj european i-ar fi spus că „România nu mai contează acolo sus, unde
se iau deciziile importante”...    (4 iulie)
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Prezumţia de nevinovăţie
Probabil că este firesc ca procurorii să prefere să îi ancheteze pe cei

suspectaţi şi învinuiţi de comiterea unor infracţiuni în stare de reţinere. În felul
acesta îi au permanent la dispoziţie, pentru orice cercetare suplimentară, fără
a se expune - şi a-i expune - „interesului” maladiv al presei care şi-a făcut un
obicei din a sta ciotcă la uşa Parchetului General sau a DNA, în căutare de de-
claraţii senzaţionale. Nu mai vorbesc de faptul că psihicul unui anchetat este
cu totul altul când se vede cu cătuşe la mâini şi cu perspectiva pierderii liber-
tăţii. În trecutul regim totalitar arestarea era aproape regulă şi premisa obţinerii
preţioaselor mărturisiri, în absenţa altor probe concrete. Justiţia democrată are
alte reguli, între care cea mai incomodă pentru organul de urmărire penală este
prezumţia de nevinovăţie. Procuratura se adaptează cu greu acestei cerinţe,
care implică mai mult profesionalism şi mai multă muncă. Acesta este motivul
pentru care asistăm la duelurile parcă nesfârşite între procurori şi avocaţi, în
faţa judecătorilor, în scopul prelungirii mandatului de arestare, dacă se poate
până la termenul judecăţii. Instanţele de judecată - atunci când nu sunt mânate
de alte interese decât aflarea adevărului - se dovedesc, de regulă, mai adaptate
la această exigenţă şi deciziile lor de punere în libertate nu reflectă altceva
decât normalitatea acestui proces - arestul fiind o măsură extremă ce necesită
o foarte serioasă justificare (sustragerea inculpatului de la cercetare, influ-
enţarea martorilor, continuarea activităţilor infracţionale). Că nu de puţine ori
se întâmplă ca instanţele să elibereze infractori periculoşi pe motiv că nu pre-
zintă pericol social este unul dintre riscurile abordării democratice, compensat
poate de reţinerea în stare de arest a unor persoane care realmente nu mai pot
prezenta alt pericol decât cel determinat de acţiunile pentru care au fost reţinuţi.
O altă cerinţă a procurorilor este aceea ca cel cercetat să nu părăsească ţara sau
localitatea. Şi aceasta justificată, uneori. Există însă nu puţine cazuri - cu care
justiţia s-a confruntat în ultima vreme - de învinuiţi care au responsabilitatea
unor afaceri de avergură, care implică funcţionarea unor mecanisme cu aport
social dovedit (mii de angajaţi, pentru care se plătesc impozite, taxe). Reţinerea
acestora peste timpul necesar clarificărilor declanşează reacţii în lanţ cu con-
secinţe ireparabile, înainte de judecată şi indiferent de rezultatul cercetării: un
astfel de învinuit poate fi absolvit de instanţă, dar afacerea lui s-a dus pe apa
Sâmbetei, prin efectul în lanţ al panicii sau al imposibilităţii de a acţiona. Astfel
de cercetări abuzive, lipsite de tact şi de discreţia cuvenită - până la punctul de
stabilire a vinovăţiei - fac un mare rău unei economii şi aşa şubrezită de criză
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şi de incompetenţele de de la nivelul administraţiei centrale. Printre procedurile
noilor Coduri pe care cu atâta râvnă şi le asumă Guvernul ar trebui să se afle
şi măsuri legate de problema producerii de pagube materiale în cazul unor cer-
cetări abuzive sau greşite, ca şi posibilitatea despăgubirii corespunzătoare a
celor afectaţi. Am la îndemână două cazuri recente: cel al lui Penescu de la Pi-
teşti, care pentru mituirea unor arbitri de fotbal este reţinut de mai bine de două
luni, timp în care firmele sale (care nu aveau legătură cu fotbalul) au dat fali-
ment şi vreo 2000 de oameni au rămas pe drumuri. Sau cel al lui Gabriel Po-
poviciu, administratorul unui mare proiect, pentru care s-au obţinut importante
finanţări externe private, a cărui interdicţie de a părăsi ţara ameninţă cu rezi-
lierea acestor contracte şi cu intrarea în criză a întregului complex dezvoltat în
zona Băneasa. Fără îndoială că orice încălcare a legii trebuie dovedită şi pe-
depsită. Dar cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi cu evitarea abuzurilor
ce pot declanşa consecinţe în cascadă.    (7 iulie)

Tehnica combaterii crizei 
prin lovirea stângului cu dreptul

Procedeul vine din fotbal şi desemnează genul de superperformanţă
care asigură eşecul. Un jucător care şutează cu piciorul drept în piciorul său
stâng nu mai are nevoie de nicio calificare. Cam la fel stau lucrurile cu guvernul
nostru de criză. Au pus mână de la mână două partide să facă o echipă cu care
să marcheze în poarta Crizei. Şi-au desemnat cele mai bune produse pe fiecare
portofoliu. Şi ce fac aceştia? Şutează în serie cu dreptul în stângul - sau cu stân-
gul dreptul - pe toate planurile. Rezultatul nu este altceva decât o suită de ac-
cidentări. Doamna Ridzi a vrut să facă vâlvă cu Ziua Tineretului. Şi a făcut.
Nu s-a stins până acum. Pe lângă cei vreo 600.000 de euro aruncaţi cu
nonşalanţă în apa mării de pe scumpetea de scenă din Costineşti, mai sunt şi
alţii, care apar pe rând, pe măsură ce ziarele (nu Comisia) sapă. Doamna Udrea
cheltuieşte şi dânsa de zor pentru imagine. Şi iată că avem imagine (de multe
milioane) dar n-avem turişti. Pentru că oferta e slabă şi scumpă... Agricultura
dlui Sârbu, cea care teoretic poate hrăni 80 de milioane de locuitori dar n-o
scoate la capăt nici pentru 20, e lovită ba de secetă, ba de ploi, în timp ce ţăranii
aşteaptă încă banii de-acum doi ani. Ministrul Berceanu se dă pe la toate tele-
viziunile cu proiecte, dintre care nici unul nu se cuantifică. Dacă liberalii au
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făcut doar vreo 20 de kilometri de autostradă (record absolut) dânsul promite
să nu facă nici atât. Pentru că Tică şi Tache (din celebrul aforism) nu se nime-
resc niciodată: când... fură bani, nu fu construcţii şi aşa mai departe. Dl Niţă
constată că impozitul minim nu e bun, dar punerea în funcţiune a mecanismului
de anulare pare aproape imposibilă, până nu-şi mai dau duhul câteva mii de
SRL-uri. Vine Geoană cu ideea genială a reducerii TVA la pâine şi lapte. Ce-o
să rezolve asta? Nimic. Doar va stimula imaginaţia celor puşi pe furat. După mai
bine de şase luni de scremete, guvernul Boc rămâne la fel de neputincios în faţa
crizei ca-n prima zi. Dacă se schimbă ceva sunt doar estimările recesiunii, tot
mai mari pe zi ce trece. Putem fi, însă, optimişti: premierul cu ceilalţi miniştri se
vor duce, însă, în concediu, care pe la Nisa, care prin Mexic, pentru că deja au
obosit de atâta luptă dreaptă. De dat cu dreptul în stângul. Şi viceversa. (8 iulie)

Isteria Michael Jackson
Când a venit prima dată la Bucureşti, unul dintre organizatori îmi po-

vestea cu admiraţie faptul că Jackson solicitase ca în culise să se afle un grup
de copii cu care el voia să discute, să-i mângâie şi să-i sărute în pauze, ăsta
fiind „un obicei al lui”. Mă întreb şi azi ce fel de părinţi îşi vor fi trimis copiii
în culise, deşi mă calmez la ideea că poate nu vor fi ştiut, atunci, despre năra-
vurile starului, care urmau să capete o notorietate la fel de mondială ca şi ta-
lentul său. Fără a fi o mare „voce”, Michael Jackson şi-a completat statutul de
vedetă printr-o nemaiîntâlnită până atunci complexitate a show-urilor sale, care
depăşea sistematic condiţia de recitaluri. Michael a fost cel mai „ambalat” pro-
dus oferit lumii de industria show-bizz-ului iar succesul său a depins mai mult
de imagine decât de sunet. Talentul său, indiscutabil, dar nu pe măsura faimei,
a fost dublat de un comportament a cărui originalitate a frizat adesea exhibiţio-
nismul. Povestea ultimilor ani ai lui Michael a profilat un caz clinic. Iar pe mă-
sură ce câştigurile sale s-au împuţinat, au crescut exponenţial despăgubirile
către subiecţii deviaţiei sale sexuale, fără de care ar fi înfundat puşcăria. De
cel puţin 10 ani Michael nu a mai însemnat nimic în muzică. Povestea cu cele
50 de concerte n-a fost crezută decât de către unii dintre admiratorii săi „fana-
tici”. În realitate artistul muribund n-a mai fost în stare nici măcar de unul. Pa-
radoxal, Michael mort a devenit incomparabil mai valoros decât viu. Asupra
cadavrului său s-au aruncat, hrăpăreţi, corbii familiei şi ai cercurilor interesate.
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Înmormântarea sa şi isteria care a însoţit-o nu constituie altceva decât pream-
bulul de marketing al viitoarelor campanii de vânzări. Fantoma lui Michael
bântuie casele de discuri, nu Neverlandul nebuniilor sale pedofile. Moartea lui
a picat la ţanc pentru cei dornici să-i dezgroape succesele din vechime şi să le
relanseze pe dolari buni. Show-ul dizgraţios al ceremoniei funerare cred că l-
ar fi scârbit şi pe el însuşi, cât era de iubitor de strălucire şi de spectacol. Iar
isteria declanşată de publicul de pretutindeni nu are alte explicaţii decât unele
de ordin psihanalitic. Dumnezeu - sau cui i se închina el - să-i ierte păcatele şi
să-l odihnească în pace, acolo unde se va putea bucura de cu totul alte plăceri
decât de cele din lumea aceasta...    (9 iulie)

Ultima iniţiativă turistică: 
demolarea gardurilor!

Doamna Udrea vine cu o idee care - după părerea domniei sale - ar
amplifica virtuţile de destinaţie turistică a Capitalei: să se dărâme zidurile care
înconjoară Casa Poporului - Palatul Parlamentului - făcând din curţile interioare
ale acesteia spaţiu de promenadă publică. Dacă nu e decât o provocare, ideea
nu e de aruncat la coş. Şi aşa Bucureştiul lui Oprescu nu se poate lăuda cu prea
mulţi metri de spaţii verzi pe cap de locuitor, astfel încât acest patrimoniu ar fi
cât se poate de binevenit. Evident că se ridică o serie de chestiuni, între care şi
securitatea acestui perimetru. Dar clădirea capitoliului din Washington nu este
în aceeaşi situaţie, înconjurată de un parc public suplimentar? De ce i-ar fi mai
greu SPP-ului să păzească clădirea decât actualele garduri? Un prim inconve-
nient l-ar constitui faptul că spre deosebire de Capitoliu, Casa Poporului a fost
gândită ca o fortăreaţă înconjurată de ziduri de protecţie. Să demolezi acum
zidurile ar fi un efort şi o cheltuială care n-ar pica de loc bine pe fondul nevoilor
actuale din economie. Propunerea doamnei Udrea mă duce însă cu gândul la
altceva. La Palatul Cotroceni! Acesta a fost, vreme de peste trei decenii, un su-
perb parc deschis publicului. Bucureştenii obişnuiau să facă aici plimbări de
seară, pe vremea când Palatul Pionierilor nu fusese încă confiscat de
Ceauşescu. De ce nu s-ar reînnoda această frumoasă tradiţie, împotriva căreia
sunt sigur că preşedintele, cum e dânsul dornic mai mereu de băi de mulţime,
n-ar avea ceva de obiectat. Pragmatismul doamnei Udrea mă duce însă cu gân-
dul şi la alte idei. Mai precis, la rostul ministerului domniei sale. Cum bine
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zicea şi dânsa, turismul nu prea are nimic comun cu Capitala, de ce n-ar muta
sediul ministerului la Mamaia, pe perioada verii, şi la Braşov, în sezonul de
iarnă? În felul acesta, şi ministrul, şi funcţionarii ministerului ar fi în perma-
nenţă în temă cu desfăşurarea activităţilor turistice, nemaifiind necesare de-
plasările costisitoare şi obositoare pe care le întreprinde cu râvnă doamna
ministru. Iar între sezoane s-ar putea muta, cu tot cu staff, pe undeva prin stră-
inătate - Paris sau Viena - de unde să direcţioneze cu mult spor cohortele de
turişti dornici să aleagă România. De ce nu?    (10 iulie)

Talpeş scrie istorie
Citesc, ca pe un roman poliţist, primul volum al memoriilor lui Ioan

Talpeş. Rod al unei colaborări mai mult decât fructuoase cu gazetarul Horia
Alexandrescu, un „iscoditor” de profesie, volumul „În umbra marelui Hidalgo”
reprezintă punctul de plecare al unei serii ce se va întinde pe parcursul a nu
mai puţin de şase volume, acoperind perioada Revoluţiei şi anii de istorie con-
temporană care au urmat. Ioan Talpeş nu este un memorialist, ci un istoric de
profesie, de unde şi rigoarea faptelor recompuse într-o cronologie strictă şi cu
aparatul critic corespunzător. Melanjul acesta dintre curiozitatea gazetarului şi
rigoarea istoricului produce un op în care locul speculaţiilor este luat de fapte,
iar analiza evenimentelor se situează pe palierul izvoarelor autorizate. Probabil
că cei care vor scrie istoria completă şi complexă a acestor ani nu vor putea
face abstracţie de memoriile extrem de exacte ale istoricului Talpeş. Şi, poate,
una dintre cele mai pertinente contribuţii, până la acest moment, rămâne aceea
că soarta României s-a decis nu la Malta, ci la Kiev, şi nu între Bush şi Gorba-
ciov, ci între Gorbaciov şi Mitterand. Dealtfel, Talpeş citează documente din
arhivele americane din care reiese că la Washington se luase hotărârea ca Ro-
mânia să nu mai fie considerată favorita din blocul sovietic, fiind mutată pe
ultimul loc al atenţiei SUA, cu 8 luni înainte de întâlnirea de la Malta. Sau ca-
pitolul dedicat „marelui patriot” Pacepa, cel care pretinde, alături de armele de
vânătoare confiscate şi recunoaşterea meritelor sale în demolarea regimului
Ceauşescu, pe care-l servise cu suficientă credinţă până la defecţiune. Este no-
toriu faptul că Talpeş a fost unul dintre puţinii politicieni români care s-au opus
deschis presiunilor făcute de americani pentru „reabilitarea” lui Pacepa. Şi a
făcut-o cu argumentele specialistului - nu numai ca istoric, dar şi ca şef, vreme
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de aproape şase ani, al Serviciului de Informaţii Externe. Talpeş blindează cu
argumente aserţiunea privitoare la rolul de agent dublu pe care l-a jucat Pacepa
şi consideră că repunerea în drepturi a acestuia s-a datorat şi faptului că dl Ion
Iliescu s-a lăsat convins de argumentele oferite de Rodica Stănoiu, cea care, la
rândul său, îşi însuşise argumentele avocatului Cătălin Dancu, susţinute pe
baza exclusivă a declaraţiilor lui Pacepa. „Eu cred că ce a făcut Pacepa a fost
chiar mai grav decât ce a făcut Ceauşescu” - conchide Talpeş şi avem toate
motivele să-l credem. O informaţie de ultimă oră este aceea că generalul se va
înscrie în cursa prezidenţială. Pentru cei care-l considerau unul dintre susţin-
ătorii actualului preşedinte, vestea poate fi bulversantă, indicând o schimbare
de atitudine. Sau din contra?    (11 iulie)

Remanierea?
După şase luni, se pare că suntem în preajma primei remanieri gu-

vernamentale. Comisia de la Cameră - cu toată opoziţia pedeliştilor - a ajuns
la un rezultat şi va recomanda anchetarea de către DNA a doamnei ministru
Ridzi. În mod normal, premierul Boc, cu toată durerea pe care i-ar pricinui-o
această decizie, ar trebui să se ţină de cuvânt şi să o suspende. Probabil însă că
va aştepta şi rezultatul audierilor de la Ministerul Mediului, ca să nu mai mun-
cească de două ori, pentru a-l suspenda, la pachet, şi pe Nemirschi. Nu sunt
sigur că acestea sunt ministerele care aveau cea mai mare nevoie de schimbare,
dar sunt bune şi astea. Nu ştiu ce-i mai trebuie dlui Boc să se convingă că in-
ginerul Pogea face doar boacăne la Finanţe, şi nici ce l-ar putea convinge pe
Traian Băsescu că Boc e bun de preşedinte de partid, chiar de primar al Cluju-
lui, dar nu de prim ministru. Oricum, nu de şef al unei struţo-cămile de genul
acestui guvern cu două capete şi mai multe cozi, care nu poate răspunde la ni-
ciun fel de comenzi. Totuşi, cât de întâmplătoare - sau nu - este posibila cădere
a celor două capete - unul social democrat şi altul democrat liberal? Părerea
mea este că ambele sunt victime ale lipsei de experienţă în manipularea fon-
durilor publice. Ambii miniştri au ştiut că trebuie să facă rost de bani, dar n-au
ştiut foarte bine cum, sau nu au dispus de aparatul administrativ competent,
care să poată ascunde printre costuri şi paragrafe de lege sumele ciupite. Amân-
doi au fost ca nişte copii flămânzi în faţa mesei pline cu prăjituri şi n-au ştiut
cum să se înfrupte mai pe săturate, înainte de a băga câte ceva prin buzunare.
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În decursul anilor s-a format o veritabilă tehnologie a „sifonării” banului public,
cu documentaţii acoperitoare. Celebrele licitaţii sunt cea mai bună formalitate,
metoda cea mai simplă de a da gir legalist oricărui furtişag şi cu filiere com-
plicate prin care banii deturnaţi ajung acolo unde trebuie. În cazul doamnei
Ridzi s-a văzut limpede că paşii doi şi trei n-au mai interesat pe nimeni şi că
toată afacerea a fost lăsată la voia întâmplării. Dacă ar fi consultat un ministru
cu experienţă, probabil că dna Ridzi nu s-ar fi expus acestor riscuri cu atât de
multă uşurinţă şi n-ar fi fost pusă în situaţia lamentabilă în care s-a prezentat
la Comisie. Pentru că dânsa, nici acum, în ultimul ceas, n-a înţeles că „n-am
ştiut” nu poate reprezenta o scuză, un argument. Este ministru tocmai ca să
ştie. Dacă nu, stai frumos acasă şi-ţi vezi de treabă. Nemirschi a cântat pe ace-
iaşi partitură. El nici nu s-a mai obosit să facă licitaţii formale. Iar „sărbătoarea
mediului” de la Palatul Parlamentului, cu fastul şi cu cheltuielile inutile ce au
însoţit-o, a arătat limpede cum şi pe unde se scurg banii pe care ministerul nu-
i are pentru acţiuni urgente şi necesare. Desigur, e posibil ca premierul să se
prevaleze de cine ştie ce chichiţă şi să evite remanierea asta de nevoie. Este
sigur însă că se va încărca cu un balast care riscă să-l tragă şi pe el la fund.
Mai ales că perspectiva nu este deloc roz...    (13 iulie)

Omagiul panglicii
Într-o sâmbătă trecută, dl Toader Paleologu, ministrul acela al Culturii

care vine cu bicicleta la serviciu, a fost la Cetatea Neamţului, redată în
funcţiune după doi ani de reabilitare a ruinelor, unde a ţinut o cuvântare din
care redăm un pasaj: „E o activitate minunată să tai panglici. Îmi place grozav
să tai panglici. Mă pricep foarte bine la tăiat panglici. Am o mare pasiune pen-
tru panglici. Pentru că tăiatul panglicii este simbolul unei munci făcute de alţii,
înainte”... Din cauza unei defecţiuni tehnice, înregistrarea făcută la Cetatea Ne-
amţului nu a mai putut fi transcrisă. Îmi rezerv dreptul ca, încercând să intru
în pielea - şi în gândurile - dlui ministru, să continui discursul în spiritul dis-
tinsului orator: „Încă de mic copil îmi plăcea să tai panglici. Când am împlinit
5 ani mama mi-a făcut cadou nişte panglici, iar tata o foarfecă. Mă pasiona să
tai panglici. Lăsam totul la o parte ca să tai panglici. Profesorii, la şcoală, mă
prindeau tăind panglici pe sub bancă şi mă pedepseau confiscându-mi foarfeca.
Făceam însă rapid rost de alta şi tăiam într-una panglici. În adolescenţă, când
mă întâlneam cu fetele, le făceam cadou panglici pe care tot eu le tăiam. Le
încingeam cu panglici şi le eliberam, tot eu, tăindu-le. Tati, când poza pentru
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studenţii de la arte, îi înfăşuram o panglică în jurul torsului şi când o tăiam,
puteau să înceapă să lucreze. Cel mai mult îmi plăceau panglicile portocalii.
Le preferam celor roşii, ba chiar şi celor albastre. Aşa am ajuns în politică,
unde am ridicat această preocupare pe cele mai înalte culmi. Când merg la mi-
nister, dimineaţa, secretarul meu îmi fixează la uşă o panglică, pe care o tai ca
să pot intra în birou. De când sunt ministru tai panglici ca obligaţie de servici.
Asta îmi mai micşorează plăcerea. Continui însă să tai panglici. Chiar dacă
lungimea acestora este din ce în ce mai mică: fondurile alocate ministerului în
acest scop s-au redus considerabil. Măcar cu foarfeca stau bine, pentru că e a
mea, de acasă. Uneori mi se reproşează că folosesc foarfeca privată în interes
de serviciu, dar nu bag în seamă. În fond, ce pleaşcă mai mare ca asta, să ajungi
să faci în viaţă doar ce-ţi place? Să tai panglici, cât e ziulica de lungă? Şi nu
aşa, mecanic. Pentru că panglica e un simbol. Ce tai eu nu e simplă ţesătură de
mătase, viu colorată. Este simbolul, cum spuneam, al unei munci făcute de
alţii, mai înainte. Dar care n-au timp de tăiat panglici. Şi dacă cineva tot trebuie
să facă lucrul ăsta, de ce să nu fiu eu acela? O persoană cu înaltă calificare şi
cu dedicare totală. Când îmi voi scrie memoriile - deja s-au adunat o grămadă
„tăieri de panglici” - voi da un titlul sugestiv: „Paleologu - o viaţă dedicată
panglicilor!”    (14 iulie)

Antonescu: cursă cu handicap
Ca într-o cursă cu handicap, Crin Antonescu a luat deja startul în com-

petiţia în care concurenţii creditaţi cu cele mai bune rezultate vor intra ulterior.
Primul va fi Geoană, iar Băsescu va anunţa, probabil, în ultimul moment că e
gata să se alinieze (de unul singur) la start. Până când actualul preşedinte va
ţâşni din block-starturi, Antonescu va fi făcut deja vreo zece tururi de stadion,
iar Geoană vreo trei... „Graba” noului lider liberal este de înţeles. Are de recu-
perat procente serioase de şansă. Sunt, în primul rând, procentele partidului
său, care se învârt în jurul cifrei 20. Cam unul din cinci dintre alegătorii care
se vor prezenta la finele lui noiembrie la urne va pune ştampila pe numele său,
conform sondajelor pre-pre-electorale. Ca să intre în turul doi, Antonescu are
nevoie să depăşească, pe linia de sosire, pe unul dintre cei doi contracandidaţi.
Este posibil acest lucru? Cum? În primul rând, crede Antonescu, prin modifi-
carea statutului pe care Băsescu l-a impus funcţiei prezidenţiale. „Preşedin-
tele-jucător” este o aberaţie, după părerea sa, şi rezultatele se văd în pierderea
constantă de viteză, pe care o înregistrează actualul deţinător al titlului. Anto-
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nescu optează pentru un „preşedinte al tuturor românilor”, nu un preşedinte
doar al echipei din care face el parte. „Nu vreau un preşedinte partizan, vreau
un preşedinte responsabil” - spune liderul liberal care ştie foarte bine cum s-a
repercutat asupra formaţiunii din care face parte patima pentru „joc” a lui Bă-
sescu. Modelul de preşedinte este mai apropiat, tehnic, de prestaţia lui Iliescu:
„un factor de încredere, de echilibru, între stat şi cetăţean”. Cât este de atractivă
formula pe care o propune Crin Antonescu? De unde va putea să ia, cu ea, sur-
plusul de votanţi de care are nevoie? În niciun caz din tabăra lui Băsescu. Fanii
acestuia sunt pe deplin satisfăcuţi de tehnica şi tactica de joc a acestuia. Sunt
cei care doresc ca preşedintele să ia biciul în mână şi să-i pedepsească pe hoţi
şi pe nesimţiţi. Este nostalgia modelului autoritar, poate singurul în măsură să-
i capaciteze pe români. Din punctul de vedere al acestora, Antonescu e prea
„soft”, prea civilizat, prea cuminte. Direcţia din care ar putea veni surplusul
de votanţi este cea a eşalonului iliescian din PSD, a celor care nu agreează
uzurparea acestuia de către Geoană şi trăiesc cu nostalgia celui de-al treilea
mandat în care Iliecsu ajunsese la o formulă optimă, delimitându-se de excesele
din propriul său partid şi ameninţând cu „curăţenia” post-mandat. S-ar putea
trage concluzia că Antonescu ar trebui să-şi orienteze campania în direcţia ata-
cării lui Geoană. Concluzie nereală: el poate câştiga adepţi doar atacând „in-
amicul public” - pe Băsescu - cu consecvenţă şi cu o oarecare violenţă - una
însă în ton cu personalitatea sa: o violenţă de fond, nu una de limbaj, în cazul
căreia, oricum ar pierde în faţa replicilor marinarului. Pe Antonescu îl aşteaptă
o cursă grea. Când ceilalţi vor porni pe pistă, el va fi deja ostenit de turele deja
date şi va avea nevoie de o rezistenţă deosebită pentru a face faţă finişului. Va
putea, oare?    (15 iulie)

Luminiţa (Plăcintă) de la 
capătul „tunelului” Ridzi...

S-a stins un meteorit de pe cerul politicii româneşti. După ce a brăzdat
orizontul luminând cu intensitatea scandalului final, s-a pierdut, undeva în zare.
Doamna Monica Iacob Ridzi a apărut în politică aşa cum a dispărut. Ca mem-
bră a „detaşamentului portocaliu de femei al lui Băsescu”, nu s-a remarcat ni-
ciodată prin ceva deosebit. A început să se vorbească despre ea abia atunci când
şi-a asumat misia de îndrumător a celui mai tânăr vlăstar din familia prezi-
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denţială. A luat-o mai întâi, pe EBA, ca stagiar la biroul său parlamentar de la
Bruxelles. Apoi, după ce a devenit ministru, şi-a pus întreaga pricepere în slujba
călăuzirii acesteia pe potecile încurcate ale politicii. Doamna Ridzi s-a com-
portat ca un fel de doică a fragedei Juliete, apărând-o de tentaţii şi arătându-i
calea cea bună. În acest nobil scop a pus la bătaie aproape toate resursele şi lo-
gistica ministerului. Evenimentele create pe banii ministerului au avut ca prim
obiectiv punerea în centrul lor a candidatei independente EBA şi - probabil,
pentru că nu ştim încă - sifonarea unor sume destinate campaniei propriu-zise.
S-ar putea spune, deci, că dna Ridzi a căzut victimă (colaterală) determinării
cu care s-a pus în slujba nobilelor idealuri ale familiei prezidenţiale, şi convin-
gerii că aceasta va fi o pavăză suficient de puternică pentru a o scăpa de toate
necazurile. Lucrurile nu au mers aşa. Ci spre finalul dramatic al cunoscutei
piese a lui Shakespeare. Doar că în locul Julietei, cea care a înghiţit hapul mor-
tal al demisiei a fost doica Monica. Şi a făcut-o abia în ceasul al 12-lea, când
toată drojdia scandalului s-a acumulat până la nivelul exploziei. Procedând ast-
fel, Monica Iacob Ridzi şi-a dinamitat, poate definitiv, cariera politică. Indife-
rent de rezultatele anchetei (pe care o va face sau nu DNA) ea va rămâne cu
ştampila incorectitudinii şi a incompetenţei. Însuşi preşedintele s-a delimitat
de ea, în stilul său cunoscut, chiar dacă a lansat, ca motivaţie, diversiunea cu
complotul politico-mogulistic. Nici „coaliţia” PSD-PNL şi nici oamenii lui
Vântu nu au pus-o pe doamna Ridzi să amestece treburile ministerului cu cam-
pania electorală. A făcut-o din proprie iniţiativă. Şi a făcut-o cum nu se poate
mai prost. „Scandalul Ridzi” va greva asupra bugetului de popularitate şi al
partidului, şi al preşedintelui. E greu de estimat, acum, câte procente îl vor fi
costat pe preşedinte „incidentul” Ridzi. Uite, însă, că la capătul tunelului gu-
vernării peledisto-pesediste, apare o luminiţă: este doamna Plăcintă, pupila
domnului Flutur. La cârma sportului şi tineretului român se face schimb de fa-
vorite: cea a dlui Băsescu îi lasă locul celei a vicepreşedintelui de la Suceava.
Femeie de afaceri (ca şi dna Ridzi, dealtfel) doamna Luminiţa Plăcintă va în-
cerca să croiască costul (specialitatea domniei sale) ministerial pe măsura şi
experienţa proprie. Tragem nădejde că va reuşi măcar să nu repete greşelile
predecesoarei. Adica va şti să facă altele...    (16 iulie)
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Boicotul presei
Faptul că reprezentanţii unor publicaţii - recte televiziuni - nu sunt

primiţi în avionul prezidenţial este aproape fără precedent. Chiar dacă motivul
invocat este acela că nu mai erau locuri. N-au fost locuri, însă, exact pentru
acele posturi care, în ultima vreme mai ales, s-au dovedit a fi constant critice
la adresa preşedintelui. Să lămurim, însă, mai întâi, ce e cu povestea asta cu
avionul prezidenţial. Chiar unii dintre cei lăsaţi acum pe pistă au clamat adesea,
cu agresivitate, la adresa „mitei” la care s-ar fi dedat predecesorii domnului
Băsescu care luau la bord jurnalişti aleşi „pe sprânceană”. Tot atunci, argu-
mentul invocat acum, că de fapt jurnaliştii îşi plătesc toate cheltuielile din bu-
zunarul redacţiilor şi că unica favoare era aceea de a umple locuri care şi aşa
ar fi rămas goale, cu reprezentanţi ai mass-media, nu prea era luat în seamă.
Iar soluţii alternative pentru ca presa din ţară să poată oglindi activităţile pre-
zidenţiale internaţionale n-ar prea fi, pentru că mai ales acum, la vreme de
criză, puţine redacţii - cu excepţia posturilor publice care au şi obligaţia, dar şi
capitolul bugetar aferent - şi-ar putea permite asemenea cheltuieli de pe urma
cărora nu s-ar alege cu mare lucru. Pentru că accesul presei este strict limitat
la manifestările oficiale şi unicele ocazii în care preşedintele mai poate fi des-
cusut sunt tot în avion, la întoarcere. Însoţind de-a lungul timpului delegaţii
oficiale, în calitate de jurnalist, mi s-a întâmplat nu o dată să nici nu apuc să-l
văd pe preşedinte - indiferent care a fost acesta. Aşadar, ca să recapitulăm:
domnul Băsescu restricţionează absurd accesul presei exact acolo unde domnia
sa are tot interesul să fie prezentă. Ce s-ar întâmpla dacă, după toate „înjurătu-
rile” şi acuzaţiile aduse presei, aceasta ar fi solidară şi ar intra în grevă, nere-
latând nimic despre preşedinte? Ar fi o chestie sinonimă cu... înmormântarea
sa publică. Practic, domnia sa n-ar mai exista, în absenţa cutiei de rezonanţă a
acţiunilor sale. Culmea absurdului o constituie însă şi faptul că toate atacurile
prezidenţiale la adresa presei sunt difuzate de presa însăşi! Care îl serveşte
dublu, transmiţând poporului in extenso, care sunt nemulţumirile acestuia. Aş
merge chiar mai departe şi aş afirma că, fără presă, Traian Băsescu n-ar fi de-
venit niciodată ceea ce este astăzi. Întreaga sa carieră politică este una de vorbe,
nu de fapte. Haideţi să facem un test rapid: să enumerăm două - trei dintre rea-
lizările concrete ale preşedintelui ca ministru al Transporturilor, Primar General
al Capitalei sau preşedinte de partid şi de ţară, în afară de vorbe, scandaluri şi
atacuri! Nu-i aşa că vă este greu? Până şi celebrul său slogan „Aici sunt banii
dumneavoastră” rămâne fără obiect în absenţa subiectului. Deci: ultimul atac

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 192



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 193

la adresa presei nu constituie altceva decât bifarea unui nou punct din strategia
agresivă a preşedintelui şi o manevră de abatere a atenţiei publicului de le mie-
zul „scandalului Ridzi„ - deturnarea de fonduri publice în folosul odraslei pre-
zidenţiale. Or nu presa este cea care a „stimulat”-o pe doamna Ridzi să
acţioneze în acest mod regretabil...    (17 iulie)

Sindromul „surorilor Frăsie”
Am avut şansa să o văd, întâmplător, pe una dintre surorile Frăsie,

care s-a cerut în direct, la televiziune, pentru a combate afirmaţiile false ale
ministrului Berceanu. Acesta lansase recent „bomba” că domnia sa ar fi o cam-
pioană absolută a salarizării bugetare din România, cu peste 400 de milioane
(vechi) încasate lunar pe ştatul de plată. Domnişoara Frăsie a fost, până nu de-
mult, director adjunct la Autoritatea Aeronautică Civilă, ocupând în paralel şi
funcţia de şef de cadre. Adică de resurse umane. În această calitate îşi adusese
la AAC sora mai mică, prospătă absolventă de facultate, pe care a pus-o din
prima pe o funcţie de şef, cu o leafă la care nici un absolvent nu ar putea visa.
Dealtfel, conform mărturisirilor sorei Frăsie, la AAC se înregistrează cea mai
mare densitate de şefi pe cap de angajat, unui şef revenindu-i o medie de 4 su-
bordonaţi. Domnişoara Frăsie a oferit un veritabil recital de aplomb (nu vreau
să spun tupeu, deşi e pe aproape). Cu o siguranţă de sine rar întâlnită şi-a etalat
o impresionantă colecţie de certificate, masterate şi specializări care fac din
dânsa, probabil, cea mai competentă persoană din România. E drept că gazetarii
prezenţi în studio au întrebat-o când a avut timp să urmeze toate aceste cursuri,
dat fiind vârsta sa destul de fragedă, pentru că însumate, toate acestea ar fi
putut califica doar o persoană ceva mai vârstnică, dar domnişoara Frăsie a avut
răspunsuri pentru toate întrebările. A venit cu fluturaşul de leafă (deşi la AAC
aceasta este strict confidenţială) şi a demonstrat că veniturile sale nu se ridică
decât pe la vreo jumătate din suma avansată de ministru. Şi că tot ce a câştigat
dânsa s-a datorat exclusiv competenţei şi performanţelor - inclusiv sporurile,
care pe la AAC sunt în număr de nu mai puţin vreo 15 (inclusiv sporul de ra-
diaţii cosmice). Pentru ca misterul să fie total, invitata a mai arătat că n-a fost
propulsată în carieră de intervenţii politice şi că nimeni din familia sa nu a avut
anterior vreo legătură cu aviaţia (un amănunt pe care l-a omis este acela că
dânsa a debutat ca stewardesă, nu ca specialistă în drept aerian). Ca să nu mai
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zăbovim: cu aplombul de care vorbeam, cu prezenţa de spirit şi cu modul aro-
gant de a argumenta, domnişoara Frăsie i-a redus, practic, la tăcere, pe cei cinci
jurnalişti porniţi să o toace mărunt, dar fără o suficientă documentare preala-
bilă. Pe care, dacă ar fi avut-o, ar fi înţeles mai bine mecanismele supra-cali-
ficării şi superpromovărilor de care a beneficiat această cea mai valoroasă
salariată din România. Problema de fond, acolo, e alta, şi miniştrii care s-au
perindat pe la Transporturi s-au făcut că nu o observă sau că nu înţeleg, oride-
câteori a venit vorba despre lefurile exorbitante pe care le încasa „gaşca lui
Geică”. Autoritatea asta s-a „corcit” cu o regie autonomă. Mandatată de stat
cu dreptul de a încasa taxe de la operatori, nivelul acestora şi bugetul instituţiei
se stabilesc în sensul invers celui logic: se cumulează lefurile „aliniate” la ni-
velul mondial (pentru prestaţii clar sub acesta) şi se adună celelate cheltuieli
(printre care şi diurna, de vreo 100 de euro) şi pe baza rezultatului obţinut se
calculează cât să fie taxele. Normal că acestea sunt printre cele mai ridicate
din lume, iar „scuza” celor care devin beneficiarii lor este că ei, chipurile, n-
ar fi bugetari, că îşi realizează singuri „veniturile” Mai mult: culmea parado-
xului este că majoritatea şefilor şi le rotunjesc primind bani de la cei pe care
trebuie să-i controleze şi să-i monitorizeze - companiile aviatice, la care ma-
joritatea lucrează „peste program” ca piloţi sau consultanţi, într-un clar conflict
de interese! Domnişoarele Frăsie şi fostul lor şef Geică sunt produsul acestei
stări de fapte care proliferează sub privirile blânde, uneori chiar mirate, ale
miniştrilor naivi sau neaveniţi...    (20 iulie)

„Spiru Haret” - 
un Caritas academic

Zice Viorel Hrebenciuc, revenit cu aplomb în post de aranjor unic,
că doamna Andronescu a făcut o singură greşeală: nu a anunţat partidul mai
înainte de la lua deciziile referitoare la Universitatea „Spiru Haret”! Păi de ce
să anunţe mai întâi partidul, când domnia sa este membru al unui Guvern din
care face parte partidul său? Ca şi în alte ocazii (celebra afirmaţie „când am
fost acuzat, nu eram corupt!”) pe Hrebenciuc îl ia gura pe dinainte. Ce vrea să
spună el nu se referă la disciplina de partid, ci la interesele pe care numeroşi
pesedeşti le au la respectiva universitate, unde profesează pe bani buni. Asta
este, de fapt, problema ce riscă să o arunce în aer pe doamna ministru. Tot Hre-
benciuc, cuprins de grijă faţă de studenţi, spune: cursanţii nu au nicio vină!
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Desigur. Nici cei care au jucat la Caritas nu aveau nicio vină că voiau să câştige
de opt ori mai mult. Ce vină au cei care au vrut să obţină o diplomă fără să în-
veţe, doar plătind nişte bani? Evident că trebuie găsită o soluţie să-şi păstreze
diploma, pe care au achitat-o cinstit! Cazul Universităţii „Spiru Haret” ridică
o problemă de fond pentru societatea românească: ea şi altele ca ea au devenit
portiţele, relativ „legale”, prin care se poate trişa. Prin care se pot obţine di-
plome nemuncite la specialităţi fantasmogorice şi în modalităţi de studiu care
frizează absurdul. „Cultul diplomei”, dezvoltat de comunişti, şi-a găsit mediul
prielnic în economia de piaţă, unde cererea şi oferta sunt la ordinea zilei. A fost
mare cerere de diplome? Au apărut prompt universităţile private care s-au pus
pe tipărit atestatele de specialitate căutate. Selecţia s-a redus la zero, iar rigoarea
s-a coborât până la nivelul prestaţiei cu „banul jos”! Haosul legislativ din îm-
văţământul ultimilor ani şi-a pus din plin amprenta asupra peisajului în care
au răsărit fel de fel de iniţiative private ale căror scopuri nu au fost altele decât
să facă bani pe seama naivităţii şi lăcomiei doritorilor de grade universitare.
„Spiru Haret” părea nu doar cea mai puternică, din punct de vedere material
(amintiţi-vă că ea a cumpărat prin anii 1990, casa de cultură a IMGB de la noii
proprietari norvegieni, cu 500.000 de dolari dar şi una dintre cele mai serioase.
Numai că găselniţa asta cu „învăţământul la distanţă” (de orice criterii de va-
loare), prin care achiziţionarea de diplome contra cost rămâne unica formulă
de învăţământ, i-a cam pus bomboana pe colivă. Pentru că încălcarea legii -
prin portiţele oferite de formulări aproximative - este clară, iar somaţia dnei
Andronescu este cât se poate de justificată. La „Spiru Haret”, lăcomia a încălcat
grav omenia şi cei care vor avea de suferit nu sunt promotorii manevrelor, ci
cei care au dorit să joace la Universitate ca la Caritas.    (21 iulie)

Guvernul se ia de piept cu Criza!
Gata: Guvernul s-a hotărât definitiv şi irevocabil! Se ia la trântă cu

criza, după un program clocit în laboratoarele PSD-ului şi împărtăşit colegilor
de Coaliţie. Ce-a fost până acum e o joacă. De-acum începe partea serioasă a
acţiunii. Conform declaraţiilor, un punct important al noului program îl con-
stituie renunţarea la formele de luptă care n-au dat rezultate şi în care criza a
lovit dureros anticriza. E vorba despre impozitul forfetar, despre care chiar cei
care l-au promovat recunosc că n-a dat rezultate. Sau dacă a dat, au fost inverse
faţă de aşteptări. Economia s-a „curăţat” de câteva zeci de mii de IMM-uri
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care, chiar dacă nu plăteau impozite, contribuiau la bugetele de asigurări şi la
plata altor taxe şi impozite. Tot acum se recunoaşte că ideea iniţială era cu totul
alta, ministrul Niţă avansând o formulă care ar fi uşurat activitatea IMM-urilor,
dar s-a ajuns la varianta, mai comodă, a impozitului minim. O altă măsură pe
care Coaliţia ar dori să o aplice este mai vechea idee a lui Voiculescu, referi-
toare la TVA redus la alimentele de bază: pâine, lapte, carne necongelată. Până
când marii aranjori din economie se vor prinde care sunt „portiţele” de scăpare
prin care vor putea deghiza şi alte produse în alimente de bază, s-ar putea să
dea nişte rezultate. Pe termen lung, însă, va fi problematică. Şi, oricum, ex-
cepţiile de acest tip nu sunt altceva decât ocazii de eludare a restricţiilor fiscale.
Nu se ştie exact ce se întâmplă cu profitul reinvestit. Pentru că şi aici e o pro-
blemă. Atâta timp cât Guvernul amână o decizie în acest sens, ieşirea din criză
va fi prelungită proporţional. E vorba de bani care ar alimenta investiţiile şi
creşterea, în loc să fie direcţionaţi spre alte scopuri, mai puţin productive. Şi
asta e o idee mai veche de-a lui Voiculescu, pe care guvernările de diferite cu-
lori s-au încăpăţânat să o ignore. Din partea premierului vine şi o altă idee mi-
nunată: aparatul birocratic se va reduce! Aflăm cu emoţie că miniştrii vor trebui
să renunţe la doi dintre cei 16 consilieri care-i sfătuiesc zi şi noapte ce şi cum
să facă să meargă treaba mai bine. Vă daţi seama în ce situaţie se vor găsi
miniştrii activi, precum doamna Udrea sau doamna Plăcintă? Dacă consilierii
la care vor fi nevoite să renunţe sunt tocmai cei care le dau sfaturi cum să in-
vestească banii publici în posturi de televiziune care să crească numărul turişti-
lor? „Copila teribilă” a Guvernului, care este doamna Udrea, a dat crizei două
lovituri mortale: a virat la două posturi de televiziune străine nişte milioane de
euro, ca să promoveze „alegerea” României (în detrimentul cui?) şi are pe ţeavă
încă un milion care va fi acordat posturilor naţionale în acelaşi scop! Bani arun-
caţi pe apa Sâmbetei, atâta timp cât vom atrage nişte turişti cărora le vom pro-
duce dezamăgiri corespunzătoare. Pentru că România nu e pregătită pentru un
aflux - teoretic - de vizitatori străini. Stăm prost cu infrastructura, stăm prost
cu agrementul şi divertismentul, suntem la pământ cu serviciile turistice pro-
priu-zise. Dacă doamna Udrea băga cele câteva milioane în reabilitarea unei
singure staţiuni balneoclimaterice, tot ar mai fi fost ceva... După un semestru
de criză care anunţă alt semestru mai dur, guvernul Boc se dovedeşte prea mic
pentru un „război” atât de mare. Un război în care, contra rachetelor cu focoase
multiple ale Crizei, oastea de strânsură pedelisto-pesedistă se avântă cu săbiile
boante şi cu suliţele rupte din dotare...    (22 iulie)
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Succesiunea „Geoană”
În PSD, lucrurile se precipită. Preşedintele Geoană este nemulţumit

de faptul că staff-ul său i-a ratat startul în campania electorală. Acest lucru re-
iese şi din sondaje, în care liderul social-democrat ocupă abia opţiunea a treia,
după - bineînţeles - Băsescu, dar şi după - mai de neînţeles - Antonescu. Mai
sunt doar patru luni până la alegerile prezidenţiale. Alegeri a căror miză este
mai mare ca oricând. Probabil că la nici unul dintre scrutinele anterioare, cele
din 90, 92, 96, 2000 şi 2004 - nu s-au aruncat în luptă orgolii şi interese de di-
mensiunea celor actuale. În cele patru scrutinuri la care a participat, Ion Iliescu
a condus autoritar în preferinţele electoratului, chiar dacă pe cel din 96 l-a pier-
dut cu largul concurs al unor forţe externe şi al unei înţelepte resemnări perso-
nale. Cel din 2004 părea să dea câştig de cauză, detaşat, lui Adrian Năstase,
acesta fiind mandatat, ca şi Ion Iliescu, cu procente superioare formaţiunii pe
care o conducea. Victoria lui Băsescu rămâne una controversată, chiar dacă ni-
meni nu se mai străduieşte să descâlcească circumstanţe care au întors balanţa
în doar ultimele ore de vot. Particularitatea - cel puţin până la această oră - a
rundei actuale este că, pentru prima dată în două decenii, candidatul stângii
deţine un procent inferior celui al partidului. Practic, Geoană se află la remorca
PSD-ului şi nu pe poziţia de locomotivă. Alegerea lui Viorel Hrebenciuc ca şef
al campaniei electorale pare o decizie luată în disperare de cauză. Deputatul
din Bacău a mai îndeplinit acest rol în două rânduri, în 1992 şi în 2000, când
s-a achitat de misiune cu succes, graţie şi calităţilor candidatului pe care l-a
reprezentat atunci. Hrebenciuc este un tip abil, dar nu un prestigitator, capabil să
scoată din joben, în orice moment, un preşedinte. Mai mult, poziţia în care a fost
pus va face din el unicul responsabil - ori al succesului, ori al eşecului. În plus,
misiunea sa se desfăşoară pe fondul luptei pentru putere din eşalonul de vârf,
unde reprezentantul baronilor locali - detaşamentul de susţinere al lui Geoană -
a reuşit să pună mâna pe funcţia de secretar general, înlăturând alte candidaturi
cu pretenţii. Colaborarea dintre Hrebenciuc şi Dragnea se anunţă a fi cheia suc-
cesului (sau a insuccesului) lui Geoană, şi a succesiunii acestuia la conducerea
partidului. Pentru că, şi într-un caz şi în altul, Geoană îşi va epuiza mandatul la
vârf obţinut în bineştiutele condiţii ale Congresului din 95.    (23 iulie)
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Sexy-Buzoianca şi Şică Manelistu’
Liberalii au un cui pe Elena Udrea. Poate, mai ales, pentru că sub

semnul săgeţii aplecate şi-a început aceasta cariera politică, abandonând par-
tidul mamă de îndată ce i-a făcut cu ochiul bastardul rezultat din concubinajul
cu preşedintele - PLD-ul (a nu se confunda cu PDL-ul; sunt entităţi mai mult
decât distincte). Rămasă pe reduta prezidenţială atunci când oştile guverna-
mentale au întors armele după o frumoasă tradiţie naţională, doamna Udrea şi-
a asumat rolul de paratrăznet, atrăgând asupra sa „descărcările electrice” ce-l
vizau pe locatarul cramei din Cotroceni. Ea a dus conflictul la un nivel irever-
sibil atunci când a scos din mâneca bufantă celebrul bileţel roz prin care Călin
îi solicită (încă) prietenului Traian ceva favoruri pentru amicul Dinu, şi tot ea
s-a situat în tranşeeele luptei pe viaţă şi pe mandat cu celălalt sistem ticăloşit.
Drept recompensă pentru jertfa patriotică, Elena Udrea a primit cadou de Cră-
ciun un minister nou - nouţ cu fondurile aferente împachetate cu fundă roz şi
a pornit la drumul eroic al propăşirii turismului românesc. „Land of Elena
Udrea„ a devenit „land of choice” şi, treptat, banii pompaţi în canalele de te-
leviziune şi în jurnalişti prietenoşi au început să dea roade. Odată cu roadele
au apărut şi primele suspiciuni liberale. Exersând pe coarda anchetării parla-
mentare în cazul Ridzi, liberalilor li s-a deschis apetitul şi ar vrea-o, acum, şi
pe Elena Udrea, perpelită pe jeraticul unei comisii conduse de cine credeţi dv?
De Şică Manelistu’, băiatul acela fercheş care cânta din gură şi la chitară
(parcă) pe la parangheliile de partid. Şică Orban, pe numele lui de stare civilă,
pe care colegii săi din PNL îl consideră cel mai potrivit pentru a conduce cu
mână de fier acţiunea de „dezbrăcare” a Elenei Udrea de haina abuzurilor bu-
getare şi de a prezenta lunii corupţia goală-goluţă! Nici că se puteau gândi
domnii liberali la cineva mai apt să se înhame la cotiga anticorupţiei. Pentru
că Şică Manelistu’ o cunoaşte foarte bine. Nu pe Elena Udrea, ci pe dânsa, co-
rupţia, cu care a cochetat îndelung, cu unicul scop de a o da în vileag. Ca ministru
al Transporturilor a avut la dispoziţie o bibliografie bogată, compusă din tomuri
- „cărămizi” care îi erau furnizate de consilieri de pe la „bibliotecile” private.
Ştie cum se dă şpaga, dar mai ales ce tehnici se folosesc pentru a o lua, iar în
materie de deturnări de fonduri este profesor universitar, având în vedere că sub
aripa sa protectoare a acţionat un profesionist de talia lui Geică de la Aviaţia Ci-
vilă. Aşa încât mi-e teamă pentru Elena Udrea şi chiar n-aş vrea să fiu în pielea
ei când va pune Şică Manelistu’ mâna pe acordeonul comisiei.    (24 iulie)

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 198



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 199

Al şaselea val
La finele lui noiembrie va avea loc cel de-al şaselea scrutin prezi-

denţial din epoca post-totalitară. Un scrutin aparte, cel puţin prin faptul că este
prima dată când aceste alegeri au loc separat de cele legislative. Istoricul pre-
zidenţialelor a fost strâns legat de al legislativelor. În cinci rânduri ele s-au des-
făşurat concomitent şi s-au „ajutat” unele pe altele, în funcţie de capacitatea
candidatului. Când acesta a fost unul de calibrul lui Iliescu, a tras după el în-
treaga moştenire social democrată. Iar când a rezultat o „ameninţare”, de tipul
Vadim, a generat un front unit, ad-hoc, în rândurile divizate ale (altădată) opo-
nenţilor candidatului considerat preferabil. În 1990, competiţia pentru funcţia
prezidenţială a fost una elegantă şi lejeră pentru Ion Iliescu, a cărui cotă de po-
pularitate îi umilea pe noii veniţi, Câmpeanu şi Raţiu. În 1992, opoziţia încă
dezbinată n-a reuşit să facă peste noapte, din Emil Constantinescu, un contra-
candidat credibil şi Iliescu s-a impus din nou, (chiar dacă FSN-ul clasic tocmai
se scindase) trăgând după sine şi noul FDSN. Patru ani mai târziu, presiunile
externe în special, i-au obligat pe numeroşii lideri ai Opoziţiei să se aşeze în
aceeaşi barcă şi să vâslească la unison contra curentului care părea favorabil
tot lui Iliescu. Între timp şi Constantinescu, emanatul Societăţii Civile, mai
crescuse puţin şi semnalul dat de Occident, că ar fi timpul unei schimbări, a
funcţionat. Iliescu a pierdut în turul 2, într-un mod care ridică şi astăzi semne
de întrebare, lăsând locul celui care, nereuşind să fie cu adevărat un lider naţio-
nal, a încercat să-şi creeaze un statut de lider zonal. Abandonat chiar de către
cei care-l aduseseră la Putere, Emil Constantinescu s-a retras din cursa din
2000, care a aliniat la start mai mulţi candidaţi serioşi decât oricând (au fost şi
Isărescu, şi Stolojan, între alţii). Surprinzător, pentru turul doi s-a calificat
Vadim, cel care a funcţionat atunci ca o veritabilă locomotivă electrică, făcând
din formaţiunea sa de buzunar, al doilea partid al ţării. Ameninţarea unui
preşedinte atipic a coalizat însă forţele tradiţionale care au devenit, surprinzător,
susţinătoarele lui Ion Iliescu. Retragerea acestuia, după cel de-al doilea mandat
constituţional (primul a fost considerat „provizoriu”) a redeschis competiţia la
vârf. Stilojan reuşise, înpreună cu Băsescu, să creeze o formulă care să se opună
buldozerului pesedist, dar cu scurt timp înainte de scrutin s-a văzut că şansele
sale pe a-l bate pe Năstase sunt minime. S-a retras din cursă, acuzând oareşce
„şantaje” şi i-a lăsat locul specialistului în finişuri electrizante. Iar acesta a con-
firmat, într-un mod care i-a pus pe mulţi pe gânduri: a reuşit să obţină avansul
decisiv în doar ultimele trei ore, când a părut că toată România a votat doar cu
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Băsescu. Al şaselea val pune în evidenţă importanţa deosebită pe care a căpătat-
o funcţia prezidenţială, prin abordarea neortodoxă exercitată de Băsescu. Practic,
viitorul preşedinte va influenţa componenţa următoarelor două guverne. Ceea ce
ridică miza votului din noiembrie la niveluri greu de imaginat.    (25 iulie)

Luxul ieftin
S-a hotărât şi cu impozitul reinvestit. La anu’. Deocamdată îl înca-

sează statul. Nu contează că cei care vor putea, se vor feri să-l facă - profitul -
sau îl vor face cât mai mic. Oricât, e bun pentru un buget hămesit, care nu mai
ştie de unde să adune bănuţii pe vreme de criză, pentru a întreţine o adminis-
traţie obeză şi imposibil de reformat. Cu TVA-ul redus, se mai moşmondesc
cei de la Finanţe, pentru că nu ştiu cum să-l aplice, iar „forfetarul” are zile nu-
mărate în formula şchioapă în care a fost impus pe piaţă. Desigur, toţi politi-
cienii ştiu care sunt cele mai bune măsuri economice, când sunt în opoziţie.
Când ajung la putere, însă, parcă le şterge cineva cu buretele tot ce au pe creier.
Nu mai văd decât că trebuie să adune bani. Să stimuleze economia, pentru a
produce mai mult, nu mai e timp. Dacă măsurile astea stimulative, până încep
să dea roade, produc un gol fatal şi nu se mai pot plăti pensiile? Ce facem
atunci? Au cam fost investigate toate posibilităţile de a mai scoate un ban în
plus de la contribuabili. Cu excepţia uneia: nici guvernul liberalo-maghiar nici
cel democrato-social, de acum, nu îndrăznesc să se atingă de un lucru: de luxul
românilor îmbogăţiţi cu sau fără drept temei, peste noaptea tranziţiei. Proprie-
tatea - cu cât e mai mare, cu atât e mai sfântă! Chiar şi acum, la aproape un an
de la declanşarea fenomenelor care au împins lumea în braţele crizei, România
oferă un tablou surprinzător pentru cei care o vizitează, dacă nu şi pentru mulţi
dintre cei care trăiesc în ea. Cel mai bine, în România, se vând produsele de
lux. Cu cât ceva e mai scump, cu atât se vinde mai repede. Plecând de la pei-
sajul străzii, pe care se bulucesc maşinile scumpe, de nu mai au loc Daciile de
ele, România arată ca o expoziţie permanentă cu vânzare. Nu există model pre-
tenţios lansat pe piaţă indiferent unde, care în câteva zile să nu poată fi văzut
la Bucureşti. Este o concurenţă acerbă între plozii de bani gata în a etala cele
mai sofisticate achiziţii, ca parte a unui inventar care include ceasuri de zeci
de mii de euro, telefoane placate cu aur şi diamante, bijuterii de marcă. Despre
îmbrăcăminte, ce să mai vorbim. Nu cred că până acum vreun distribuitor au-
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tohton de produse de lux a dat faliment. În România se vând încă foarte bine
ambarcaţiunile, deşi nu prea avem pe unde să le plimbăm. Despre vilele de mi-
lioane de dolari - să nu mai vorbim, au apărut ca ciupercile, fără vreun program
gen „prima casă”. Această efervescenţă are un motiv clar: nu că bogaţii Ro-
mâniei sunt mai deprinşi să facă cheltuieli decât alţii. Ci că îi costă mult mai
puţin. Diferenţa dintre taxele plătite la stat între o Dacie Logan şi Bugatti-ul
de un milion jumate de euro al unei odrasle de baron al asfaltului este nesem-
nificativ. Luxul e accesibil în România pentru că nu e grevat de taxe progresive,
ca în ţările civilizate. Glumind, se poate spune că la noi oricine îşi poate permite
să fie multimilionar, pentru că nu-l costă cine ştie ce. De ce se fereşte guvernul
ca de dracu să introducă un sistem de impozitare coerent al luxului şi al exce-
selor? Simplu: pentru că nu vrea să sperie clientela de la care se aşteaptă „co-
tizaţii” de partid. De ce să se ducă banii ăştia la buget şi nu la trezoreria
campaniilor electorale? Modele de impozitare a luxului există în toate ţările
civilizate. Dl Boc şi băieţii săi n-ar trebui să inventeze nimic. Ar trebui doar să
deschidă ochii...    (27 iulie)

Radu Von Mazăre... 
Gauleiterul Constanţei

Un psihanalist serios ar putea depista în comportamentul primarului
din Constanţa, efectele unei copilării încărcare de frustrări. Micul Mazăre a
fost poate nevoit să înfrunte nu doar băşcălia colegilor şi a tovarăşilor de joacă
pe seama numelui încă netransformat în renume, dar şi lipsa de performanţă a
unei constituţii fragile, ceea ce face, în mediul acesta, ca subiectul să fie con-
fruntat cu umilinţa de a fi printre ultimii aleşi în feluritele echipe constituite
pe terenul de joacă. De regulă, personalităţile de acest tip compensează printr-
o imaginaţie bogată: nepriceperea în stăpânirea mingii de fotbal se tranformă,
în planul fanteziei, în virtuozitate. Mişcându-se mai greu pe uscat, micul Ma-
zăre s-a imaginat un as al ambarcaţiunilor marine. Prost îmbrăcat în viaţa de
fiecare zi, s-a autoproiectat în varii costumaţii carnavaliste. Silit să vieţuiască
în mediul ostil al unei ţări cu ierni reci, şi-a proiectat propriul eu în peisajele
exotice ale tărâmurilor de peste mări şi ţări. Cea mai importantă frustrare - cea
fizică - s-a compensat, la adolescenţă, în opţiunea pentru gazetărie. Era modul
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în care putea să-i domine pe cei care-i amărâseră copilăria şi să-şi arate forţa
ce fusese absentă în arena de trântă. În continuare, biografia viitorului primar
al Constanţei pare desprinsă dintr-un manual de psihiatrie. Toate frustrările co-
pilăriei şi adolescenţei s-au cuantificat într-un anume tip de comportament şi
în diferite opţiuni. De aici pasiunea sa pentru sporturile nautice, pentru maşinile
performante, pentru plajele argintii ale Copacabanei, pentru dansatoarele de
samba şi pentru croazierele individuale de tip Bond pe marea din proximitate.
Practic, odată devenit matur şi dobândind mijloacele prin care să-şi demons-
treze superioritatea faţă de cei din jur, şi-a putut transpune în realitate fanteziile.
Haina obligaţiilor de primar a început să devină tot mai incomodă, iar înregi-
mentarea politică de nesuportat. Pornind la drum ca independent s-a înrolat în
oastea social democrată din raţiuni de protecţie: pândit de „câinii lui Băsescu”,
pentru presupuse fapte alături de lege şi regulamente a avut nevoie de un sprijin
pe care l-a găsit tocmai la cei pe care-i combătuse cu cel mai mult zel la înce-
puturile sale politice. A acceptat tutela lui Geoană convins că, alături de trupa
celorlalţi baroni locali, devine el însuşi un protector ala cestuia. Cât despre
convingeri politice, în crezul său acestea nu există: ubi bene, ibi... partidul meu,
ar putea el să parafrazeze dictonul clasic. Odată cu episodul uniformei militare
germane, propensiunea lui Mazăre pentru o existenţă de carnaval intră într-o
fază acută. Nu e primul politician care face pe top-modelul. A mai făcut-o şi
Tăriceanu. Doar că Mazăre a ales uniforma nepotrivită la momentul nepotrivit.
Admiraţia faţă de (foto) modelul german poate fi suspectată de un anumit tip
de nostalgie. Nu neapărat una antisemită, cum s-a grăbit să tragă spuza pe turta
sa „candidatul fantastic” la preşedinţie Nati Meir. Era una dacă Mazăre defila
în pas de gâscă în propriul dormitor sau în sufragerie - la urma urmelor există
o sumedenie de fetişuri, de la pampers până la lenjeria de damă - şi alta că a
făcut-o pe catwalk şi într-o manifestare publică. Nu mai poate fi acceptată ca
o toană de copil întârziat, după cum nici tăcerea şefilor săi (de partid) nu mai
poate fi justificată prin prisma lui „treaba lui ce face în timpul liber. Totul e să
nu vină îmbrăcat astfel la şedinţele de partid”... Radu Von Mazăre, Gauleiterul
Constanţei a călcat de data asta pe bec, punându-şi în cap nu doar pe votanţii
lui Nati Meir, dar şi pe „spectatorii” de la Est şi Vest, laolaltă. Şi, zău, că nu
ştiu pe unde va scoate, de data asta, tunica cu însemne... indiene...   (28 iulie)

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 202



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 203

PourBoc: „Mr 20%”
În Uniunea Europeană bacşişul (pourboire, tip) pentru servicii este

reglementat legal şi se situează în jurul valorii de 10% din costul prestaţiei. În
România, premierul Boc introduce bacşişul de 20%: pentru faptul că poporul
suportă serviciile trupei sale de incompetenţi sau de corupţi mai mult sau mai
puţin dovediţi, e dispus să plătească. Dacă exemplul său va fi urmat de toţi co-
legii de cabinet, fie ei democraţi sau socialişti, naţia română se va trezi în po-
sesia unui supliment bugetar de 150 de mii de lei pe lună până la sfârşitul
anului. Practic, fiecare român va încasa din partea Guvernului câte 7 bani pe
lună! Nu se ştie cum şi în ce mod - se vor depune în contul fiecărui cetăţean,
care pentru a-i folosi va trebui să plătească comisionul bancar, sau se va înfiinţa
o Agenţie de Plăţi, special în acest scop. Dar, nu suma ci gestul contează. Pre-
mierul vrea să dovedească în acest fel că e solidar cu românii, mai ales cu cei
cărora criza şi incapacitatea Guvernului de a-i opune măsuri coerente şi con-
crete, şi că nu ezită să bage mâna în propriul buzunar atunci când e vorba de
interesele celor mulţi. Gestul premierului a găsit cel mai puternic ecou la doc-
torul Bazac, ministrul Sănătăţii. Dânsul a venit, ca la licitaţie, cu o propunere
şi mai drastică: 50% din leafă! Îi convine să vorbească din Ferrari - şi-o fi zis
mai „zgârcitul” Ponta (familie grea, „renumeraţie” mică - după buget) care ar
prefera să-i vadă jecmăniţi de o parte din lefurile tocmai majorate de Videanu
cu 30%, şi pe şefii companiilor energetice. În orice caz, lăsând gluma la o parte,
trebuie să remarcăm că este cel mai neruşinat şi mai populist gest pe care l-a
făcut până acum vreun premier român, un gest care prosteşte o naţie întreagă,
considerând-o compusă din idioţi şi ignoranţi care habar n-au pe ce lume tră-
iesc. După mai bine de şase luni de când presa a răguşit strigând că trebuie pus
zăgaz la modul iresponsabil în care sunt cheltuiţi banii publici, după ce a ve-
hiculat până la lehamite lefurile exorbitante pe care le încasează angajaţi ai sta-
tului şi sumele incredibile pe care le cheltuiesc agenţiile - fantomă şi instituţii
create parcă special să taie frunze la câini, domnul Boc se face că nu pricepe
că românii n-au nevoie de leafa lui, ci de capacitatea sa de a lua măsuri pentru
a stopa risipa şi consumul inutil. Tot domnul Boc ne crede proşti închipuindu-
şi că-i vom plânge de milă pe bieţii miniştri care vor fi nevoiţi să se descurce
cu o leafă mai mică cu 20%. De parcă miniştrii şi alţi deminitari ar trăi din
leafă. Este notoriu că faţă de toate celelalte privilegii care decurg din funcţie,
leafa este un mizilic, bani de buzunar pentru micile vicii cotidiene. Banul ade-
vărat vine din sporuri, din Consilii de Administraţie, din diurne sau din prime
şi dacă premierul şi-ar fi „blindat” gestul prin donaţia de 20% din veniturile
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totale, ar fi putut ca aceasta să reprezinte într-o mai mică măsură, o glumă lip-
sită de bun simţ. Aproape nici nu îndrăznesc să mă gândesc la o idee pe care
alţii au aplicat-o cu succes: în Slovenia, dacă nu mă înşel, funcţionarii publici
au acceptat o reducere semnificativă a salariilor, ca o măsură eficientă de com-
batere a efectelor crizei. Dacă domnul Boc ar fi reuşit să obţină consensul
forţelor politice de la guvernare pentru o reducere cu 20% a tuturor cheltuielilor
bugetare, ar fi fost o scofală. Noi însă suntem atipici, de la opincă la Vlădica
din fruntea guvernului: în plin dezastru economic, cei 1,3 funcţionari la stat
care trăiesc pe spinarea unui salariat din domeniul privat, ar considera binevenit
procentul. Dar ca majorare. De criză.    (29 iulie)

Presa: 
„Beneficiar şi turnător” 

de evenimente
Parcă în nicio altă guvernare de până acum nu s-a abătut urgia comi-

siilor parlamentare de anchetă ca în cazul Cabinetului Boc. Nu mai puţin de
„2+1” dintre titularii de portofolii au intrat deja sau intră în vizorul DNA pentru
presupuse fraude şi deturnări de fonduri. Şi asta abia la început de mandate,
când ai zice că personajele nici nu ştiu prea bine cu ce se ocupă. Dacă la Ridzi
şi Nemirschi schema e simplă - încredinţarea de contracte fără licitaţii unor
firme prietenoase prin care se drenează o bună parte din sumele dedicate „unor
evenimente” - în cazul Elenei Udrea situaţia e niţel mai complicată, pentru că
aceasta a însoţit „drenajul” de unele măsuri de prevedere, chiar dacă aflate la
limita legii. În ce o priveşte pe şefa de la Turism, principala ei problemă este
cheltuirea aiuristică a unor sume enorme, pe căi extrem de puţin folositoare
domeniului pe care-l păstoreşte. În toate cele trei cazuri - şi în cele care vor
mai urma - este vorba, de fapt, de altceva: pe afişul piesei care se joacă în culise
scrie: „Bani pentru partid”! Fie ei pedelişti, fie pesedişti, miniştrii au fost man-
dataţi de conducerile lor superioare să scoată, pe orice căi, bani pentru cea mai
importantă campanie electorală a sezonului, pe lângă cele de mai mică am-
ploare. În cazul miniştrilor versaţi, cu stagiu în Executiv, se simte şi se vede
că aceştia nu s-au lansat orbeşte în îndeplinirea sarcinilor. Novicii, însă, n-au

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 204



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 205

fost capabili să dea dovadă de aceleaşi precauţii şi au ales cele mai simple - şi
mai vulnerabile - căi de sifonare a banilor. Acuma să nu facem eroarea să ne
imaginam că Guvernul Boc ar fi cel mai corupt dintre cele care s-au perindat
până acum pe la Palatul Victoria. Nicidecum! Este doar cel mai „neomogen şi
mai flămând” dintre toate. Jaful la banul public s-a declanşat devreme, încă
din primele ore ale democraţiei, numai că opinia publică în general şi presa în
special n-au fost atât de atente şi de... competente, aş spune. Lecţia tehnicilor
de devalizare a fost un secret bine păstrat şi transmis, adeseori din om în om,
încât a fost nevoie de ani buni pentru ca mass-media să poată ridica un colţ al
valului de discreţie care le acoperă. De acum, însă, se cam ştie, şi conform prin-
cipiului „domino”-ului este de aşteptat o reacţie în lanţ, cam pe la toate ministe-
rele şi instituţiile care practică astfel de metode. Este, dacă vreţi, o dovadă a
rolului preponderent pozitiv pe care îl joacă presa într-o societate cu pretenţii de-
mocratice. Aceeaşi presă care a fost, în general, beneficiarul „evenimentelor” pe
care le-a oglindit contra-cost, este şi cea care dă în vileag incorectitudinea şi ne-
cinstea celor puşi să gospodărească tot mai puţinul ban public.    (30 iulie)

De-a austeritatea
În dicţionarul de neologisme, termenul auster este descris cu maximă

concizie: sobru, cumpătat, sever. DEX-ul adaugă: viaţă austeră - lipsită de or-
namente, podoabe. Logic, austeritatea se traduce prin însuşirea de a fi auster.
Cuvântul e nou. Până pe la sfârşitul anului trecut el nu figura în dicţionarul de
termeni uzuali al politicienilor. Ba, chiar, guvernarea liberală a reuşit să ridice
pe cele mai înalte culmi calitatea de a nu fi auster. De a încărca cu „ornamente”
şi „zorzoane” costisitoare viaţa publică şi administraţia. Înstituţiile statului au
fost „împodobite” cu sedii la concurenţă cu cele ale privaţilor, dezmăţul auto-
mobilistic a atins paroxismul, până şi unele... muzee dotându-se cu SUV-uri
Touareg, miniştrii având în garajele ministerelor căte 5-6 maşini de lux al căror
cost începea de la 50.000 de euro. Nu mai vorbesc despre echipamentele de
birotică ultramoderne care au invadat sediile instituţiilor apărute ca ciupercile
după ploaie pentru a fi puse la dispoziţia amicilor politici. Guvernarea 2005-
2008 a ilustrat în cea mai sugestivă măsură ce înseamnă lipsa de susteritate,
de bun simţ în mânuirea banului public. Scuza a fost faptul că economia...du-
duia! Şi dacă duduia, produsul său trebuia consumat fără întârziere, să nu pună

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 205



206 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

inamicii (politici) mâna pe el. Pentru Guvernul Boc, austeritatea a apărut mai
mult ca o etichetă, decât ca o realitate. Membrii Coaliţiei, aşezaţi la masa îm-
părţirii prăzii, au avut mai întâi nevoie să astâmpere foamea celor care au „su-
ferit” prin opoziţie sau co-guvernări discrete. Evident că nu s-a putut da curs
austerităţii din prima, când ar fi fost nevoie de cel puţin un număr dublu de
ministere şi de agenţii pentru a satisface nevoile clientelei. Unica măsură de
austeritate reală aplicată până în prezent de un guvern dedicat acestei stări a
fost renunţarea voluntară a unor miniştri la 20 la sută din leafă. În timp ce ei
renunţau, ministerele lor cheltuiau de duduia criza, nu altceva. Numai în loco-
motiva doamnei Udrea stăteau să răbufnească aburii cheltuielilor fantasmogo-
rice menite să promoveze un produs inexistent: turismul românesc.
Administraţia noastră se joacă de-a austeritatea, nu o practică. Iar dacă o prac-
tică uneori, o face pe pielea altora - în general a celor sătui de regularitatea cu
care li s-a repartizat acest „capitol” de bugetar.    (31 iulie)

Firma „Boc&Comp” - 
la un pas de faliment!

Dacă ne gândim că o firmă privată confruntată cu recesiunea nu are
altă soluţie, pentru a supravieţui, decât să reducă cheltuielile până la nivelul la
care ele pot fi acoperite de producţia încasată, nu văd nici un motiv pentru ca
statul însuşi, care nu poate lucra astfel decât după principiile pieţei ar trebui -
sau ar putea să ocolească o altfel de soluţie. Revenind: o firmă privată nu-şi
poate permite să funcţionaze cu un număr de angajaţi mai mare decât volumul
de operaţiuni pe care le are de îndeplinit, potrivit comenzilor. Dacă produce
ghete - conform clasicului exemplu marxist - şi o pereche se realizează cu apor-
tul a două persoane, iar comanda este de 100 de perechi, el trebuie să-şi reducă
schema de personal la 200 de persoane. Tot ce depăşeşte acest număr nu va
avea de lucru şi nu va putea fi plătit. Statul, care până anul trecut administra o
„producţie” cu cel puţin zece procente mai mare se află, în acest moment, în
situaţia de a plăti degeaba - cât va mai avea de unde - un procent corespunzător
de funcţionari. Ei bine, logica elementară spune că aceştia trebuie să plece în
şomaj sau să-şi găsească alte slujbe - dacă or mai fi pe undeva. „Schema” sta-
tului nu este şi nu trebuie să fie imuabilă. Dacă în perioada în care duduia eco-
nomia - cum plastic se exprima premierul de atunci -a fost nevoie de mai mulţi
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funcţionari pentru a administra această creştere - tendinţă concretizată prin du-
blarea personalului din zona guvernamentală, acum este momentul să se facă
pasul înapoi. După socotelile făcute chiar de preşedinte, în sectorul public se
află acum vrea 200.000 de funcţionari mai mulţi decât este nevoie. Numai pe
la cabinetele demnitarilor se înghesuie vreo 800 de persoane consilieri, secre-
tari, curieri, şoferi, menajere - ceea ce înseamnă vreo 40 de persoane pe capul
fiecărui ministru. Sunt aceştia necesari, cu toţii? N-ar mai funcţiona mecanis-
mul cafelelor şi a legăturilor telefonice fără ei? Nu este o lipsă de bun simţ
menţinerea unui asemenea detaşament de operatori de servicii personale în
condiţiile pe care le traversăm? Din păcate, intenţiile premierului nu se con-
cretizează în nimic! Până şi analiza privind numărul enorm de agenţii guver-
namentale a fost amânată până la anul. De ce? Simpu: nu-şi permite să trimită
în şomaj alegătorii viitorului preşedinte! Dealtfel, iniţiativele în acest sens - al
reducerii aparatului guvernamental supradimensionat faţă de performanţele
economice - se lovesc cu toatele de termenul fatidic al datei alegerilor prezi-
denţiale. Acestea blochează orice măsură care ar putea atenua procentul de „de-
rapaj” care se manifestă în economie şi care, iată, sare de la previziunea de
„minus 4 la sută” la momentul acordului cu FMI-ul, la „minus 8” acum, când
delegaţia Fondului a venit la Bucureşti să vadă cum stăm cu (ne)aplicarea mă-
surilor pe care guvernul şi le-a asumat.    (1 august)

Milionarul sărac: Adi Mutu!
Asta-i mai lipsea lui Adi Mutu: după pensia alimentară plătită fostei

soţii, după falimentul clubului de fiţe din Bucureşti, să mai plătească şi o
amendă de 17 milioane de euro către Clubul Chelsea, pe care l-a păgubit prin
prizarea de cocaină! Păi, zic cunoscuţii, Mutu nici nu mai are atâţia bani! I-a
cheltuit pe maşini de lux, pe nunţi exorbitante, pe bijuterii şi alte fandoseli de
top. N-a fost un bun gospodar al propriilor lui bani, după cum n-a reuşit să fie
un bun administrator al propriului său talent. Intrat prea devreme, poate, în
scena celebrităţii, n-a avut rezistenţa necesară pentru a nu ceda în faţa tentaţiilor
de tot felul. Şi poate că cocaina n-a fost cea mai mare dintre ele. O fac şi alţi
fotbalişti şi nu au păţit nimic. Ba, avocatul său, care probabil este cam idiot, a
găsit şi explicaţia pentru faptul că Mutu plăteşte una dintre cele mai mari
amenzi din istoria fotbalului: pentru că este român! Dacă era englez sau italian,
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nu plătea. Dar fiind român, cineva (cine oare?) a dorit să ne dea o lecţie! Bi-
neînţeles că se pot găsi sumedenie de explicaţii, în afara celei de bun simţ: Adi
Mutu e un fotbalist talentat, de excepţie chiar, dar la el picioarele sunt mai im-
portante decât capul. La el - ca şi la mulţi alţi fotbalişti - capul serveşte doar
de suport pentru ochelarii de marcă, cerceii şi coafura ciufulită. Iar picioarele
sunt bune atâta timp cât se mai pot mişca. În ele stă speranţa lui Adi pentru a
plăti amenda şi în contractele viitoare, dacă va fi în stare să le onoreze. Mutu
nu este nici primul şi nici ultimul sportiv care câştigă o avere pe care o risipeşte
cu nonşalanţă. El nu este din spiţa lui Ţiriac, care a ştiut cum să înmulţească
banii pe care i-a obţinut cu sudoare. El este un risipitor din categoria Ilie Năs-
tase (păstrând, desigur, proporţiile). Să nu-l plângem şi nici să nu ne dăm peste
cap să facem chetă să-l ajutăm. Chestiile astea se reglează, până la urmă, în
moduri care nu ne interesează pe noi. Poate chiar nici pe el...    (3 august)

Adrian: 
„copilul minune” al bussiness-ului

În ziua de 22 Decembrie 1989 s-a flat la locul potrivit: clădirea aban-
donată de dictator a CC-ului. Cu aparatul de filmat în braţe (şi cu riscurile de
rigoare) a imortalizat câteva dintre momentele esenţiale ale unui eveniment
unic. A rămas în echipa noului premier, asigurându-i, în primul rând, relaţia cu
presa. Cariera politică s-a încheiat rapid, după un incident (înregistrat pe bandă)
cu staff-ul unei publicaţii mai „independente”. Roman a renunţat la el cam cu
prea multă uşurinţă. I-a făcut, însă, un bine fundamental. Nu ştiu care ar fi fost
cursul existenţei sale dacă rămânea în politică. Ar fi fost, probabil, unul dintre
cei mulţi, care mint şi nu fac nimic. „Alungat” de la Victoria, a plecat de acolo
cu ceva echipamente şi câţiva oameni cu care a pus bazele unei companii
media. Mai întâi o agenţie de ştiri (îmi amintesc că am fost primul său abonat),
apoi un post de radio şi o agenţie de publicitate. Avea idei o grămadă, dar n-
avea bani şi nu de puţine ori s-a aflat în situaţii delicate faţă de diverşi creditori.
Chestia nu l-a descurajat ci, probabil, l-a îndârjit. Cu ajutorul lui Ţiriac a ajuns
până la Lauder care, impresionat de aplombul acestui tânăr bărbos şi prematur
încărunţit, i-a pus în braţe 20 de milioane de dolari. Să facă cu ei un post TV.
A fost un pariu câştigat de Lauder. Junele mogul a performat, printr-un mana-
gement agresiv, şi nu de puţine ori violent, şi a făcut din ProTV primul canal
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modern de televiziune. De la pupitrul de comandă al acestui important mijloc
media, a încercat să reintre în politică. S-a erijat în mentor al câtorva premieri
fără noroc. Şi-a făcut naş dintr-un ministru de Externe în ascensiune. A negociat
pe sub masă sprijin politic în campanii importante. Toate, în scopul de a acu-
mula putere. Pentru că este, în fondul său, un dependent de putere. Un dictator,
exigent şi pretenţios. Un personaj care nu se împiedică de scrupule. Care nu se
încarcă cu vreun sentiment de recunoştinţă, indiferent faţă de cine. Exponent
al unui alt tip de relaţii interumane, şi-a gonit, rând pe rând, mai toţi colabora-
torii, după ce i-a stors de ceea ce puteau (sau nu) să ofere. Fanatic al succesului,
l-a exploatat până la ultima sa limită. Când a înţeles că scena pe care e nevoit
să joace e prea mică, şi-a pus capul compas spre marele bussiness internaţional,
convins că acolo se fac adevăratele jocuri. Cu o tenacitate ieşită din comun a
urcat, pas cu pas, lăsând la o parte orice prejudecăţi sau sentimentalisme. L-a
ajutat enorm faptul că, spre deosebire de alţi oameni de afaceri români, a învăţat
limbajul bussiness-ului şi putea să facă uz de el. PRO TV a fost un model de
management pe care l-a exportat în mai toate ţările unde CME-ul are interese.
Aflat în vârful ierarhiei, acest veritabil mogul a găsit, se pare, primul, motivaţia
demersului său: acela de a juca într-o piesă globală şi nu doar într-o scenetă
locală. Cum îl cheamă? Era să uit: Sârbu. Şi Adrian - „copilul minune” al bus-
siness-ului românesc.    (4 august)

Restructurare à la Boc
După ce-a mărit Tăriceanu numărul de funcţionari publici cu vreo

50%, a căzut măgăreaţa pe Boc să dea afară vreo 200.000 dintre cei care taie
frunză la câini pe la ministere şi agenţii. Nu pe Geoană, ci pe Boc, că pe el l-a
făcut Băsescu premier. Din chestia asta se poate înţelege că PSD-ul n-ar prea
fi de acord cu trimiterea în şomaj a unui număr atât de important de alegători,
dar dacă PDL-ul insistă, n-au ce să facă. Chestia asta poartă pomposul nume
de „restructurare”. E ca şi cum o familie stă într-o casă prea mare, în care toţi
şi-au adus neamurile de la ţară că era chiria mică şi întreţinerea uşoară. Numai
că a venit criza şi au sărit toate în aer: şi impozite, şi servicii, şi utilităţi. Cu
banii pe care-i au nu mai pot să trăiască în ditamai căsoiul guvernamental. E
musai să scoată din casă vreo 20% dintre locatari şi să-i trimită de unde au
venit, iar locul lăsat liber să-l închirieze la alţii. Restructurare, deci. Ceva de

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 209



210 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

genul în care trebuie imaginată o altă schemă, mai funcţională şi mai puţin cos-
tisitoare. Şi în care cei daţi afară să nu facă nefuncţionale anumite servicii şi
operaţiuni esenţiale pentru funcţionarea întregului mecanism. Cu alte cuvinte,
la maşinăria guvernamentală ar trebui pus un alt motor, mai economic şi mai
puternic şi care să elimine mai puţine „noxe”. Cum vede dl Boc chestia asta,
când e strâns cu uşa de cei de la FMI? Foarte simplu: nu mai dăm bani pe cine
ştie ce motor nou. Îl adaptăm pe cel vechi. Vorbim cu inginerii noştri şi vedem
cum poate funcţiona cu mai puţine bujii, cu un amestec mai mare de apă în
motorină, cu ulei uzat de bucătărie în loc de ulei de motor, cu cauciucurile
vechi, peticite! Deci: Restructurarea a la Boc se realizează prin bună înţelegere.
Îl cheamă premierul pe Sârbu şi îi zice: Ilie, câţi poţi tu să dai afară? Sârbu,
om cu frica lui Dumnezeu, zice: jumătate! Jumătatea care rămâne poate freca
liniştită menta agriculturii. Intră apoi Blaga. „Merg şi eu la mâna asta cu vreo
15 la sută. Şi aşa n-avem decât de izolat nişte blocuri”. Dă buzna Elena Udrea:
„Traiane, pardon, Emile, ştii că ministerul meu e nou şi şi că dacă dau afară pe
cineva nu mai am cu cine să merg prin turneele de promovare. Iar la minister
abia am pus perdele noi în toate încăperile. Taie-mă, omoară-mă, dar eu nu dau
afară!” Boc oftează şi trece mai departe. La Nica. „Ştii bine că nouă ne lipsesc
vreo 30 la sută dintre poliţiştii de care avem nevoie. N-ai decât să consideri că
ne mai lipsesc doar vreo 10 la sută. Asta e situaţia!” Cati Andronescu e fermă:
„Daţi întâi afară pe farsorii de la universităţile particulare şi după aia mai dis-
cutăm!” Luminiţa Plăcintă pare cea mai înţelegătoare: „Nu-i nimic, aduc de la
mine de la firmă, de la Focşani, nişte oameni în locul celor pe care şi aşa trebuie
să-i dăm afară după ce-a făcut Ridzi„. Niţă zice: „Bag în subordinea ministe-
rului nişte agenţii şi te ajut să rezolvi problema la capitolul ăla!” Videanu şi
Pogea se codesc. N-au ce să facă. „Păi dacă eu îi dau afară pe ăia care trebuie
să strângă impozite şi să dea amnezi, ce facem? Suntem la pământ!” - oftează
Pogea. Iar Videanu se gândeşte, în sinea lui însuşi, că dacă ar putea să dea afară
vreo 2-3 şefi de companii energetice, ar face economii de-ar rămâne guvernul
intact. Dar cum să-i dai afară când abia i-ai pus şi le-ai şi mărit leafa cu 30 la
sută, că au răspundere mare... La uşa premierului s-au mai strâns câţiva miniştri
care n-au apucat să plece în concediu. Restructurarea merge ca pe roate, ca la
piaţă: mai dau eu, mai laşi tu...    (5 august)
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Roboţii de la Bărcăneşti
De când s-a înfiinţat dispeceratul acela de Circulaţie de la Bărcăneşti

care prinde în ofside maşinile care depăşesc viteza legală pe DN 1, am tot mai
mult impresia că ministrul Nica are mari şanse să rezolve problema persona-
lului lipsă din Interne. Ce se întâmplă acolo e un model ce poate fi aplicat pre-
tutindeni. S-au instalat nişte camere de luat vederi şi nişte radare care
înregistrează conştiincios tot ce calcă pe bec. Un robot - mai mult ca sigur - ia
aceste înregistrări şi pe baza lor trimite somaţii de amendă. Că abaterile sunt
numeroase şi posibilităţile robotului limitate reiese şi din faptul că, din mo-
mentul în care calci tu legea şi viteza până primeşti înştiinţarea trec aproape
şase luni. Dacă eşti ceva mai obosit şi nici nu iei nişte pastile ajutătoare pun
pariu că este greu să-ţi mai aminteşti ce-ai făcut cu şase luni în urmă, dacă erai
la volan sau în braţele nevestei sau cine ştie pe unde altundeva. Robotul de la
Bărcăneşti - care în documente poartă diferite nume - una ştie şi asta face: bagă
în plic o notificare, pe care ţi-o trimite să plăteşti amenda. Se întâmplă însă o
chestie: tot mai multe autovehicule, în special de firme, au mai mulţi utilizatori,
după cum o cer interesele. Iar încălcarea legii e o faptă strict individuală şi per-
sonală. Ce faci dacă nu mai ştii sau nu-ţi mai aminteşti cine a condus maşina
în ziua de, luna X, ora haş? Logic ar fi să întrebi robotul: măi agent Vasile
Amalia (aşa îl cheamă cel mai des pe robot), dă-mi un indiciu: cine era şoferul?
Era bărbat sau femeie? Era blondă sau brunet? Bătrân sau tânără? Se machia
sau era neras? Asta pen’ că fotografia celui în cauză e... strict secretă! Nu poate
să o vadă decât judecătorul, dacă ajungi la el! Bineînţeles că robotul nu-ţi răs-
punde, că de aia e robot, ci, după trecerea câtorva zile îţi trânteşte o amendă de
15 milioane. E criză şi statul are plan la amenzi. Mare. Iar pentru treaba asta
roboţii sunt ideali. Mai că mă întreb de ce să nu populăm întregul minister de
Interne, inclusiv cu un ministru-robot, să scape dl Boc de grija restructurării? 

P.S. Am dorit să aflu de ce merg lucrurile aşa la Prahova şi am încercat să-
l contactez pe „Tătucul” Circulaţiei de acolo. Mi-a răspuns... robotul! (6 august)
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Revanşa lui Udrea
În urmă cu vreo patru ani, când promovarea excesiv de rapidă a Elenei

Udrea în funcţia de principal sfetnic al preşedintelui „românilor” îi călcase pe
nu puţini dintre aceştia pe nervi, proaspetei dive politice i s-a pregătit o cursă.
Invitată de un reporter la modă în emisiunea sa, i s-a pus o întrebare perfidă în
legătură cu preşedintele Norvegiei şi cu activitatea acestei ţări la Uniunea Eu-
ropeană. Cu nonşalanţa ce o caracterizează, consiliera prezidenţială a divagat
pe această temă până când i s-a spus, verde-n faţă, că Norvegia este monarhie
şi că nu face parte din Uniunea Europeană. A fost un moment de umilinţă ma-
ximă, care a dat satisfacţie deplină celor care clamau că preşedintele s-a în-
conjurat de incompetenţi. În cazul dnei Udrea era vorba de ceva incultură,
combinată cu ignoranţă. Oricum, aceasta a atârnat greu în decizia pe care a
luat-o până la urmă Băsescu, de a se descotorosi de ea şi de subiectele de can-
can pe care le oferea cu generozitate presei. La acea oră, imaginea dnei Udrea
era aceea a unei persoane care, în lipsă de ceva mai bun de făcut, s-a amestecat
în politică, profitând de simpatia evidentă pe care o nutrea preşedintele pentru
dânsa încă de când colaborau pe la Primăria Capitalei. Licenţierea sa din echipa
prezidenţială părea să pună capăt unei cariere meteorice şi să o readucă acolo
unde îi era locul: în „societatea de fiţe” a Bucureştiului, unde se simţea ca
peştele în apă. Lucrurile n-au stat însă aşa. Cu o consecvenţă puţin obişnuită
pentru persoanele cu datele exterioare ale domniei sale, a rămas în politică
unde şi-a asumat rolul activ al agresării ritmice a premierului de atunci. De la
„bileţelul roz”, cariera Elenei Udrea s-a relansat spectaculos şi constituirea
Coaliţiei de la guvernare i-a rezervat şansa unei poziţii de mare vizibilitate în
noul Executiv. Preluând portofoliul unui minister creat special pentru datele şi
competenţele sale, Elena Udrea s-a lansat în campanii spectaculoase de pro-
moţie cu cert impact personal. Din altă fibră decât colega sa Ridzi, a reuşit să
facă faţă şi valului de acuze care au condus, totuşi, la crearea unei comisii, dar
care, cu siguranţă, nu va avea „succesul” celeilalte. De ce? Pentru că Elena
Udrea a învăţat ce este şi cu ce se mănâncă politica. E pregătită să facă faţă
celor mai dure provocări. Dealtfel, un veritabil „examen de maturitate” a
susţinut ministrul Turismului luni, în faţa celui care o umilise cu patru ani în
urmă. A fost o revanşă absolută, în care jurnalistul cu aere de procuror s-a văzut
adus în postura în care o adusese el însuşi pe de-acum celebra sa interlocutoare.
Demersul justiţiar al gazdei, prea puţin pregătită de această dată, s-a izbit vio-
lent de argumentele documentate. La fiecare întrebare - insinuare, doamna
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Udrea răspundea cu „documentul”. În final, exasperat, reporterul a dorit să dea
lovitura de graţie, cerând lista jurnaliştilor care au beneficiat de „atenţiile” mi-
nisterului călătorind în străinătate pe banii statului. Elena Udrea a reacţionat
mai întâi perfid („vai domnu’, dar nu se face, sunt colegii dv!”) după care a
dat lista. Jurnalistul a citit triumfător câteva nume, după care ceva i-a stat în
gât: „Dar nu e adevărat, eu n-am fost...” - a replicat când şi-a regăsit propriul
nume pe lista încriminatoare. „Ba aţi fost, la Stuttgart aţi fost, şi aţi primit şi
diurnă” - a încheiat conturile, triumfătoare, doamna blondă, dar nu naivă...    (7
august)

Narcisismul de presă şi 
„cuibul de viespi”

Odată cu reintrarea lui Cornel Nistorescu în „serviciul activ” al presei
scrise cotidiane, peisajul mass-media se modifică semnificativ. Presa demo-
cratică a plecat din block-starturile Revoluţiei printr-o clasică „întoarcere a ar-
melor”. Jurnale mai vechi ce şi-au înlocuit etichetele comuniste sau şi-au
adăugat noi conotaţii, alături de puzderia celor nou apărute, au declanşat o ve-
ritabilă ofensivă emoţională, în cursul căreia profesioniştii condeiului formaţi
la şcoala presei de partid au încercat să dovedească faptul că aproape tot ceea
ce practicaseră până atunci fusese rezultatul unor constrângeri şi că adevărata
profesiune de credinţă abia acum ieşea la iveală.Pentru că, oricât de rapide erau
schimbările, gazetari noi nu aveau de unde să apară, a fost datoria şi şansa celor
„vechi” de a crea noile branduri şi curente. Primul impact al libertăţii a fost ra-
pida împărţire între publicaţiile şi jurnaliştii favorabili noii puteri şi cei care
descoperiseră cu deliciu posibilitatea de a fi „contra” orice şi oricui. Împărţită
artificial între „o anumită parte” şi presă pur şi simplu, mass-media a făcut din
conducătorii administrativi ai publicaţiilor veritabile vedete. A fost perioada
în care calitatea de jurnalist, exprimată prin scrisul zilnic şi formare de opinii
pe toate temele posibile a structurat o categorie de „vedete” ale condeiului al
căror statut a fost consolidat de o televiziune ne-publică, în căutarea propriei
sale condiţii şi care a considerat mai rentabil să facă recurs la valorile concu-
renţei. Faza „vedetismului” de presă a început să se erodeze odată cu creşterea
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presiunii economice care a operat transferul de putere de la feluriţii directori,
redactori şefi şi aşa mai departe, către patronate. Noii patroni au dorit să joace
ei înşişi rolurile în care fuseseră distribuiţi jurnaliştii şi s-au ajutat în această
operaţiune de noul val de gazetari, nemulţumiţi de faptul că mai toate poziţiile
privilegiate la care aspirau erau ocupate. Aşa a apărut reacţia faţă de „dinozau-
rii” mass-media, din cauza cărora nu se puteau afirma micile mamifere agile
ale condeiului, care învăţaseră meseria din mers, fără a se mai obosi, în general,
cu asimilarea culturii generale sau chiar a gramaticii. De aici înainte, presa a
trecut la faza „narcisistă”, aceea în care, pe fondul ofertelor mogulilor în de-
venire, noul val a pus mâna pe puterea administrativă şi a început să-şi con-
struiască propriul soclu de notorietate. Tipic pentru această fază este ceea ce
s-a întâmplat la ziarul a cărui tihnă a distrus-o revenirea lui Nistorescu. Trup
şi suflet pe baricada „jurnalismului de calitate”, noii exponenţi s-au dovedit
atât de încântaţi de propriile lor performanţe încât nu i-a mai interesat restul.
Se citeau cu deliciu între ei, îşi promovau propriile obsesii şi valori şi nu cata-
dicseau ca privind în pagină să nu întrebe retoric: Oglindă - oglinjoară, cine e
cel mai deştept din ţară? Şi, poate că dacă n-ar fi fost criza şi onorariile con-
sistente prin care şi-au făcut parte din contribuţia generoasă a patronatului, ar
fi ţinut-o tot aşa. Dar a venit acest personaj lipsit de carismă şi de maniere,
care i-a zburătăcit în toate parţile fără să ţină cont de ţipetele de disperare ale
găştii de civici care „monitorizează” presa şi dau în vileag cu satisfacţie cazu-
rile de încălcare a Constituţiei. Cenzură! - ţipă aceştia, în timp ce pensionarii
de lux se retrag ei cu demnitate, ca să nu mai apuce să fie licenţiaţi. Evident,
această mişcare - ce reprezintă, cred, debutul trecerii presei într-o altă etapă is-
torică - nu putea să nu capete şi o dimensiune (şi implicare) politică. De data
aceasta, aproape întreaga categorie (cu excepţii nesemnificative) devine o „anu-
mită parte a presei”, manipulată pentru a întina nobile idealuri ale realegerii
unui preşedinte mai presus de orice păcate lumeşti. Cuibul de viespi, călcat în
picioare nu chiar din greşeală, a intrat deja în alertă...    (10 august)
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Vacanţa căpşunarilor
Curg valuri-valuri maşinile străine pe la vămile din Vest. Nu, nu sunt

turiştii care au văzut spotul „Land of choice” al dnei Udrea, pe Eurosport, şi
se grăbesc să se bucure de avantajele pe nedrept ignorate ale unui paradis tu-
ristic emergent. Sunt conaţionalii noştri, plecaţi, tot aşa, valuri-valuri, atunci
când criza nu-şi arătase colţii şi când căpşunile spaniole nu mai pridideau să
fie culese de marocani, fiind nevoie de sânge proaspăt în venele economiilor
occidentale. Fenomenul nu are mai mult de zece ani. El a precedat intrarea
noastră în Uniunea Europeană şi a marcat primul export de forţă de muncă, în
special necalificată. Câteva judeţe în care sărăcia era cronică au livrat materia
primă. Comune întregi au fost lăsate doar în grija bătrânilor şi a copiilor, ma-
turii constatând că nu ar putea nicicând câştiga acolo cele câteva sute de euro
pe care-i ofereau fermierii spanioli, portughezi, italieni sau chiar greci. A urmat
apoi cel de-al doilea val - cel al constructorilor. Aceştia au avut avantajul de a
nu lucra temporat, ca căpşunarii. Ei au fost primii care s-au gândit să-şi aducă
şi familiile şi sunt cei care au format comunităţi masive de emigranţi. Ani în-
tregi PIB-ul naţional s-a sprijinit pe banii trimişi de căpşunarii de toate soiurile
acasă, la familii. Am fost inundaţi de valuta ce a echilibrat un buget care şchio-
păta serios din cauza dezechilibrelor marcate ale economiei. O economie în
care importurile depăşeau sistematic exporturile. Importul de cash a fost unul
dintre pilonii pe care s-au sprijinit feluritele construcţii bugetare bazate pe „du-
duitul” unei economii destul de nesănătoase. Criza a dat - cum era de aşteptat
- o lovitură serioasă imigranţilor. Ei au fost primii de care întreprinzătorii occi-
dentali s-au debarasat când şi-au reconsiderat bugetele. Cea mai mare lovitură a
venit dinspre sectorul construcţiilor din Spania, care grupa şi cel mai mare eşan-
tion de imigranţi români. Au scăzut dramatic trimiterile de cash, acasă, pentru
că oricum abia se mai câştiga cât să supravieţuiască până la o teoretică revigorare
economică. Deficitul bugetar al României se cauzează într-o măsură considera-
bilă banilor care nu mai vin de prin diverse direcţii. Bani care, dealtfel, nu prea
au contribuit, de-a lungul perioadei de prosperitate, la vreo consolidare econo-
mică: ei au fost irosiţi, de regulă, pe construcţia de case, în localităţi lipsite de
infrastructură, şi pe bunuri de folosinţă îndelungată, aduse din import. Banii
căpşunarilor n-au finanţat afaceri, ci au consolidat consumul. Românii care vin
în vara asta acasă, cu mai puţine cadouri şi mai puţini bani decât altădată, nu mai
vin de plăcere. Vin de nevoie. Iar ceilalţi nu prea au vreo şansă de a găsi altceva
de lucru. Vacanţa „căpşunarilor” din 2009 e o vacanţă tristă, într-o ţară tristă şi
într-o vreme tristă.    (11 august)

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 215



216 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Funcţia de preşedinte 
în economia de piaţă

În economia de piaţă totul costă, totul are o valoare bănească, în
funcţie de cerere şi ofertă. Aşa s-a ajuns ca funcţia de preşedinte al ţării să fie
evaluată. A făcut-o Autoritatea Electorală Centrală care, pe baza unor studii
aprofundate, a ajuns la concluzia că listele de semnături în favoarea unei can-
didaturi ar trebui însoţite şi de o taxă de participare la scrutin, în valoare de
300.000 de euro. Există, deja, opinii pro şi contra. Pro sunt, în general, cei care
se bazează în demersul lor pe forţa - organizatorică şi materială - a partidelor
mari, puternice. Pentru acestea nu constituie o problemă nici semnăturile şi
nici banii - cu atât mai mult pentru numărul lor - chiar dacă de ochii lumii se
va protesta cu o jumătate de gură, în numele democraţiei şi a dreptului funda-
mental de a alege şi a fi ales. Contra sunt ceilalţi. De regulă, veleitarii, care de-
a lungul anilor au găsit în candidatura prezidenţială o portiţă spre notorietate
şi spre alte avantaje pe care le oferă o campanie electorală. Aceştia nu-şi propun
nici un moment să câştige fotoliul de la Cotroceni, doresc să apară doar în pro-
gramele gratuite de la televiziunea publică. Evoluţia conceptului de „candidat
le preşedinţie” a fost una tipică pentru intervalul confuz pe care l-am traversat.
În 1990, la primele alegeri pentru Cotroceni, doar trei candidaţi au reuşit să
strângă numărul de semnături necesare, cel de-al treilea - Ion Raţiu - reuşind
performanţa doar cu câteva ore înainte de încheierea înscrierilor. În 1992 nu-
mărul candidaţilor admişi s-a dublat, fiind prezent, pentru prima dată, şi un in-
dependent - Mircea Druc. Patru ani mai târziu numărul candidaţilor a ajuns la
16, între care doi independenţi (popa Nuţu Anghelina şi generalul Nicolae Mi-
litaru) şi un candidat al... automobiliştilor! În 2000, doar 12 candidaţi, cu doi
independenţi - Graţiela Bârlă şi Eduard Manole. Tot 12 candidaţi s-au înregis-
trat în 2004, cu un singur independent - Gheorghe Dinu. Luate la bani mărunţi,
listele alegerilor prezidenţiale relevă doar vreo câteva candidaturi serioase, res-
tul fiind umplutura democratică. Oferta stufoasă este, de regulă, derutantă şi
costisitoare pentru un stat care cheltuie cu aceste exerciţii democratice mai
mult decât este nevoie şi-şi poate permite. Este motivul pentru care consider
justificată iniţiativa Autorităţii şi sper că ea va trece de piedicile ce i se vor
pune de cercurile interesate în perpetuarea confuziei generale. Nişte alegeri cu
doar 3-4 candidaţi, validaţi de forţele politice din spatele lor, ar face competiţia
mai atractivă pentru un electorat tot mai puţin interesat, şi mai precisă în evi-
denţierea rezultatelor. Desigur că banii contează mai puţin în acest context,
deşi este cât se poate de justificat ca cei care doresc să joace la acestă loterie
de dragul jocului, să bage mâna în buzunarul propriu.     (12 august)
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Zece zile dintr-un an
Una dintre măsurile convenite de Guvern cu echipa FMI-ului pentru

contracararea efectelor unei contracţii economice de două ori mai mari decât
cea anticipată la începutul anului ar fi trimiterea în concediu fără plată pentru
zece zile a întregului aparat bugetar public. De la vlădică la opincă - ne asigură
ministrul Pogea, care precizează că măsura îi vizează inclusiv pe cei din vârful
piramidei - preşedinte, premier, miniştri. N-am înţeles dacă şi parlamentarii
sunt incluşi în această categorie de sacrificu, dar cred că ar trebui, pentru că
sunt plătiţi de la acelaşi buget vlăguit de criză şi de management ineficient.
Economia care se face nu este mare, dar ea ar putea alimenta măcar cele două
puncte ce urmează să fie adăugate pensiilor, din octombrie (cu excepţia pen-
siilor „speciale”). Evident că anunţul măsurii a stârnit o serie de dezbateri teh-
nice, despre modalitatea în care vor fi luate aceste zece zile: în vrac sau în rate,
prin programe zilnice reduse cu câteva ore sau cum altfel? Ce se va întâmpla
în acele servicii unde trebuie asigurat „foc continuu”? Ca de obicei în astfel de
situaţii, dezbaterea este sterilă şi inutilă, căci nu despre asta e vorba. Ci despre
o atitudine - cea de solidaritate cu întregul sistem, unde greul este dus până
acum doar de sectorul privat, care a fost nevoit să-şi articuleze modul de
funcţionare în raport cu condiţiile mereu schimbate ale mediului economic.
Spuneam într-un comentariu precedent că marea anomalie a momentului o con-
stituie faptul că statul funcţionează cu aceleaşi consumuri la turaţia redusă de-
terminată de criză. Că în condiţiile scăderii continue a veniturilor la buget,
aparatul său birocratic consumă la fel de mult ca atunci când economia „du-
duia”, vorba unui premier de tristă amintire. Această vacanţă - nedorită - ar fi
o primă măsură din şirul celor care ar trebui să urmeze pentru a face ca întregul
mecanism să poată funcţiona - şi aici e vorba de sistemul unic de salarizare şi
de pensii, de calibrarea uniformă a organigramelor instituţiilor publice în
funcţie de nevoile reale, de reducerea numărului de instituţii cu personalitate
juridică şi bugete proprii, de reglementare a cheltuielilor pe care au dreptul să
le facă instituţiile publice autofinanţate. Deci, problema nu este cum se va lua
această mică vacanţă. Problema este că statul nu va putea plăti nici un leu pen-
tru zece zile din ultimul trimestru, indiferent dacă oamenii doresc să-şi ia aceste
zile libere sau vor prefera - ca japonezii sau coreenii - să lucreze gratuit pentru
binele societăţii. Cum spuneam, măsura nu rezolvă situaţia grea în care se află
ţara. Dar este un abia prim pas într-o direcţie în care nu s-a făcut nimic până
acum, în afară de vorbe. Şi, poate că aşa ar fi trebuit să fie pusă problema încă
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de la început. Frontal: oameni buni din administraţie, ca să vă puteţi păstra
slujbele bine plătite - mai bine ca la privaţi - trebuie să faceţi şi voi ceva pentru
ţara asta: să munciţi zece zile fără să fiţi plătiţi. Ca o mică compensaţie pentru
mult mai multele zile pentru care nu puţini dintre voi sunt plătiţi ca să nu facă
nimic!    (13 august)

Dracul e chiar foarte negru
Românul are o vorbă cu care nădăjduieşte să iasă din situaţiile dificile

prin care trece: dracul nu e chiar atât de negru!Adică situaţia nu e disperată,
mai e loc de întors, poate chiar de scăpare. Este, mai degrabă, o incantaţie adre-
sată şansei, care poate să facă minuni. Criza actuală a fost întâmpinată cu un
soi de neîncredere şi cu speranţa secretă că ne-ar putea ocoli. Fie ea colo, la
americani! La noi nici n-ar fi fost drept să fie, pentru că abia mai începuserăm
să respirăm ceva bunăstare. Iar economia duduia - chiar dacă duduitul ăsta
părea să fie auzit doar de Tăriceanu. Ştiţi care Tăriceanu: acela care ne îndemna
să profităm de criză şi să cumpărăm case în America. Iată, însă, că tsunami-ul
declanşat de prăbuşirile în serie ale marilor bănci americane sub impactul nău-
citor al lăcomiei şi al aventurismului financiar, s-a făcut simţit. Izbindu-i mai
întâi pe marii dezvoltatori imobiliari chitiţi să investească odată şi să câştige
de opt ori, ca la Caritas-ul lui Stoica. Apoi, pe orizontală, i-a atins mai pe toţi.
Sectorul privat a reacţionat prompt - că de aia e privat - şi a demarat în ritm
rapid şomajul şi, odată cu el, scăderea încasărilor de la buget. Mişcarea aceasta
a prins sectorul public încremenit şi pasiv: cu cât armata de funcţionari era mai
numeroasă - cu atât lupta cu efectele crizei era mai ineficientă. A durat mult
pentru ca guvernul Boc să catadicsească să treacă de la vorbe la fapte. Erau
multe altele de rezolvat. În primul rând împărţeala „prăzii” între partidele care
şi-au dat mâna ca să ducă povara guvernării. Negocierea ultimelor funcţii a
durat până aproape de venirea verii şi când aproape toţi s-au instalat pe locurile
lor a apărut, în întreaga sa splendoare, tabloul „balenei” administrative, navi-
gând maiestuos în apa otrăvită a crizei! Şi atunci a început tot românul să con-
state că dracul e mai negru decât se spunea. Ba chiar foarte negru: dublu faţă
de estimările de la începutul anului, când „contracţia” economică era imaginată
în jurul lui 4%! Surplusul de negreală a început să se vadă în viaţa de fiecare
zi, în care efectul vicios al crizei face ca orice măsură anti-criză să o amplifice!
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Guvernul a luat taurul de coarne şi a redus, dintr-o trăsătură de condei, 14.300
de bugetari din cei vreo 200.000 la care făcea referire preşedintele. Nu se ştie
exact care e economia care se va face în acest fel, dar e aproape sigur că aceasta
se va duce pe ajutoare de şomaj şi eventuale plăţi compensatorii acolo unde
contractul colectiv de muncă a prevăzut aşa ceva... Dracul e foarte negru.
Măcar de ne-am putea face fraţi cu el până trecem puntea asta...   (14 august)

Închisoarea CIA de la Bucureşti!
Am găsit-o! N-o să vă vină să credeţi, dar aşa este! Urmărind preţioa-

sele indicaţii date de Kyle D. Foggo, fost director în Agenţia Centrală de In-
vestigaţii, am descoperit locul unde a fost amplasată închisoarea amenajată de
el personal. „Pe o stradă aglomerată din Bucureşti” - a relatat el, în stilul
Agenţiei, pentru New York Times, ziarul căruia i-a făcut această dezvăluire
fulminantă. Dl. Foggo precizează că a construit trei închisori identice (ca să-i
facă pe talibani să nu ştie niciodată unde se află), una în Maroc, alta într-o su-
burbie a unui oraş important din Europa de Est (cât de estică?) şi cea de la Bu-
cureşti. Personajul nu s-a apucat aşa, tam-nesam să dea în vileag cele mai mari
secrete ale Agenţiei. A făcut-o aflându-se el însuşi în închisoare, cu o condam-
nare la trei ani pentru delapidare de fonduri. Probabil tocmai acelea destinate
construirii anunţatelor centre de detenţie. Revin la prima idee: locaţia din Bu-
cureşti a închisorii a cărei existenţă oficialii români au negat-o şi o neagă cu
încăpăţânare: o stradă aglomerată din Bucureşti. Este un indiciu fundamental
şi căutarea unei astfel de străzi nu-ţi poate lua prea multă vreme. Iată, de pildă,
bd. Magheru. Nu cred că e o alta mai aglomerată. Iar pentru amenajarea unei
închisori pentru şase persoane e bun oricare dintre apartamentele existente aici.
Nu mai rămâne decât să le luăm la rând şi să vedem în care dintre ele există
dotările despre care vorbea dl. Foggo în interviul său: chiuveta sau cada pentru
simularea înecului... În mare, deci, problema e rezolvată. Avem strada aglo-
merată. Găsirea închisorii şi recunoaşterea ei de către autorităţile române este
un fleac care ar rezolva definitiv problema căreia o importantă comisie euro-
peană i-a dedicat timp îndelungat şi fonduri importante pentru a concluziona
că închisorile au existat, dar nu se poate aduce nicio dovadă concretă e exis-
tenţei lor. Suspiciuni au planat asupra mai tuturor guvernelor europene, însă
cu regularitate a fost amintit numele României. De ce? O explicaţie ar putea
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veni din servilismul cronic manifestat de liderii noştri la adresa „Marelui Frate”
- un servilism aflat în contradicţie cu condiţiile şi obligaţiile asumate faţă de
comunitatea din care doream să facem parte şi în care acum ne aflăm. Acuzele
şi suspiciunile - greu dacă nu imposibil de dovedit în cazul în care faptele au
fost reale - sunt expresia taxării dure a acestei poziţii prin care România se în-
scrie într-o linie istorică de duplicitate şi de lipsă de onestitate. Care, evident,
aparţin mai puţin poporului, decât liderilor acestuia. Despre seriozitatea infor-
maţiilor agentului din puşcărie nici nu mai merită să discutăm.    (15 august)

„Cântarea României” - 
etapa de Criză

Probabil că niciodată în istoria României nu a existat o efervescenţă
atât de mare a serbărilor populare şi a evenimentelor de felurite facturi care să
angreneze publicul larg. Nici măcar pe vremea lui Ceauşescu, atunci când
„Cântarea României” se ambiţiona să fie cea mai completă mobilizare a po-
tenţialului creator naţional.Iată însă că ce n-a reuşit Ceauşescu, reuşeşte Criza.
Asistăm, practic, la cea mai mare angrenare de forţe menită să ambaleze în-
treaga populaţie într-o stare de spirit care să facă uitate neplăcerile crizei. Nu
mai puţin de 295 de sărbători au avut loc pe plan local în luna iulie, august re-
prezentând din acest punct de vedere un vârf greu de egalat: 376 de eveni-
mente! Pare să fie un soi de pandemie a festivismului pentru care nu există
antidot. Cu cât problemele generate de criză sunt mai mari şi mai grave, cu
atât apetitul de voioşie al autorităţilor este mai de nestăvilit. Semnalul pare să
fi fost dat de manifestările organizate de Ziua Tineretului, de către doamna
Ridzi şi continuate de evenimentele de acelaşi calibru ale dnei Udrea. Ca la un
semnal, Consilii Judeţene, Primării, alte unităţi administrative s-au lansat într-
o întrecere capitalistă pentru voia bună a populaţiei. Pentru că toate aceste ma-
nifestări se fac, într-o proporţie de peste 90 la sută, din bani publici, de la buget.
A trecut vremea când promotorii erau marile companii private. Atinse de criză
şi de recesiune, acestea au tăiat prompt din fondurile alocate divertismentului
public şi şi-au făcut loc administraţiile publice. Ce le împinge pe acestea să se
implice cu atâta sârg în activităţi care nu fac nici drumurile mai bune, nici ser-
viciile publice mai accesibile şi nici viaţa omului mai uşoară? Secretul ni-l dez-
văluie, cel puţin parţial, lucrările comisiilor de anchetă parlamentare. Acestea
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arată cum poate fi sifonat banul public în interes privat. Cum, sub pretextul
unor activităţi dedicate marelui public, organizarea acestora este direcţionată
spre firme agreate, în care nu de puţine ori şefii administraţiei au interese di-
recte, care firme umflă preţurile până la nivelul la care se acoperă şi cheltuielile
propriuzise, şi şpaga şi beneficiile proprii. S-au constituit, dealtfel, veritabile
„concerne” de organizatori de evenimente care decontează de „n” ori instalaţii,
burse, promoţii şi reclamă. Pe canalul „evenimentelor” de tot felul se scurge
un adevărat şuvoi de bani care nu pot fi folosiţi în scopuri pe care fenomenul
crizei le-ar impune cu prioritate. Şi atâta timp cât nu li se pune stavilă în mod
oficial, ele vor continua să adâncească gaura neagră a Crizei.    (17 august)

Abandonăm nava?
Indiferent de numărul funcţionarilor publici ce vor fi puşi pe liber -

între cei 200.000 reclamaţi de Traian Băsescu şi cei vreo 8.000 adunaţi cu trudă
de miniştrii Guvernului Boc - problema rămâne aceeaşi: simpla eliminare a
acestora din sistemul public nu rezolvă nimic! Ba, din contră, în absenţa sala-
riilor din care se reţin taxe şi contribuţii sociale, vor trebui plătite alte ajutoare
de şomaj sau compensaţii. Modul acesta de a privi criza şi de a-i imagina soluţii
are efect pervers: fiecare tentativă de a economisi va amplifica efectele negative
ale crizei, care devine un soi de bulgăre de zăpadă de neoprit în alunecarea sa
amplificată la vale. Ceea ce fac inexperimentaţii noştri guvernanţi la ora actuală
- cu scuza de a nu fi avut cum şi de unde să deprindă lecţiile unor experimente
asemănătoare - este ca alarma la o catastrofă naturală ce poate produce mai
multe victime decât catastrofa însăşi. Nu avem de-a face cu o politică lucidă şi
coerentă anticriză, ci cu o agitaţie buimacă în care se încearcă să se mai salveze
câte ceva. Este ca şi cum o societate comercială confruntată cu scăderea dras-
tică a comenzilor - şi a producţiei, implicit - trece forţa de muncă disponibili-
zată în administraţie, umflând aparatul birocratic cu ce prisoseşte producţiei.
Ecuaţia de fond a momentului căreia guvernanţii nu reuşesc să-i găsească so-
luţia este cum să faci ca mecanismul să continue să funcţioneze, găsind pieţe
de desfacere şi stimulând consumul. Banii de la FMI şi de prin alte părţi ar tre-
bui îndrumaţi prioritar spre sprijinirea agenţilor economici şi spre crearea unui
front de lucru necesar în zonele publice rămase decalate faţă de ansamblu. În
orice criză există sectoare mai afectate şi sectoare mai puţin afectate. O eva-
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luare corectă a zonelor care se pot dezvolta, ar conduce la dirijarea investiţiilor
în acele direcţii. Şi acestea nu sunt greu de găsit: este vorba despre nevoile de
fiecare zi ale omului şi ale societăţii, cele care nu pot fi anulate sau amânate.
Nu ştiu, poate că greşesc, dar înainte de a se da oamenii afară din ministere şi
din primării, m-aş gândi ce activităţi utile s-ar putea organiza şi care să înglo-
beze experienţa şi abilităţile acestor oameni. Altfel ei vor deveni o povară în
plus pentru societate. O altă problemă de luat în calcul este pregătirea temeinică
a relansării economice: acum este momentul când se pot pune bazele pregătirii
programelor şi a personalului celor mai potrivite a intra în joc atunci când valul
revigorării economiei mondiale ne va atinge. Avem, inevitabil, un decalaj de
întâmpinat şi la acest capitol, dar avem şi şansa de a-l putea evalua şi întâmpina
în mod corespunzător. În timp ce economiile puternice oferă imaginea unei
flote care se pregăteşte să reia cursa cu toate motoarele „înainte”, pe barcazul
nostru domneşte haosul şi nehotărârea, iar echipajul pare să nu ştie prea clar
dacă abandonează nava sau încearcă să o repună pe linia de plutire, deoarece
că căpitanul nu s-a hotărât ce e de făcut.    (18 august)

Tentativa de viol parlamentar
Elena Udrea inovează - ca şi şeful său - în toate domeniile. După ce

a patentat procedeul publicităţii „din alte surse”, iată că pune pe tapet şi o
reacţie penală la activitatea unei comisii parlamentare. Obiect al cercetării de-
clanşate de colegii săi, Elena Udrea încearcă să iasă din încurcătură acuzând
hărţuirea şi chiar tentativa de viol. Politic, bineînţeles. Este dna Udrea, poate
fi dânsa victima unei astfel de violenţe? Sunt membrii comisiei - fie ei bărbaţi,
fie femei - nişte violatori? Plângerea penală a ministrului Turismului este cea
care poate clarifica acest lucru. Dacă va fi urmată de punerea sub învinuire a
domnilor Orban şi Compania, vom asista la la cea mai interesantă acţiune din
justiţie din ultimele două decenii. Doamna Udrea, nefardată şi cu urme vineţii
în jurul ochilor şi pe braţe se va prezenta în faţa instanţei şi va descrie următorul
episod: cum dânsa îşi vedea liniştită de treabă, pedalând pe bicicletă sau călă-
rind un armăsar blând de ţară, când a fost urmărită, alergată, tăvălită prin nisipul
litoralului de către o bandă de indivizi dubioşi purtând cagule cu inscripţia
C.D., care au încercat să întreţină cu dânsa relaţii inacceptabile însoţite de per-
versiuni intelectulae. Cum au târât-o cu forţa în faţa unei aşa zise comisii par-
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lamentare, unde au încercat prin forţă să o facă să admită că dânsa ar fi avut
un comportament lipsit de pudoare, amăgind persoanele cu intenţii serioase.
Va chema, în calitate de martor al apărării, pe doamna Ridzi, victima la rândul
său a aceloraşi procedee, de pe urma cărora a rămas cu grave sechele. O va
mai chema şi pe dna Trăilă, de la Autoritatea cu achiziţiile, care va declara sub
jurământ că schimbarea procedurii în ajunul audierilor a fost făcută în interesul
adevărului şi al dreptăţii. La rândul lor, învinuiţii vor face tot ce vor putea ca
să scape basma curată. Şeful bandei de violatori, Ludovic Orban, va aduce în
sprijinul nevinovăţiei sale, ca martor pe fata pe care n-a accidentat-o în iarnă
cu maşina şi faţă de care s-a purtat cu blândeţe şi cu maximă compasiune.
Doamna Săftoiu va evoca şi dânsa modul în care se comporta doamna Udrea la
preşedinţie, unde venea îmbrăcată în rochii scurte şi puternic decoltate, punând
la grea încercare capacitatea de concentrare a şefului statului asupra problemelor
stringente ale ţării, arătând că încă de pe atunci dna Udrea avea manifestări ne-
adecvate funcţiei pe care o îndeplinea. Şi aşa mai departe...    (19 august)

Gîgacaloria lui Lificiu
Un personaj căruia-i place să fie băgat în seamă deşi nu prea are mo-

tive, se exprima, recent, într-o emisiune de televiziune, în sensul că după opinia
sa, în această iarnă gigacaloria nu se va scumpi. Deci, simplul cetăţean, racordat
la termoficare, n-are niciun motiv de îngrijorare în legătură cu venirea iernii:
se va lăfăi în căldura radiată de caloriferele conectate la CET-uri pe aceiaşi
bani ca anii trecuţi. Unul dintre puţinele lucruri pe care respectivul le-a învăţat
de când s-a amestecat în politică este că, indiferent de situaţie, trebuie să tru-
deşti pentru a da veşti bune poporului. În orice situaţie. Personajul a mai avut,
recent, o tentativă de acest fel. Într-o convorbire pe care am purtat-o prin pri-
măvară vorbea despre efortul consolidat pe care-l depune, în calitate de proas-
păt şef al Autorităţii pentru Reglementare în Domeniul Energiei, de a porni un
adevărat război împotriva coloşilor pe care-i monitorizează, pentru a-i convinge
să reducă preţul energiei. Pentru prima dată în ultimii 20 de ani! Vă daţi seama
ce înseamnă asta? - a întrebat el cu privirile lucindu-i de fericire că va rămâne
în istorie ca cel care s-a bătut cu balaurii energetici şi le-a retezat câteva capete
pe care le-a adus ca ofrandă naţiei recunoscătoare. Numai că realitatea este, de
cele mai multe ori, mai prozaică. Şeful ANRE a pierdut startul şi povestea cu
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ieftinirea a rămas moartă. De ce? Motivele pot fi doar bănuite: ori că n-a avut
sânge în venele sale politice pentru a se pune cu marile companii care contro-
lează energia; ori că n-a avut chef, tip pragmatic fiind, să-şi pună în cap toată
încrengătutra de interese din domeniu, pentru ce? Să-şi pună populaţia deasupra
candelei icoana lui Petru Lificiu, izbăvitorul gigacaloriei şi al kilowattului?
Practica dovedeşte că „legea lui OM” este cea care guvernează zona afacerilor:
eşti OM cu mine, sunt şi eu OM cu tine! Postura eroică a dlui Lificiu s-a ispră-
vit înainte de a începe. A fost visul unei nopţi de primăvară, pe care, oricum,
n-ar fi avut la ce să-l adauge. De când s-a băgat în politică de pe urma banilor
făcuţi în mediul privat, n-a strălucit. Ba dimpotrivă. Intrat pe valul social-de-
mocrat al lui Athanasiu în alianţa cu partidul lui Năstase, a primit ca recom-
pensă un post de adjunct la Ministerul Mediului. A devenit ministru fără voie,
când Năstase a dorit să scape de Ilie, trimiţându-l ambasador la Moscova. Ca
ministru n-a făcut nicio scofală, aşa că a fost remaniat la scurtă vreme. De-
cepţionat, a părăsit barca democrat socială şi şi-a încercat norocul pe la „verzi”
în stilul său propriu: fără bani, doar cu promisiuni. În ultimă instanţă s-a lipit,
pragmatic, de democrat-liberali, de la care a obţinut un colegiu pe la Galaţi,
pe care însă l-a ratat. Şi ca să nu rămână ca-n bancul cunoscut, şi cu banii luaţi,
Boc şi Compania l-au plasat la ANRE. Aici, unica lui şansă rămâne să trans-
forme un nume în renume: mai precis, gigacaloria nescumpită, în „gîgacaloria
lui Lificiu”.    (20 august)

Sporul de nesimţire
Este de-a dreptul uimitor cum reuşesc să câştige magistraţii procesele

intentate guvernului şi ministerului. Nu pentru că sunt judecate de colegii lor,
ci pentru că au dreptate: un drept câştigat este bun câştigat. Chiar dacă statul
nu are de unde să-l mai plătească, că e criză şi agenţii economici ori falimen-
tează, ori abia-şi trag zilele, magistraţii trebuie plătiţi, cât mai bine, ca să nu
fie supuşi tentaţiilor. Principiul este atât de sfânt încât magistraţii de la Curtea
Supremă refuză de vreo două luni să-şi mai încaseze sutele de milioane fără
sporul de stress şi de solicitare neuropsihică, care e cam jumătate cât leafa pe
o lună. Preferă să sufere şi să fie supuşi tentaţiilor, dar nu acceptă să nu fie
plătiţi cum scrie la carte. Alte categorii nu au tot atât de mult succes. Şi nici nu
au sporuri din astea, de stress neuropsihic. Vă daţi seama ce presiune e pe un
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magistrat care trebuie să-l judece şi să-l condamne pe amantul fiicei sale, pro-
curor, care este un interlop notoriu! Ce luptă cumplită se dă în sufletul acelui
om, ale cărui sfâşieri interioare nu pot fi alinate decât cu amintitul spor! S-au
inventat multe sporuri în ţara românească, în anii de efervescenţă ai salarizării
haotice a angajaţilor publici - de la sporul de confidenţialitate, acordat secre-
tarelor, până la cel de risc de întâlnire cu extratereştrii, obţinut de angajaţii au-
torităţii de aviaţie civilă. Dar nici unele nu egalează forţa şi greutatea sporurilor
magistraţilor, unde până şi pentru redactarea unei hotărâri trebuie pus în
mişcare un resort de stimul financiar. Eu unul aş contopi toate aceste sporuri
într-unul singur: sporul de nesimţire! De indiferenţa faţă de ce este în jur. De
lipsa de jenă cu care magistraţii joacă pe toate posturile: ei centrază, ei sar la
cap şi marchează şi tot ei scot mingea din poartă! În felul ăsta s-a clarificat şi
o eventualitate de guvernare juridică: ce nevoie mai e de guvern, dacă justiţia
poate rezolva toate problemele prin hotărâri judecătoreşti? Ce nevoie mai e de
un parlament ales, dacă nişte judecători inamovibili pot decide tot ceea ce este
bine sau rău pentru societate, prin aceste sentinţe definitive?    (21 august)

Mondialul de scălâmbăieli
Nu cred că sunt eu vreun nostalgic, dar sportul nu mai este ce-a fost!

Cel puţin asta a fost concluzia pe care am desprins-o după festinul televizat al
Campionatelor Mondiale de Atletism de la Berlin. Şi când spun asta nu mă
refer atât la performanţe, cât la sportivi. Performanţele au fost şi de data asta
remarcabile şi te întrebi până unde se va ajunge în competiţia cu limitele fizio-
logice. Iată, după atâţia ani, încă se mai pot smulge sutimi de secundă din re-
cordul pe suta de metri - care rămâne proba emblematică a atletismului. Însă
aceste sutimi nu mai ţin doar de organism şi de componentele sale. Ţin de teh-
nică şi de tehnologie. De la fibrele din care sunt ţesute echipamentele şi care
permit o frecare minimală cu aerul şi până la „suplimentele alimentare” pe care
medicina de specialitate nu le-a descoperit încă şi nu le-a inclus pe lista sub-
stanţelor dopante. Dacă în urmă cu trei-patru decenii recordurile exprimau
aproape exclusiv dotarea naturală a sportivului, acum ele sunt trecute prin ne-
numărate filtre, între care „valoarea de piaţă” rămâne dominantă. Sportul de
performanţă nu este democratic. El e din ce în ce mai mult rezervat unor elite
care intră în malaxorul de imagine al intereselor diverse - de la cele comerciale
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până la cele politice. Componenta naţională rămâne dominantă şi ţări în care
orice alt plan nu înseamnă nimic, capătă brusc o altitudine surprinzătoare prin
performanţa celor care le reprezintă culorile. Sportul modern mai distruge şi o
altă legendă. Cea a modestiei şi a bunului simţ al campionilor. Acest campionat
a fost, practic, o paradă a lipsei de modestie. Curentul lansat de Bolt, un mare
sportiv, dar cu toate exprimările unui handicapat, a făcut iute prozeliţi. Sportivii
s-au întrecut în a arbora gesturi şi atitudini dintre cele mai ciudate, şi-au exersat
expresivitatea strâmbându-se în fel şi chip în faţa camerelor TV care îi prezen-
tau, şi-au exprimat bucuria victoriei rupându-şi echipamentul sau zvârlindu-l
în public. Nu mai vorbesc despre prelungitele tururi de pistă învăluiţi în dra-
pelele naţionale, pe care au început să le execute şi cei clasaţi pe locurile de
dincolo de podium. Atunci când, cu câteva decenii în urnă, doi sportivi ameri-
cani şi-au permis să facă un gest considerat nesportiv - ridicând mâna cu pum-
nul încleştat, de pe podium - s-a stârnit o veritabilă furtună şi a urmat chiar şi
o descalificare, dacă nu mă înşeală memoria. Acum organizatorii permit
aproape orice şi nu mă mir că nici un concurent nu s-a exhibat încă fără nicio
piesă de echipament. S-a vorbit, întotdeauna, despre marii campioni ca despre
nişte modele. Ce modele mai oferă cei de astăzi, cu colecţiile lor de scălâmbă-
ieli a la Bolt, sau cu expresiile sau cu gesturile cu care încearcă să-şi impresio-
neze adversarii? Mondialul de la Berlin este un model de organizare, nemţească
sută la sută, dar care a omis un aspect esenţial: impunerea unui comportament
decent şi civilizat.    (22 august)

„Testul Udrea” al Sistemului
Dacă în toată povestea asta cu Elena Udrea şi cu audierea ei de către

o comisie parlamentară există vreun lucru bun, acesta se referă la probele prac-
tice de rezistenţă la care este supus sistemul. Şi în faţa cărora clachează. Elena
Udrea a dus la limita superioară testele de anduranţă ale unui sistem democratic
pus pe hârtie cu uşurinţă şi neglijenţă, care nu şi-a dovedit niciodată viabilita-
tea. S-a pornit de la premisa că Parlamentul, ales prin vot, reprezintă forul su-
prem de reglementare. S-a făcut din „controlul Parlamentului” un mit fără nicio
legătură cu realitatea. Prea multe domenii asupra cărora ar trebui să se pronunţe
Parlamentul rămân practic necontrolate şi nereglementate. Regulamentele au
mult prea multe omisiuni şi neclarităţi. Să luăm exemplul concret al audierii
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dnei Udrea. Ce se întâmplă dacă nu se prezintă în faţa Comisiei? Nimic! Tre-
buie „rugat” premierul, ca şef direct, să o roage la rândul său pe şefa Turismului
să se arate în faţa onoratei comisii. Ce se va întâmpla de pe urma faptului că
„inculpata” le-a dat cu flit membrilor comisiei şi i-a lăsat în totală confuzie?
Nimic! Ce se întâmplă în urma faptului că dna Udrea refuză să le recunoască
autoritatea şi, mai mult, îi acuză de conspiraţie? Nimic! Cum se explică - şi
cum se aplică regulamentul Camerei în cazul înregistrării ilegale a discuţiilor
Comisiei? În nici un fel! Va fi găsit „vinovatul” de desconspirarea planurilor
Comisiei? M-aş mira! Şi asta nu e totul. Nu risc să mă pronunţ asupra vino-
văţiei sau nevinovăţiei doamnei Udrea. Însă este tot mai clar că regulamnetele
sunt făcute în aşa fel încât să nu poată fi aplicate şi respecate. Că, sub pretextul
prezervării legalităţii se confecţionează texte rabinice din care fiecare înţelege
ce vrea şi le aplică cum îi vine la îndemână. Dna Udrea este judecată, culmea,
că a încercat să facă ceva şi - neputând respecta regulamentele - a recurs la
subterfugii şi adaptări. Culmea, îi sare în ajutor tocmai şefa Autorităţii care
ar trebui să vegheze neclintit la respectarea regulamentelor stupide şi idioate,
şi o face modificându-le în timpul jocului. Cazul ca atare devine tot mai mult
o bătălie politică care antrenează părţile combatante. Confruntat cu nenumă-
rate probleme între care cea mai uşoară nu e decizia Curţii Supreme care îl
obligă pe ministrul Finanţelor să plătească sporurile magistraţilor, dl Pogea
îşi iroseşte două zile dând explicaţii confuze în legătură cu un document emis
din greşeală şi retras pe furiş de la registratura Camerei, document elaborat
în sprijinul dnei Udrea. Dl Pogea nu-şi bate deloc capul pentru a găsi o soluţie
adevăratelor probleme pe care le are, ci intră în jocul „de-a v-aţi ascunselea”
pe după lege. Ce vor să spună toate aceste lucruri? Că avem mecanisme prost
gândite şi prost alcătuite, care refuză să funcţioneze şi aruncă întreaga acti-
vitate de administrare a situaţiei grele prin care trecem în derizoriul unui
„război al chiloţeilor”.    (24 august)
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Fratele Băsescu şi 
reţeta „avantajului colateral”
Mare ghinion pe dl Mircea Băsescu să aibe un frate preşedinte, din

cauza căruia să nu poată să facă nici o mişcare şi să trebuiască să fie mereu
mai atent ca alţii la orice ar putea constitui un subiect pentru presa de scandal
sau pentru adversarii politici. Pentru fratele prezidenţial, trecerea de la în-
gheţată la armament reprezintă o evoluţie calitativă firească în lumea afacerilor.
Şi cum probabil că Traian Băsescu nu se va da peste cap în a-i face cadouri
prin care să suplinească efectele embargoului de familie, dl Mircea are tot drep-
tul să se considere discriminat. Cu atât mai mult cu cât ceea ce încercase dânsul
să facă constituie o reţetă cvasi-generalizată în România. După unele estimări,
peste 50% dintre persoanele cu funcţii de decizie în instituţiile statului practică
formula „avantajelor colaterale”. Iar firma în care intrase dl Mircea Băsescu
reprezintă un veritabil model. Deci, dl Cazacu este mare director în Ministerul
Economiei, unde se ocupă tocmai de afacerile cu armament. Ca să nu intre în
conflict de interese, dânsul nu-şi face o firmă proprie, cum se practica în urmă
cu câţiva ani. Recurge la un amic cu experienţă, din domeniul privat, împreună
cu care face o firmă în care o rudă - în cazul de faţă fiica sa - deţine o cotă
parte. Cum o astfel de afacere are nevoie de susţinere politică, este recrutată şi
o rubedenie a unui politician de top - în cazul de faţă fratele preşedintelui. Şi
asta nu în ideea că dl Mircea s-ar fi dus la dl Traian să-i spună: Măi frate-miu,
sunt şi eu într-o afacere, câştig un ban, vezi şi dă undă verde în CSAT contrac-
tului cutare! Nici vorbă. Se mizează pe faptul că dată fiind relaţia de rudenie,
susţinerea este implicită şi nimeni nu se duce la preşedinte să-l întrebe: dăm
drumul la afacerea aia în care e băgat fratele dv? Cred cu toată sinceritatea că
dl preşedinte nu a avut habar de mişcarea pe care o făcuse fratele. Iar „servi-
ciile”, dacă au prins de veste, s-au jenat să i-o spună. N-am idee nici cât succes
ar fi putut să aibe afacerea respectivă. Cert este că ea l-a prins pe şeful statului
cu pantalonii în vine şi nu va cântări uşor în viitoarele sondaje. Revin însă la
combinaţia respectivă, care este reprezentativă pentru mediul de afaceri româ-
nesc. Peste tot pe unde e rost de pus mâna pe ceva bani publici vom întâlni
astfel de „firme”, compuse după reţeta: factor de decizie în zona economică
- rubedenie a acestuia - rubedenie de politician. Dacă cineva ar avea tenaci-
tatea şi preocuparea de a lua la puricat firmele care fac afaceri cu statul, vor
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avea surpriza să găsească un veritabil record de astfel de asocieri destinate
obţinerii de „avantaje colaterale”. Cât despre retragerea lui Mircea Băsescu
din firma respectivă, aceasta nu rezolovă nimic nici pentru sine şi nici pentru
fratele său.    (25 august)

Numărătoarea inversă
A început numărătoarea inversă a celor 100 de zile care ne despart

de scrutinul prezidenţial. Pentru prima dată în istoria de două decenii a resti-
tuirii democraţiei, această rundă de alegeri se desfăşoară de sine stătătoare,
desprinsă de „vagoanele” localelor sau legislativelor. Dacă ar fi să ne luăm
după litera Constituţiei, desemnarea preşedintelui ar trebui să fie aproape o
formalitate, faţă de încărcătura de mize pe care o deţin legislativele, cele care
desemnează configuraţia puterii din următorii patru ani. Preşedintele n-ar trebui
să fie decât acel veghetor la corecta desfăşurare a relaţiilor dintre puteri şi un
mediator al eventualelor crize. Că nu este aşa, a fost evident încă de la prima
rundă, din 1990, când, dealtfel, Ion Iliescu a şi configurat practic rolul şi atri-
buţile preşedintelui, conferindu-le o anvergură considerabil mai mare decât cea
constituţională. În toate cele cinci runde mixte de până acum, candidaţii la
Preşedinţie au reprezentat „locomotivele” intereselor partidelor, situându-se
constant în avantaj faţă de acestea în sondajele de opinie. O caracteristică a
sistemului a fost aceea că atât sumele destinate campaniei cât şi echipele au
fuzionat adeseori, acţionând ca un tot din care s-au extras oportunităţile. Ale-
gerile din noiembrie sunt pentru prima dată o exclusivitate prezidenţială. O
primă caracteristică pe care analiştii o intuiesc deja este aceea că sumele care
se vor cheltui cu acest prilej pentru campanie vor fi considerabil mai mari şi
vor bate toate recordurile de până acum. Obţinerea funcţiei supreme reprezintă
miza majoră a celor trei partide care îşi împart şansele şi este de aşteptat ca în-
vingătorul să fie cel care va face jocurile ce urmează. Evident, principala bătălie
se va duce între actualul preşedinte, a cărui candidatură este dictată de necesi-
tatea supravieţuirii politice şi şeful partidului cu care cel al lui Traian Băsescu
împarte „grijile” unei guvernări destul de incomode, dar indispensabile pentru
angrenarea logisticii electorale. Cu toate demersurile care dau drept sigură ru-
perea coaliţiei, aceasta va merge înainte, cel puţin până la alegeri. Soarta ei va
fi hotărâtă de învingător. Dacă va fi Băsescu, acesta nu va ezita să-şi pună în
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aplicare vechiul plan al alegerilor anticipate, care să-i confere posibilitatea for-
mării unui guvern monocolor. Dacă va fi Geoană, cel mai probabil se va des-
chide portiţa unei alte coaliţii, şi aruncarea, din nou, a democraţilor în opoziţie.
Despre varianta Antonescu, oricât ar fi de simpatică, nu prea are rost să vorbim.
A început numărătoarea inversă şi, odată cu ea, manevrele de finanţare a cam-
paniei. Una dintre acestea rămâne rectificarea bugetară care alocă sume im-
portante ministerelor sau departamentelor din care aceşti bani se pot scurge,
prin clientela politică, spre bugetele de campanie.    (26 august)

Circul „Madonna”
După Summit-ul NATO, venirea Madonnei în turneu la Bucureşti re-

prezintă evenimentul major care dă peste cap echilibrul oraşului şi concentrează
atenţia mijloacelor media. Invadarea parcului Izvor de construcţiile gigantice
ale scenei şi spaţiilor anexe a dat semnalul febrei. Marţi, toată presa n-a avut
decât un singur gând: să surprindă măcar o secvenţă cu Madonna, la sosirea
pe aeroport sau la cazarea în hotel. Unele posturi au făcut din asta un breaking
news, altele l-au tratat în tonalitate amuzantă dar nimeni nu l-a exclus din me-
niul zilei. Am stat să mă întreb dacă febra asta mediatică are şi un corespondent
în starea de spirit a populaţiei. A unei părţi a sa, cu siguranţă. Şi doar dacă ar
fi să-i numărăm pe cei vreo 70.000 de spectatori care au plătit (în plină criză)
preţuri piperate pentru bilete, de chiar 20 de milioane! Care a fost „valoarea
adăugată” a acestui concert? Destul de mică, după părerea mea. Prestaţiile
„live” ale a majorităţii vedetelor muzicii sunt net inferioare înregistrărilor din
studio şi ceea ce primeşte în primul rând spectatorul este vacarmul şi buimă-
ceala cauzată de jocurile agresive ale luminii. Madonna nu este una dintre ma-
rile voci, marile talente interpretative ale showbizz-ului. Ca şi Michael Jackson,
ea este un produs ultrasofisticat şi ultraambalat al fabricanţilor de astfel de eve-
nimente. Ceea ce a oferit ea la Bucureşti n-a fost un concert, ci un complex
spectacol de circ în care au fost de toate: şi gălăgie şi multă mişcare, şi sport,
şi o paradă a modei şi momente în care s-a încercat provocarea unei isterii în
masă. Şi s-a reuşit, pentru că există o categorie de „populaţie” care are nevoie
să-şi exhibe pornirile, fie pe stadion, la meciurile de fotbal, fie în parc, la con-
certe şi „evenimente”. Cred, până la urmă, că mobilul principal al umplerii par-
cului Izvor a fost mai ales curiozitatea: de a vedea cum se mişcă, cum se dă
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peste cap, cum se unduieşte o femeie de peste 50 de ani care luptă curajos cu
vârsta şi cu muzica. Pentru că asta a devenit, în primul rând, Madonna: o cu-
riozitate ambulantă, care sfidează convenienţele şi încearcă să şocheze prin tot
ceea ce face pe scenă şi în afara ei. Turneul Madonnei e o mare afacere, care
angrenează personal şi mijloace, dar care nu transferă calitate. O voce modestă
şi un repertoriu cu puţine repere adevărate (şi alea vechi de vreo 20 de ani) se
pot transforma, iată, prin tehnologie şi inovaţie, într-un eveniment. Din care,
însă, nu ne alegem cu mare lucru în afară de amintirea restricţiilor şi măsurilor
de securitate excesive, ca deobicei.    (27 august)

Numărătoarea perversă
Dacă cu numărătoarea inversă ne-am cam lămurit cum stăm - cele

100 de zile au devenit, deja, vreo 90 - cu numărătoarea „perversă” sunt unele
probleme. Deja, după o pace relativă, rezultatele sondajelor de opinie au înce-
put să se bată cap în cap sub presiunea banilor puşi la bătaie de către cei care
le comandă. În timp ce INSOMAR îl creditează pe contracandidatul lui Bă-
sescu, cu un spectaculos 29,6%, CSOP-ul îl pune la punct cu doar 21%. O di-
ferenţă de aproape 9 procente depăşeşe orice marjă de eroare practicată de
instituţii care folosesc aceleaşi metode statistice. Să nu ne mirăm însă prea tare,
pentru că vom avea şi alte prilejuri în cele trei luni care au mai rămas până la
finiş. Unica certitudine de până în prezent este scăderea constantă a procentelor
preşedintelui în exerciţiu. Fenomenul nu este întâmplător: erodarea încrederii
acordate unei personalităţi este un proces aproape obiectiv, cu atât mai mult în
vremuri de criză, chiar dacă atribuţiile executive nu sunt explicit în sarcina sa.
Marja de siguranţă a lui Traian Băsescu planează asupra unui eşantion de apro-
ximativ 35% dintre cei cu intenţii de vot. În mod normal (dar ce mai e astăzi
normal?) n-ar avea cum să scadă sub acest plafon. Rămâne însă o necunoscută
impactul evenimentului de la 23 august, când a fost dată în vileag afacerea cu
armament a fratelui său. De-a lungul mandatului, Traian Băsescu a avut de
făcut faţă la numeroase „dezvăluiri senzaţionale”, unele reale, altele fictive.
Niciodată însă, impactul la public nu a fost unul consistent. De regulă, chiar
atunci când au planat serioase umbre de vinovăţie, publicul a trecut cu uşurinţă
peste acestea, considerând că demersurile sale pozitive sunt prioritare faţă de
inerentele erori umane. Mai de fiecare dată preşedintele a identificat unul sau
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mai mulţi vinovaţi, asupa cărora a încercat să transfere responsabilităţile. În
cazul de faţă, este prima încercare care-l lasă fără replică. Nu mai poate să zică
mare lucru nici despre moguli, nici despre politicienii ticăloşiţi. Principalii vi-
novaţi par să fie aici „serviciile”, care însă se află sub comanda sa directă. Son-
dajele de peste o lună ar putea să ne arate măcar într-o măsură relativă care este
impactul acestui episod şi dacă Băsescu poate să scadă în sondaje până al nivelul
la care concurenţa lui Geoană să devină una reală. Până atunci, preşedintele ră-
mâne în „pole position” şi poate să privească cu o oarecare detaşare zbaterile
contracandidaţilor săi şi ale echipelor lor de campanie. Preşedintele-jucător îm-
bracă tricoul galben de candidat-favorit al unei curse despre care este încă pre-
matur să ne pronunţăm. Casa de pariuri rămâne însă deschisă. (28 august)

Cum ţipă Madonna 
când îşi bagă piciorul în apă
Ce-a făcut Madonna miercuri când a vorbit despre ţigani nu repre-

zintă expresia unor convingeri personale - este un simplu exerciţiu de P.R. Ca
întregul său program, în care sunt alternate „ştiinţific” momente menite să cap-
teze atenţia publicului, şi acest interludiu n-a avut alt rol decât să zdruncine
puţin asistenţa. Echipa sa de turneu a studiat cu relativă atenţie temele sensibile
care ar fi putut genera comentarii şi a optat pentru aceasta. Credeţi cumva că
Madonna are habar de problema ţigănească? Ce ar putea să ştie ea de prin Ame-
rica nu se potriveşte deloc cu ceea ce este prin Europa şi prin România. Dacă
ar fi ştiut şi ar fi rezonat în mod real, din colecţia sa de copii adoptaţi din ace-
leaşi raţiuni de imagine ar fi făcut parte, poate, şi un puradel. Dar la piscina
hotelului Radisson SAS s-au bălăcit doar cei pe care-i are deja de prin alte
colţuri ale lumii. Chestia cu politica la vedetele din showbizz ţine mai puţin
de convingeri şi mai mult de box-office. Cu excepţia câtorva personalităţi au-
tentice - precum Bono sau Sting - ceilalţi nu fac altceva decât exerciţii de pu-
blic-relations, dând presei ceva de ronţăit. Presa noastră nu face excepţie şi
chiar aceste rânduri o dovedesc. În loc să vă vorbesc astăzi despre epurarea
bugetarilor, despre legile educaţiei sau despre rectificarea bugetară, vi-o aduc
din nou în atenţie pe Madonna. Publicaţiile specializate au urmărit-o cu tena-
citate după concert şi au tras concluzii interesante: că nu s-a putut despărţi de
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România înainte de a ieşi pe terasă la piscină, cu un prosop pe cap ca să n-o
surprindă paparazzi cocoţaţi pe acoperişurile din jur. Citez, pentru acurateţea
relatării: „În câteva clipe şi-a scos tricoul verde, rămânând într-un top turcoaz
şi nişte pantaloni verzi, cu care a intrat în apă. După ce şi-a coborât primul pi-
cior în piscină a scos un „waw” puternic care a răsunat în curtea interioară a
hotelului. Strigătul i-a făcut pe cei din staff să râdă!”. Aţi simţit fiorul reporte-
rului, martor fericit a unor momente memorabile? Hai să fim serioşi. Concertul
Madonna a fost unul oarecare, dacă-l comparăm cu alte evenimente de acest
fel. Muzica a fost, cum e normal în aemenea ocazii, pe playback şi doar zbu-
ciumul fizic al artistei a avut ceva real. Iar dacă n-ar fi fost speech-ul cu ţiganii,
ar fi trebuit să ne rezumăm în comentarii doar la felul cum ţipă ea când îşi bagă
piciorul în apă. Deşi pariez că doamna Udrea, într-o situaţie similară, ar fi mult
mai interesantă. În afară de faptul că a adunat 70.000 de fraieri care au plătit
bani serioşi pentru asta, nu cred că mai rămâne de comentat mare lucru.    (31
august)

Cum să scăpăm de dl Puşcaş?
În timp ce pe la Bruxelles şi Strasbourg se trag deja sforile pentru

obţinerea unor poziţii cât mai avantajoase în noile structuri ale Comisiei Eu-
ropene, la Bucureşti domneşte liniştea. Mai dă, din când în când, ministrul de
Externe, Cristian Diaconescu, deşteptarea, dar lumea este atât de ocupată cu
criza şi prezidenţialele că nimeni nu mai are chef să se gândească şi la propu-
nerea românească pentru funcţia de comisar european. Şi n-ar fi exclus să păţim
ce-am păţit data trecută. Mai întâi am propus unul (pe Vosganian) care avea
ceva probleme şi nu se bucura de sprijinul preşedintelui, pe care a trebuit să-l
retragem în ultimul moment cu coada între picioare şi să propunem la repezeală
ce aveam la îndemână: un fost ministru adjunct pe la Integrarea Europeană,
persoană fără anvergură politică şi care, în consecinţă, a primit o ciosvârtă din
ceea ce s-a putut rupe de la un alt comisariat. Şi aşa a ajuns dl Orban (celălalt)
şef peste translatorii de la Bruxelles, că alte îndatoriri n-a prea avut. Văd că
acum se vorbeşte despre dl Cioloş, fostul ministru al Agriculturii, în contextul
în care ar exista un soi de agrement între noi şi francezi ca să primim acest por-
tofoliu prin care Sarkozy şi ai lui să-şi facă jocurile. Dl Cioloş a fost ministru
al Agriculturii, după accidentul lui Remeş cu caltaboşii, dar nu a fost şi nu este
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un politician. Domnia sa este un tehnician onest. La Bruxelles însă e plin de
tehnicieni. Ceea ce lipseşte sunt politicienii, capabili să înţealeagă mecanismele
şi formulele de rezolvare. După modesta mea părere, un singur om se potriveşte
acestei funcţii. Este actualul ministru pentru Afaceri Europene, un portofoliu
creat „pe picior”, la formarea noului guvern şi ale cărui atribuţii sunt încă con-
fuze datorită încurcăturilor legislative. Dl Puşcaş este tipul de persoană care
nu se încadrează în nici un fel în portretul-robot al politicianului. Al politicia-
nului român, care înainte de toate este un politicianist. Posesor al unei culturi
solide, om integru şi de caracter, determinat în oricare dintre acţiunile sale de
obţinerea unor rezultate palpabile, nedornic de a se afla în bătaia reflectoarelor
şi neimplicat, vreodată, într-un scandal cât de mic, domnia sa poate să apară
de-a dreptul neinteresant, după standardele care s-au instalat pe malurile Dâm-
boviţei. Ba, prin efectele pe care le-ar putea genera, devine de-a dreptul nociv,
riscând să destabilizeze un sistem proptit pe cu totul alte valori decât cele pe
care le respectă dânsul. Ce este de făcut cu o astfel de persoană? Părerea mea
este că trebuie să scăpăm cât mai degrabă de ea. Cum? Trimiţându-l pe dl
Puşcaş la... Bruxelles! Lăsând gluma la o parte: acţiunea sa de negociator al
integrării europene a României a fost atât de laborioasă şi de eficientă încât
chiar şi proaspătul preşedinte Băsescu l-ar fi dorit în echipa sa, în 2005. S-a
opus, însă, partidul! Ar fi fost echivalent cu o trădare a nobilelor idealuri so-
cial-democrate în faţa banalului interes naţional. Nu m-ar mira ca figura să se
repete, poate dintr-o altă perspectivă partinică. Dar  nu cred că altcineva ar putea
fi mai potrivit pentru o funcţie ce ne poate oferi şansa istorică de a reveni în
atenţia continentului şi prin valoarea oamenilor pe care-i promovăm. (1 sep-
tembrie)

Grevă în robă
Conflictul magistraţilor cu Guvernul începe să capete accente acute.

Acestea vin după o campanie destul de reuşită a reprezentanţilor Executivului
care au proiectat în faţa opiniei publice filmul „lăcomiei” magistraţilor şi al
abuzului comis prin faptul că aceştia îşi judecă propriile lor cauze şi obţin şi
câştig! La prima vedere, situaţia este paradoxală! De ce, în numele aceluiaşi
principiu, să nu fie implicată direct, în acest mecanism, fiecare categorie pro-
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fesională? De ce să nu existe un tribunal al funcţionarilor publici care să-l
cheme la bară pe dl Boc şi să-l someze să-şi ia gândul de la orice reducere a
aparatului administrativ? De ce să n-aibe miniştri înşişi un reprezentant legal
care să-l târască în procese pe acelaşi domn Boc, pentru că le bagă mâna în
buzunar şi le ia 20 la sută din leafă fără să-i întrebe dacă au chef sau nu să se
lipsească de aceşti bani? Reducerea activităţii instanţelor şi - în unele cazuri -
blocarea acestora, nu este o măsură populară. 2 milioane de persoane sunt im-
plicate zilnic în acţiuni care aşteaptă de la judecători o rezolvare. Situaţia pre-
zentă nu face altceva decât să acutizeze aglomeraţia cronică de dosare de pe
mesele magistraţilor (unii ajung să aibe de-a face cu nu mai puţin de 400 pe
zi!), aruncând termene, adesea vitale, dincolo de finele anului. Acţiunea nu
face ca revendicările magistraţilor să se bucure de popularitate. Ba din contră:
imaginea construită de Executiv este aceea a unei categorii bugetare cu salarii
enorme, care însă nu se mulţumeşte cu acestea, vrând şi mai mult. În realitate
lucrurile nu stau chiar aşa. Cu câteva excepţii, salarizarea persoanelor care lu-
crează în branşă este medie spre modestă, iar sporurile revendicate au justifi-
care în caracteristicile activităţii de fiecare zi. Dar, chestiunea esenţială, care
multora le scapă, este că protestul nu vizează exclusiv salariile, ci costurile
funcţionării sistemului, care nu mai au cu ce să fie acoperite. Datorită neplăţii
îndelungate a chiriilor sau utilităţilor, multe instanţe sunt pe punctul de a fi
scoase în stradă, sau li se taie alimentarea cu curent sau apă! De ce? Zic ma-
gistraţii că înţelegătorul lor ministru nu a cerut de la Guvern nici măcar sumele
necesare acoperirii acestor cheltuieli! Sau că salariile pe ultimul trimestru al
acestui an nu sunt prevăzute în bugetul alocat şi acceptat, ceea ce reprezintă
de-a dreptul o stupiditate! Societatea românească se află într-un moment critic:
datorită incompetenţei, tot mai evidente, a unui guvern compus din oameni ne-
interesaţi de funcţionarea societăţii, sistemul începe să trozească din încheie-
turi. O grevă generală a magistraţilor riscă să ne arunce într-un haos din care
cu greu vom mai putea fi ieşi. Iar răspunsul Executivului la toate problemele
acute, care nu mai suferă amânare, este unul stereotip: „Vom face!” Când?
Când va fi deja prea târziu?    (2 septembrie)
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Mi(ni)sterele electorale
Acutizarea conflictului dintre membrii comisiei şi ministrul Turismu-

lui face ca adevărate mobiluri ale acestuia să iasă la vedere. Deja nu mai este
vorba de abuzuri şi neclarităţi în derularea unor acţiuni de promovare, iar miza
nu mai este exclusiv persoana care ocupă fotoliul de ministru. Pentru cei care
reuşesc să descâlcească iţele afacerii, este tot mai clar scopul acestor manevre:
bani pentru partid! În celebra împărţeală a portofoliilor de la formarea guver-
nului de coaliţie au cântărit cel mai mult posibilităţile pe care le oferea fiecare
minister pentru a se extrage banii pentru campania electorală prezidenţială.
Aceasta a fost prioritatea nr 1, în decembrie şi ianuarie. Şi nu criza. Pentru că
dacă ar fi fost criza, până acum s-ar fi putut face ceva. Or nu s-a făcut nimic -
cu excepţia controversatului program „prima casă”, care n-a izbutit altceva
decât să complice lucrurile. Din această perspectivă capătă o explicaţie con-
vingătoare şi ideea inventării celor două portofolii independente, care nu au
funcţionat în precedentul Executiv: Turismul şi Sportul. Ambele existaseră,
de-a lungul ultimilor 20 de ani, şi ca entităţi independente, realitatea economică
în special făcând să se considere că nu existau suficiente raţiuni pentru a le
perpetua. Şi, deodată, în plină criză, două ministere care implică în primul rând
cheltuieli, apar pe agenda de priorităţi a noului Executiv. Şi nu a trecut mult
până când au început să se vadă cu ochiul liber raţiunile formării lor: organi-
zarea de evenimente. Adică acele acţiuni care pot înghiţi bani fără a oferi un
rezultat concret, palpabil. „Ziua Tineretului” şi „Lumină la malul mării” sunt
două modele care pot servi de obiect de demonstraţie într-un eventual curs de
cheltuire a banilor publici în alte scopuri decât cele anunţate. Un eveniment
reprezintă o suită de operaţiuni şi de manevre greu de cuantificat prin prisma
unui „reţetar”, lucrându-se cu subiecte aleatorii - gen „cât costă o scenă”. Va-
loarea experimentului este dublă: pe de o parte, sume mari pot fi „sifonate”
prin atribuiri preferenţiale (sau licitaţii trucate) o parte din bani urmând să re-
vină sub diferite forme în conturile ce vor alimenta propaganda electorală, iar
pe altă parte, aceste acţiuni pot promova persoane, principii şi idei cu valoare
subliminală. Nu întâmplător, pe la parangheliile pomenite, alături de miniştrii
în funcţie, apăreau sistematic, în relatările televizate ahiziţionate pe banii mi-
nisterului, o serie de candidaţi la apropiatele (pe atunci) europarlamentare. Dar,
cum spuneam, principalul scop l-a constituit, din capul locului, scrutinul pre-
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zidenţial. Din bugetul de criză, Turismului i-au fost alocate vreo 80 de milioane
de euro exclusiv pentru evenimente de promovare, ce urmau să se desfăşoare
- întâmplător - în trimestrul al treilea al anului. Sume considerabile fuseseră
alocate, în acest scop, şi Sportului. La fel s-a întâmplat şi cu alte porrtofolii,
din care urmau să se înfrupte colegii de alianţă. Dacă am avea răbdare să facem
o socoteală sumară scotocind prin bugetele tuturor ministerelor, va rezulta o
sumă impresionantă al cărei unic scop urma să fie susţinerea candidaţilor în
campanie. Comisiile deja formate nu vor rezolva, probabil, mare lucru în des-
câlcirea problemelor şi în sancţionarea vinovaţilor. Au însă meritul de a fi de-
voalat această schemă şi de a o pune într-o relativă imposibilitate de
funcţionare.    (3 septembrie)

Abdicarea prinţului Duda
După 63 de ani de la gestul socrului său, dar într-un cu totul alt con-

text, principele Radu de Hohenzolern abdică: renunţă să mai candideze pentru
funcţia de preşedinte. În urmă cu câteva luni, când îşi anunţase intenţia, delfinul
Casei Regale Române marca o premieră absolută: era primul cap (ne)încoronat
care-şi contrazicea propria condiţie, renunţând la privilegiul moştenit în favoa-
rea unui principiu democratic: alegerile! A avut, în acest gest temerar, totala
susţinere a socrului său, Regele Mihai, iar expunerea de motive dată publicităţii
era suficient de convingătoare. În loc de a rămâne „încremenit în proiectul”
democratic, Casa Regală se adaptează la o nouă realitate renunţând la rolul
pasiv pe care i-l rezervaseră noile autorităţi. Candidatura prinţului Duda a fost
privită cu o doză de simpatie, ce contrazicea adversitatea majorităţii republi-
cane faţă de o dinstie ce părea să-şi fi trăit veacul. Principele se inserase în
viaţa publică cu discreţie şi tact, îndeplinind - cu ajutorul socrului - rolul de
ambasador de bunăvoinţă pe care i-l acordase guvernul precedent condus de
Adrian Năstase. Contribuţia Casei Regale la succesul demersului românesc,
de aderare la Uniunea Europeană, e dificil de cuantificat dar, cu siguranţă,
acţiunile interprinse la nivelul celorlalte curţi regale europene nu au fost inutile.
Aşa cum s-a mai întâmplat o dată, în ‘96, guvernarea de dreapta s-a delimitat
de regalitate, în contradicţie vădită cu programul istoric al partidelor din această
zonă. Ce a re-dobândit Casa Regală de la Guvernul de stânga, a început să fie
pus sub semnul întrebării, iar una dintre primele măsuri a fost „disponibiliza-
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rea” prinţului. Aici cred că a stat şi originea originalului său demers. Şocul nu
a fost, însă, suficient de puternic şi nici personalitatea sa suficient de convin-
gătoare. În cele câteva luni în care a încercat să-şi facă loc în mass-media, în
ciuda unui boicot insuficient de discret, şansele sale, din sondaje, nu au reuşit
să crească până la un nivel care să justifice efortul. De aici şi gestul „abdicării”,
prin care Casa Regală evită se se pună în postura jenantă de concurent plasat
la coada plutonului. Motivul invocat, în scrisoarea în care se anuţa ieşirea din
competiţie, principele invocă faptul că scrutinul din iarnă va fi unul al „clanu-
rilor”, nu a politicienilor neticăloşiţi, ceea ce nu pare departe de adevăr. Cert
este că prin această renunţare regalitatea iese definitiv din arena acţiunii, re-
zervându-şi postura de spectator.    (4 septembrie)

Cronica unei remanieri neanunţate
Tot mai mult se discută pe la colţurile politicii despre o remaniere.

Schimbări s-au mai făcut - cu recordul de la Interne şi cu cea de la Sport - dar
o remaniere în adevăratul înţeles al cuvântului, nu. Dealtfel, într-un guvern de
coaliţie este şi greu de ajuns la consens pe această temă. Fiecare schimbare din
echipa proprie ar trebui să aibe un echivalent în cealaltă. Altminteri, oricare
dintre partide s-ar putea considera în dezavantaj faţă de înţelegerile iniţiale.
Democraţii (nu le mai zic şi „liberali”, pentru că mi se pare inutil: cu ajutorul
celor câţiva dezertori din PNL, partidul lui Băsescu nu a devenit cu nimic şi
liberal) se pare că au discutat şi au convenit asupra a trei portofolii. Primul pe
listă, cu voia dv, este tăietorul de panglici de la Cultură, Paleologu. Nimerit în
politică pe seama lui taică-său, junele biciclist nu are nici un fel de talent pentru
ce i s-a dat să facă. A fost un ambasador submediocru şi este un ministru ne-
băgat în seamă. Schimbarea mi se pare perfect justificată şi cred că s-a pierdut
deja prea mult timp cu acest experiment ratat care-l afectează inclusiv pe dl
Paleologu, nevoit să se ocupe de alte lucruri decât cele la care, probabil, se pri-
cepe. Al doilea nume este cel al dlui Sandu, de la Comunicaţii. Primul handicap
al ministrului este de a fi intrat în cărţi pe „filiera Stolojan” şi de a nu prea avea
alţi susţinători în high-life-ul democrat. Al doilea este de a fi primit un minister
cu multe probleme şi puţini bani (întârzierile din derularea fondurilor structu-
rale sunt demne de Cartea Recordurilor). Iar al treilea stă chiar în low-profile-
ul său personal: ministrul nu este un iubitor de reflectoare şi de presă şi ezită
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să se dea în stambă de dragul publicităţii. Ceea ce în actualul context reprezintă
un handicap. Despre dl Stănişoară, ce să mai spun: omul este serios şi corect.
Dar a avut parte numai de ghionioane - de la scandalul cu sergentul-spion şi
furtul misterios de arme de la Ciorogârla, până la scandalurile legate de
achiziţiile de tehnică militară. În şerpăria de interese din Armată se pare că nu
prea există antidoturi la diferitele tipuri de venin din dotare. Dincolo, la demo-
craţii ceilalţi, lucrurile par mai simple. O primă victimă ar putea fi doamna An-
dronescu, care şi-a încheiat misiunea de a trece prin furcile caudine ale
intereselor divergente „pachetul” educaţional. Doamna Maur şi-a făcut datoria
şi poate să plece. Dan Nica pare tot mai în plus peste Interne şi Administraţie,
pe care nu reuşeşte să le împace, cu toată miza organizării alegerilor. S-ar putea
să se mulţumească doar cu postura de vicepremier, iar povara ministerului să
fie mutată pe alţi umeri, mai hârşiţi în jocurile care i-au dat şi lui Nica atâta
bătaie de cap. Cel de-al treilea candidat la remaniere ar fi Victor Ponta, cel care
de opt luni pare a nu-şi găsi rostul în această calitate pe care o reprezintă mai
mult pe la televiziuni, decât în Guvern. Asta e teoria. Practica - remanierilor -
este însă cea care ne omoară. Şi-i omoară şi pe cei din Coaliţia care rezistă
eroic la asalturile din interior. Până la alegeri.    (7 septembrie)

Fantoma Macovei revine...
Ieşită din colimatorul presei odată cu racolarea sa de către naivul gu-

vern al Macedoniei în scopul combaterii corupţiei şi pe alte meleaguri, după
modelul dâmboviţean, doamna Monica Macovei revine, încercând să acredi-
teze ideea că justiţia ar trebui să se subordoneze factorului politic! Adică exact
pe dos de ceea ce susţinea cât timp a ocupat funcţia de ministru al Justiţiei, în
guvernarea liberalo-democrată. Pe timpul mandatului său a promovat modifi-
cări la Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, fiind eli-
minată de la art. 4 obligaţia magistraţilor de a respecta codul deontologic,
încălcarea acestuia fiind considerată doar o abatere disciplinară. Doamna Ma-
covei este un caz tipic de politician care una fumează şi alta zice. Care azi
susţine cu tărie un lucru pe care mâine îl combate cu mânie proletară. Probabil
că domnia sa consideră că „independenta” Monica Macovei, cooptată în Gu-
vernul Tăriceanu din raţiuni de imagine (reprezenta, chipurile, Societatea Ci-
vilă) era o cu totul altă entitate decât europarlamentarul PDL Monica Macovei.
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Că ce mergea ca independent nu mai merge ca ostaş credincios al partidului
care te-a dotat cu o sinecură. Acum, domnia sa vede lucrurile cu totul altfel:
protestele magistraţilor reprezintă o grevă mascată, în condiţiile în care aceştia
nu au dreptul să facă grevă. Tot domnia sa mai susţine, acum, că protestul legat
de celebrul spor de stress, care aproape că dublează lefurile, şi aşa disproporţio-
nat de mari faţă de cele ale altor categorii, survine după un şir mai lung de ile-
galităţi ale magistraţilor care şi-au acordat singuri, prin intermediul instanţelor,
sporuri salariale. Dar, când oare s-a produs acest şir lung de ilegalităţi? Nu
cumva chiar  pe timpul intransigentei ministrese, prea ocupată cu jocurile po-
litice ca să realizeze ce fac cei din subordinea sa administrativă? Nu cumva
lupta sa surdă cu CSM-ul a dat apă la moară acestor demersuri şi le-a ajutat să
scape de sub control? Într-un mod de-a dreptul miraculos, doamna Macovei
înţelege abia astăzi ce înseamnă independenţa justiţiei: un drept al justiţiabili-
lor! Nu o umbrelă pentru magistraţi, să facă ce vor. Mintea românului cea de
pe urmă. Din nefericire, într-un stil devenit clasic, aceasta se manifestă abia
când este prea târziu. Când categoria auto-privilegiată a magistraţilor a desco-
perit că este suficient de puternică pentru a-şi crea un statut special şi pentru
a-l impune cu forţa .Greva magistraţilor - căci despre asta este vorba - este cel
mai periculos precedent care se manifestă într-un moment de cumpănă: acela
al faptului că într-o societate democratică forţa nu este exclusă în reglarea unor
diferende. Că ea poate deveni apanajul cvasi-legal al unora mai egali decât
alţii...    (8 septembrie)

Lunga agonie ţărănistă

Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj a dat publicităţii un comunicat
prin care se făcea cunoscută excluderea lui Marian Petre Miluţ din PNŢCD,
invocându-se „grave abateri disciplinare” ale preşedintelui acestei formaţiuni.
„Puciştii” sunt de pe la Cluj, iar manevra a fost orchestrată de aripa „Sârbu”
de la Cluj. Ce va urma după acest pas - ale cărui motive, oricum, nu mai con-
tează - face parte din recuzita clasică a afacerilor de partid: Miluţ va contesta
decizia şi va cataloga Comisia ca frauduloasă şi se vor produce dovezi că pro-
motorii ei nu au nicio legitimitate. El va apăra „adevăratul PNŢCD” în lupta
cu „falsul PNŢCD”. Pentru ce? Sincer să fiu, habar n-am. Miza nu mai poate
fi decât una de reprezentare. Pentru că, de fapt, partidul e mort şi îngropat încă
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de acum vreo nouă ani. PNŢCD a reapărut pe scena istoriei prin efortul unui
grup de foşti deţinuţi politici care au plătit cu ani grei de puşcărie întâmplarea
de a se fi aflat la locul nepotrivit în momentul istoric nepotrivit. Suferinţele şi
privaţiunile au generat un crez care a depăşit de multe ori raţiunea şi contextul
în care s-a manifestat această grupare. Încă de la începuturile reinserării sale,
partidul a dorit să reprezinte o replică intransigentă la formele de manifestare
ale postcomunismului. Îndârjirea şi agresivitatea manifestate la începuturi, in-
transigenţa faţă de descendenţii fostului regim au făcut ca numărul celor care
au dorit să e îndrepte spre această opţiune politică să fie mai mic decât cei care
s-au regăsit, mai degrabă, în liberalism, de pildă. Condus de un personaj cu
autoritate şi carismă - l-am numit pe Corneliu Coposu - partidul a ieşit totuşi
cu dificultate din procentajele minimale şi doar construcţia Convenţiei Demo-
cratice, realizată mai ales la presiuni externe, a reuşit să facă din el o voce dis-
tinctă. Eşecul liberal din 92 i-a dat posibilitatea lui Coposu să preia conducerea
Opoziţiei iar momentul „schimbării”, din 1996 a adus formaţiunea la guver-
nare, pentru a doua oară în istorie. Fără Coposu, trecut în nefiinţă şi cu un Dia-
conescu lipsit de orice veleităţi, partidul a fost sufocat de partenerii unei
guvernări dezastruase şi făcut responsabil pentru toate oalele sparte. Ieşirea de
la guvernare, în 2000, a însemnat şi ieşirea din jocul politic parlamentar. De-
zagregarea partidului a fost rapidă şi cei care s-au perindat pe la conducerea sa
- Ciorbea, Marga, Ciuhandu şi, ultimul pe listă, Miluţ - n-au reuşit să oprească
sau să limiteze procesul. Nici măcar încercăile lui Talpeş de a-l conecta la familia
creştin-democrată europeană n-au mai avut succes. Sigla PNŢCD a rămas o sim-
plă formă fără fond, punând sub semnul întrebării valabilitatea demersului de a
reînnoda firul istoriei după un accident de jumătate de secol. (9 septembrie)

Da’ cu INA ce-ai avut?
Dl. Mircea Coşea este nu numai un politician respectabil, ci şi un re-

cunoscut specialist în domeniul economic. Ultimii ani au marcat, din partea
domniei sale, o retragere discretă din prima linie a politicii şi o implicare cres-
cută în activitatea didactică. Pentru cei care au pierdut firul evenimentelor aş
reaminti doar faptul că dl Coşea a fost ministru al Reformei, în Guvernul Vă-
căroiu şi de numele său se leagă acţiunea de corectare şi de fiabilizare a celebrei
cuponiade, demarată prost de predecesorii săi. În aprilie, anul acesta, dl Coşea,
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care între timp a devenit membru al PDL, după ce a activat mai mulţi ani în
PNL, a fost solicitat, personal de către premierul Boc, să preia conducera In-
stitutului Naţional al Administraţiei (INA). Această instituţie înfiinţată în 2001
în timpul Guvernului Năstase are ca misiune crearea şi implementarea unui
sistem modern şi unitar de formare continuă a resurselor umane din adminis-
traţia publică. Practic, atestarea ca funcţionar public a unei persoane care lu-
crează în administraţie, depinde de stagiul de pregătire şi absolvire a unor
cursuri INA. N-a fost o toană de a lui Năstase sau Cozmâncă, ci o exigenţă
menită să ridice calitatea prestaţiei funcţionarilor publici la nivel european şi
să creeze o categorie stabilă şi competentă de reprezentanţi ai administraţiei
care să nu mai stea la cheremul schimbărilor politice. Dl Coşea şi-a luat în se-
rios misiunea, încercând să ridice performanţa predecesorilor săi pe un nou ali-
niament, mai adecvat momentului pe care-l parcurgem. Institutul a obţinut
fonduri europene şi s-a implicat într-o serie întreagă de programe, reuşind să
se autofinanţeze. Lucrurile au mers bine până când a apărut problema reducerii
numărului de agenţii guvernamentale. Aici şi-au spus din plin cuvântul sforă-
riile şi aranjamentele politice. Au apărut proiecte care vizau desfiinţarea INA
şi transformarea sa într-o direcţie în cadrul Ministerului Administraţiei şi In-
ternelor. Apoi a apărut o altă variantă în care INA urma să fie înghiţită de
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, o entitate bugetară sută la sută. Şi
într-un caz şi în altul, pierzându-şi calitatea de persoană juridică, INA ar urma
să piardă toate finanţările europene şi să trebuiască să restituie cele vreo 10
milioane de euro primite deja. Foarte îndatoritor la debutul relaţiei, premierul
Boc a devenit brusc de neabordat de către dl Coşea, chiar dacă rezolvarea pro-
blemei este determinată de o serie întreagă de urgenţe, între care şi imposibi-
litatea numirii de noi prefecţi sau înalţi funcţionari publici, prin ingheţarea sau
desfiinţarea cursurilor de pregătire. Ca în orice poveste din asta de la noi există
şi nişte dedesupturi deloc obiective. La originea tuturor manevrelor de desfi-
inţare a INA stă şeful Agenţiei Funcţionarilor Publici, membru activ în Consiliul
ministerului. Care preşedinte este, în acelaşi timp, coacţionar al unor societăţi
comerciale care au ca obiect de activitate pregătirea şi perfecţionarea persoanelor
din administraţia publică! Firmă în care şeful Agenţiei este asociat cu primarul
liberal al Braşovului, cu amănuntul că fosta guvernare liberală e cea care a dat
undă verde acestuit tip de pregătire în cadru privat. Probabil că ce se întâmplă
cu INA este valabil şi în cazul altor instituţii în care, sub pretextul reformării şi
al economisirii de resurse se tranzacţionează interese private cât se poate de con-
crete, iar şeful guvernului devine un simplu pion al aceste jocuri.   (11 septem-
brie)
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Premieră naţională: 
un preşedinte pus la colţ!

Hotărât lucru, Traian Băsescu nu a fost inspirat când s-a dus, joi, la
CSM, să-i muştruluiască pe magistraţi pentru greva lor ilegală. De data asta
oamenii legii n-au mai fost docili şi respectuoşi ca altădată, înghiţind în sec la
lecţiile de morală date de funcţionarul cu cel mai înalt grad (nu şi cu cea mai
mare leafă, deocamdată) din stat. După ce le-a spus, scurt şi cuprinzător, ce
avea de spus, preşedintele a dat să plece. L-a oprit, însă, pe loc, preşedinta Aso-
ciaţiei Magistraţilor, bătăioasa doamnă Mona Pivniceru, care în dulcele-i grai
moldovenesc l-a invitat să dea socoteală pentru câteva lucruri, între care cel
mai grav este campania negativă pe care şeful statului o face la adresa Justiţiei.
Nu cred că, în cei cinci ani de mandat, lui Traian Băsescu i-a mai fost dat să
fie luat în târbacă şi obraznicit cum l-au tratat juzii sătui de aerele sale totalitare.
Din nebăgarea de seamă a SPP-ului ştim ce s-a întâmplat cât a fost presa lăsată
să asiste. Habar n-avem ce s-a mai întâmplat după aceea dar sunt convins că
tonul nu s-a îndulcit, cu atât mai mult cu cât preşedintele a găsit de cuviinţă să
răspundă cu ironii groase, marinăreşti, la adresa preopinenţilor. Tonul acestei
întâlniri constituie un punct de cotitură în evoluţia preşedintelui în exerciţiu.
Pentru prima dată este contrat, public, nu de o persoană, ci de reprezentanţii
unei instituţii esenţiale. Contrat şi tratat fără menajamentele obişnuite în dia-
logurile cu feluriţi reprezentanţi ai altor autorităţi. Din punct de vedere al im-
aginii, a fost un dezastru pentru preşedinte: poporul care mai are încredere în
el l-a văzut într-o postura timorată, în care aplombul său obişnuit n-a mai
funcţionat. Pentru prima dată, Băsescu n-a mai dat, ci a primit lecţii. Momentul
este cu atât mai delicat cu cât preşedintele se află într-o situaţie generală deloc
confortabilă: n-a dat încă un răspuns la acuzaţiile de trafic cu arme ale fratelui
său, iar Guvernul Boc, emanaţia sa personală, este încolţit din toate părţile, in-
clusiv despre dinspre aliatul la guvernare. Este fondul pe care Traian Băsescu
va trebui să-şi anunţe candidatura pentru un nou mandat...    (14 septembrie)
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Ce are comandantul Gherghina 
cu directoarea TAROM

La prima vedere ar putea fi considerat un fapt minor (o simplă întâm-
plare nu vreau să spun „accident”). Sâmbătă, vreo 150 de turişti care au avut
şansa să petreacă o săptămână în decorul fastuos al Insulelor Canare, din Ocea-
nul Atlantic, s-au îmbarcat în cursa charter a TAROM, care a decolat pe aero-
portul din sudul insulei Tenerife, conform orarului, la 12.45. Erau cu toţii
pregătiţi pentru zborul de peste 6 ore care desparte Canarele de Bucureşti. Fiind
vorba despre o cursă pe distanţă relativ mare, era prevăzută ca şi la ducere, o
escaladă de realimentare şi de schimbare a echipajului la Barcelona. Ajunşi
după un zbor de peste 3 ore la Barcelona, pasagerii au fost informaţi de către
echipaj că escala va dura 50 de minute şi că vor fi nevoiţi să petreacă acest
răgaz în avion, pe scaune. O perspectivă - să recunoaştem - nu foarte plăcută,
după cele 3 ore parcurse deja şi celelalte 3 care urmau, dar asta era situaţia şi
aranjamentul făcut de companie cu administraţia aeroportului. Numai că cele
50 de minute au trecut şi nu se dădea niciun semn că s-ar face pregătiri pentru
decolare. După 80 de minute petrecute în atmosfera tot mai încinsă a cabinei
lipsite de ventilaţie, (aceasta se face doar când pornesc motoarele) o stewardesă
(pardon, asistentă de bord) a cerut scuze pentru întârziere dând vina pe serviciul
de handling al aeroportului! Scuze cel puţin trase de păr dat fiind că handling-
ul nu avea nicio treabă în situaţia în care nu se îmbarca şi nu se debarca nimic
altceva decât echipajul. Câţiva pasageri mai băgăreţi au reuşit însă să descopere
că întârzierea se datora... absenţei echipajului de schimb, care nu reuşise (sau
uitase!?) să ajungă la timp la aeroport! Abia după 100 de minute (dublul tim-
pului de aştepare programat) şi-a făcut apariţia gâfâind comandantul Gherghina
însoţit de echipajul său, care fără a mai pierde timpul cu explicaţii a purces să
decoleze spre destinaţie. Poate că aş fi trecut peste această întâmplare - neplă-
cuta - e drept dacă nu mi-ar fi căzut sub ochi chiar atunci articolul de pe prima
pagină al revistei de bord „Insights” în care, sub fotografia juvenilei directoare
a TAROM, doamna (sau domnişoara) Ruxandra Brutaru (nume predestinat
pentru şefia companiei) spunea negru pe alb: „Am ocupat anul trecut locul 1
la punctualitatea decolărilor cu o rată de 89,3% în rândul celor 30 de operatori
ai Asociaţiei Companiilor Aeriene Europene (AEA) şi ne-am propus ca şi la fi-
nalul anului 2009 să ne menţinem fermi poziţia de lideri la acest capitol”. Eu vă
doresc asta din toată inima doamnă (domnişoară Brutaru), dar nu ştiu ce are cu
dumneavoastră comandantul Gherghina. Poate reuşiţi să aflaţi...(21 septembrie)
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Cozmâncă: 
un aparatchik fără aparat!

Octav Căzmâncă n-a mai avut răbdare până astăzi, când îşi aniver-
sează ziua de naştere, pentru a expedia misiva festivă adresată partidului din
care face parte în calitate de membru fondator, pentru a-şi face cunoscută in-
tenţia de a se autosuspenda. Ce înseamnă autosuspendarea? A definit-o chiar
preşedintele actual al partidului, pe la o nuntă din Ardeal unde l-a ajuns din
urmă vestea: „păi e autosuspendat de vreo cinci ani!”. Adică nu mai există pen-
tru noi. Nu i-am mai dat nici funcţii, nu l-am mai chemat nici la şedinţe, n-a
mai apărut nici pe vreun mic ecran... Cozmâncă e o figură aparte în politica
post decembristă. Ucenicit la şcoala fostului partid, unde „cadrele hotărau
totul”, s-a dovedit un destoinic activist din categoria celor de care are nevoie
ca de aer orice partid: un organizator meticulos şi temeinic. Unul dispus să
muncească din zori şi până-n noapte (pe vremea când era ministru în guvernul
Năstase circula o glumă: dacă în noapte mai era vreo fereastră luminată în Pa-
latul Victoria, aia era sigur de la biroul lui Cozmâncă), să-şi turtească fundul
pe scaunele unor şedinţe interminabile şi să urmărească cu enervantă tenacitate
îndeplinirea sarcinilor trasate. Lucru pe care, în general, nici un politician serios
nu mai are răbdarea să le facă, renunţând la aspectele mai agreabile ale
condiţiei sale (talk-show-urile, tăierile de panglici, şuetele la cârciumi de pro-
tocol). Până acum vreo patru ani şi ceva, Octav Cozmâncă a fost omul pe care
s-a sprijinit scheletul organizatoric al PSD-ului, organizatorul de campanii elec-
torale şi responsabilul cu activităţile din teritoriu. Lipsit de carismă şi mai puţin
dotat pentru activităţile ce implicau şmecheria jovială a unui Hrebenciuc sau
frăţiile discrete şi eficiente construite de un Mitrea, Cozmâncă s-a trezit deodată
în afara jocului: manevrele oculte de la Congresul din aprilie 2005 l-au pus în
faţa unei situaţii cu care nu se mai confruntase: contestarea autorităţii liderului
de drept dintr-un partid care până atunci mărşăluise disciplinat în urma fonda-
torului şi al delfinului său arogant! Spectacolul „loviturii de partid” orchestrată
de (încă) cuplul Mitrea -Hrebenciuc şi echipa celor care aveau a se teme, din
varii motive, de revenirea la cârma partidului a fostului preşedinte l-a decepţio-
nat şi l-a dezgustat. A ales să se retragă cu discreţie din prima linie, neregretat
de nimeni. Epoca „organizatorului” de la centru a predat ştafeta celei a „gru-
purilor de interese” din teritoriu şi a exponenţilor săi. Că cele expuse în scri-
soarea sa de adio sunt reale, nu se îndoieşte nimeni. Dar nu mai au nici un
ecou.Lumea din PSD s-a împăcat cu situaţia şi în locul unei opoziţii de onoare,
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este preferat majoritar, un concubinaj politic profitabil. Probabil că Cozmâncă
se va alătura lui Oprescu, dacă acesta va candida. Dar succesul său este puţin
probabil, pentru că îi va lipsi esenţialul: „aparatul”! Cozmâncă a fost un exce-
lent „aparatchick”, atâta timp cât mecanismele organizatorice moştenite au
putut fi adaptate pentru a funcţiona în noile condiţii. În spatele lui Oprescu,
însă, nu se mai află nici un aparat. Doar un aparatchick, şi acela autosuspen-
dat...    (22 septembrie)

De ce îl susţine Iliescu pe Geoană
„Bineînţeles că îl susţin pe Mircea Geoană, candidatul partidului So-

cial Democrat. Nu contest că are unele slăbiciuni, unele inabilităţi şi stângăcii.
Dar cine nu are slăbiciuni”. Din acest portret elogios făcut de preşedintele fon-
dator Ion Iliescu succesorului său mai lipsea doar: „e şi niţel cam prostănac,
dar e băiat bun!”. N-a mai spus-o, dar s-a cam subînţeles. Declaraţia aceasta
de susţinere a lui Ion Iliescu pentru Mircea Geoană este, de fapt, o replică la o
scrisoare deschisă a lui Octav Cozmâncă, făcută publică cu o zi înainte, în care
fostul preşedinte executiv arunca anatema asupra candidatului prezidenţial şi
motiva revolta sa şi prin tratamentul incorect aplicat fostului său şef. Nu ştiu
cât de emoţională a fost relaţia celor doi, ştiu însă că dl Cozmâncă avea repu-
taţia de a fi unul dintre apropiaţii lui Ion Iliescu, exponent al „nucleului dur”
al partidului. Pare, deci, cam nefirească reacţia dlui Iliescu: deci omul tău te
elogiază, se sacrifică, practic pentru tine, şi tu îi întorci spatele? Reacţia este
nefirească pentru cei care nu-l cunosc pe dl Iliescu. Pentru dânsul, întotdeauna
ataşamentul faţă de idee a fost mai presus de ataşamentul faţă de oameni. Le-
a fost întotdeauna loial colaboratorilor săi atâta timp cât nu l-au forţat să aleagă
între ei şi ideile sale. Dl Iliescu a avut chiar de tras ponoase de pe urma acestui
ataşament: în jurul domniei sale şi-au găsit cu regularitate adăpostul personaje
care i-au fost devotate, dar care au intrat la un moment dat în focul controver-
selor publice, prin culpe reale sau inventate. Reacţia sa faţă de Căzmâncă nu
este una izolază. Atunci când gruparea Boda-Meleşcanu a încercat să-l rupă
de partidul perdant în alegerile din 1996 pentru a edifica o alternativă (care
până la urmă s-a numit Alianţa pentru România - APR) a refuzat, deşi „disi-
denţii” îi fuseseră, practic, cei mai apropiaţi colaboratori. I-a refuzat şi pe cei
care au încercat să-l atragă într-o combinaţie disidentă şi după umilitorul con-
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gres din aprilie 2005. A refuzat şi ofertele lui Oprescu, cel care şi-a motivat
opţiunea independentă prin faptul că adevăraţii lideri ai partidului fuseseră
marginalizaţi. De fiecare dată, Ion Iliescu a preferat să rămână în interiorul par-
tidului, neasumându-şi niciodată responsabilitatea unei scindări şi a unei slăbiri
a suporturilor doctrinare. A făcut-o, într-un fel, chiar şi atunci când l-a acuzat
pe Ceauşescu de „întinarea nobilelor idealuri comuniste”. Pentru activistul
Iliescu, partidul nu greşeşte: oamenii sunt cei care greşesc şi cea mai mare
greşeală o reprezintă sectarismul şi deviaţionismul! Chiar dacă ar fi putut ori-
când, bazându-se pe nucleul electoral care i-a rămas întotdeauna fidel, să for-
meze un alt partid, Ion Iliescu a refuzat cu obstinaţie o asemenea variantă, care
nu corespunde structurii sale intime, umane şi ideologice. Aşa că, deci, să nu
ne mirăm că poate fi acum susţinătorul celui care l-a umilit nu odată în decursul
unui interval în care, ironic, acesta se află acum la mâna lui. Imperfect cum e,
dar al partidului!    (23 septembrie)

„Droguri, sex şi bani” - 
o producţie

a studiourilor de la Cotroceni
Sunt cele trei subiecte clasice de top care asigură o audienţă majoră

oricărei producţii artistice sau jurnalistice. Comisia Prezidenţială pentru Ana-
liza Riscurilor Sociale şi Demografice din România şi-a prezentat marţi rapor-
tul, stârnind o adevărată furtună: adversarii preşedintelui au jubilat şi n-au
contenit să comenteze maliţios. Iată ce-l frământă pe Băsescu! Curvele şi dro-
gurile! Cu o subtilă trimitere la familie: chestia cu drogurile o preocupa şi pe
mezina familiei, europarlamentarul, care din experienţa sa prin cluburile de
noapte a cules şi propunerea care s-a regasit în raport, referitoare la legalizarea
drogurilor uşoare. Oricât ar fi de tentante speculaţiile în acest registru, cele
două propuneri din raport merită o analiză obiectivă. Şi anume: consumul de
droguri şi comerţul cu servicii sexuale sunt două realităţi dure ale lumii con-
temporane, cu impact crescut şi în România. Consumul de droguri generează
traficul, iar măsurile restrictive nu fac altceva decât să stimuleze o activitate
de pe urma căreia se obţin profituri uriaşe, neimpozabile. Comisia nu a facut
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gafa de a propune şi dezincriminarea traficului, a comercializării „la negru” a
drogurilor. Deşi sunt tot mai numeroase vocile care susţin că o asemenea mă-
sură ar conduce la prăbuşirea rentabilităţii comerţului cu stupefiante şi ar anula
una dintre sursele principale de finanţare a altor acte nocive, între care şi tero-
rismul. Unele state au facut chiar experimentul legalizării comerţului cu droguri
uşoare - Olanda. Iar măsura n-a fost urmată de o creştere a numărului de toxi-
comani, ba chiar a curăţat strada de fauna dealerilor. Probabil că noi nu suntem
pregătiţi mental pentru acest stadiu. Dezincriminarea consumului n-ar face,
însă, altceva decât să dea posibilitatea poliţiei să se ocupe prioritar de traficanţi,
nemaicomplicându-se cu consumatorii. Care, orice s-ar întâmpla, vor continua
să consume şi să caute surse de aprovizionare. Iar apoi, dependenţa îi loveşte
suficient de dur pe aceştia pentru a nu mai fi nevoie să fie şi încarceraţi - cu
costurile şi riscurile de rigoare. Cu prostituţia este cam aceeaşi problemă. Le-
galizată sau nu, ea îşi continuă drumul milenar. Profesionistele sexului - indi-
ferent de motivele care le împing spre o astfel de practică - vor continua să
găsească în vânzarea de servicii ilegale o sursă de supravieţuire sau de opulenţă
, după calităţi şi tarife. Sancţionarea lor contravenţională este lipsită de orice
efect. Atunci nu ar fi mai corect şi mai practic ca această activitate să intre în
rândul celor care pot fi controlate - din motive de profilaxie - şi chiar impozitate
- din raţiuni de protecţie socială? Ar apărea bordelurile, indiferent cum se vor
chema, dar vor dispărea peştii şi exploatarea sexuală. Nu mai vorbesc de săra-
cul nostru buget care ar putea beneficia de o sursă de alimentare. Mai sigură
decât salariile şi benzina. Bref: sexul şi drogurile sunt două probleme ale noas-
tre, ale tuturor. Nu ale lui Băsescu. Iar lor trebuie să li se găsească o rezolvare.
Propunerile din raport merită mai mult decât băşcălie.

P.S. Au mai rămas banii. Aceştia însă reprezintă o problemă. Practic
de nerezolvat...    (24 septembrie)
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Datoria externă şi 
îndatorarea internă

Niciodată in istoria sa România nu a avut o datorie externă mai mare
ca astăzi: peste de 67 de miliarde de euro, sumă care creşte zilnic, prin jocul
nemilos al dobânzilor! Ceauşescu se răsuceşte, probabil, în mormântul său se-
cret, iar noi nu putem decât să ne întrebăm dacă faptul că suntem atât de înda-
toraţi ne va face mai preţioşi în ochii creditorilor decât eram atunci când acesta
strânsese cureaua până la ultima gaură, pentru a profita de „independenţa” pe
care credea că i-o conferă lipsa datoriilor. Şi, de parcă asta n-ar fi de ajuns, cu
toate alarmele şi declaraţiile de austeritate, lefurile bugetarilor şi pensiile pen-
sionarilor continuă să crească, ajungând să coste statul român un miliard de
euro pe lună, sumă pe care o economie în colaps nu o mai produce de multă
vreme, dar care trebuie acoperită de undeva. Deocamdată din împrumutul de
la FMI, dar acesta se va consuma destul de repede, mai ales dacă statul va
trebui să plătească şi unele datorii restante, somat fiind de instanţele judecăto-
reşti (banii magistraţilor). În acest timp măsurile de stimulare a economiei con-
tuinuă să fie ca şi inexistente. „Prima casă” a produs multă birocraţie, şi a
vândut doar câteva apartamente vechi. Lucrările publice în curs merg târâş-
grăpiş din lipsă de fonduri - acestea ducându-se pe lefurile armatei de bugetari,
devenită mai numeroasă decât cea a celor care lucrează în sectorul privat, şi
de la care se smulg impozitele şi contribuţiile necesare alimentării bugetului.
Ce face, în acest timp, clasa politică? Se pregăteşte de o bătălie pe viaţă şi pe
moarte pentru funcţia de preşedinte - cea care va asigura funcţionarea meca-
nismelor „capitalismului bugetar”, în folosul clientelei care contribuie la chel-
tuielile de campanie. Sondajele nu descifrează modificări importante ale
ponderii celor trei candidaţi principali (ceilalţi sunt pentru decor, inclusiv
Oprescu). Ce-ar mai putea schimba, în răstimpul rămas până al alegeri, raportul
de forţe? Să facem un scenariu, după cum e obiceiul: Băsescu rămâne pe locul
întâi, cu toate loviturile primite în ultima vreme, mai ales de anularea vizitei
în SUA. „Marele Licurici” nu pare să mai dorească să fie parte în Axa imagi-
nată de Băsescu. Iar specialiştii spun că raportul de forţe de la „intern” poate
fi influenţat în mod semnificativ de semnalele externe. Or este foarte posibil
ca, de pildă, până în campanie, să ajungă până la noi în vizită oficială secretarul
de stat Hillary Clinton, să se întâlneasă cu Băsescu, dar să-l trateze cel puţin în
mod egal pe Geoană, cu atât mai mult cu cât se zice că acesta are o relaţie per-
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sonală cu vicepreşedintele Biden şi, oricum, se descurcă mai bine în plan lin-
gvistic decât Băsescu. Ar fi un punct important în favoarea candidatului so-
cial-democrat. Deasemenea, să zicem ca prin eforturi conjugate, manageriate
de consilierul Guşă, tot Geoană ar merge în săptămânile viitoare într-o vizită
în Rusia, unde ar fi primit de Putin - acelaşi care nu l-a primit niciodată, cât a
fost preşedinte, pe Băsescu, căruia i-a adresat doar o invitaţie formală, când a
fost la Bucureşti din motive de NATO, dar pe care a evitat să o finalizeze. Asta
chiar ar fi lovitura care ar putea influenţa decisiv raportul de forţe dintre cei
doi protagonişti, care de la „intern” nu mai au a se aştepta la mare lucru. E,
însă, doar un scenariu. Simple supoziţii...    (25 septembrie)

Se mută Parlamentul 
într-o garsonieră?

Nu ştiu care a fost ideea din capul „părinţilor” Constituţiei când au
propus formula parlamentară bicamerală. S-a invocat atunci o anumită tradiţie
şi nişte modele extrem de convenabile. Principala raţiune a fost, cred, satisfa-
cerea nevoilor de promovare a cât mai multor persoane cărora calitatea de par-
lamentar putea să le asigure scoaterea din anonimat şi conferirea privilegiilor
de care fuseseră lipsite până atunci. Mă mir doar că suma reprezentanţilor
naţiunii a fost limitată la doar vreo 500 de persoane: unul la 44.000 de locuitori.
Raport substanţial mai generos decât cel fixat de americani sau de englezi, ca
să mă refer doar la componenţii defunctei axe băsesciene. S-a constatat cât se
poate de curând că cifra era umflată, că cel puţin jumătate dintre cei care sa-
tisfăceau stagiul parlamentar erau inapţi intelectual pentru acest serviciu. Dar
lucrurile fuseseră tranşate iar pentru partide constituia un avantaj substanţial:
aveau mai multe sinecuri de oferit contributorilor de campanie. Ideea cu care
a venit, hodoronc - tronc, în plină agitaţie pre-campanie electorală Traian Bă-
sescu nu e nouă. Ea a mai fost vânturată, în special de presă şi de societatea ci-
vilă, pentru că politicienii n-au avut niciodată motive să se despartă, fie şi
parţial, de avantajele parlamentarismului: respect, bani şi influenţă. Pe ce se
bazează Traian Băsescu când vine acum cu propunerea? Pe populismul ideii,
în primul rând: care om normal, care trăieşte de azi pe mâine (şi asta e baza
electoratului) poate să privească cu ochi buni ca cei care aţipesc prin Parlament
să ne coste 7000 de euro pe lună? Că plătim ca să-i răsfăţăm, vreo 15 milioane
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de euro lunar, cheltuială care nu pare să se concretizeze în nimic palpabil pentru
cetăţeni? Ca deobicei, preşedintele în exerciţiu a ales tema cea mai potrivită
pentru a fi iniţiată şi dezbătută frenetic şi inutil, în detrimentul unor teme acute
ale actualităţii. Chiar dacă în final exerciţiul - şi cheltuiala aferentă - rămâne
unul gratuit, pentru că ultimul cuvânt în ceea ce priveşte modificarea îl va avea
Parlamentul însuşi, momentul s-a dovedit oportun pentru a scoate din circulaţia
dezbaterilor eşecul actualei guvernări pe care actualul preşedinte o girează ne-
condiţionat. Pentru cei frustraţi de condiţiile în care trăiesc este însă o gură de
oxigen: iată omul care gândeşte ca noi şi căruia nu îi este indiferent cum se toacă
banul public! Mai puţini şi mai buni - asta ar putea fi deviza referendumului. Se
va muta Parlamentul, din cele două Camere confortabile într-o garsonieră? Mă
tem că nu. Dar nici nu are vreo importanţă. Gestul contează. (28 septembrie)

Premierul îşi arată muşchii! 
Prima remaniere 

din guvernul Coaliţiei!
Este primul gest de autoritate al premierului: acesta i-a arătat vice-

premierului cartonaşul roşu şi a invitat partenerii de alianţă să facă o altă no-
minalizare! Funcţia de ministru de Interne din actualul Executiv pare să fie
blestemată. Mai întâi, Gabriel Oprea a căzut victimă „insubordonării” faţă de
şeful său de partid (în fapt, manevrelor oculte ale lui Vanghelie). A fost înlocuit
de Dragnea, care a luat-o şi el la goană spre Teleormanul său drag după numai
câteva zile, lansând ca scuză insuficienta bugetare a ministerului. Nica a fost
„soluţia de avarie” prin care PSD-ul, parcă buimac, s-a lipsit de un reprezentant
în plus în balanţa puterii executive. Iar Nica a căzut ca musca-n lapte în
muşuroiului Internelor, mişunând de grupuri, grupuleţe şi grupuscule, fiecare
cu interesul său. Nica s-a dovedit extrem de uşor de dus de nas de versaţii săi
colaboratori, fiind pus nu odată în situaţii delicate, prin luarea de bune a infor-
maţiilor servite de subordonaţi. N-aş aminti decât celebra sa declaraţie în le-
gătură cu la fel de celebrul Gorbunov şi conexiunile sale ultrasofisticate (care-şi
ascundeau armamentul în oala cu ciorbă). Remanierea de ieri i se trage deja
fostului ministru de la o chiflă asemănătoare: anunţul legat de faptul că n-ar
mai fi autobuze de închiriat în ziua alegerilor! În locul lui Boc l-aş fi întrebat
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doar: cum aţi aflat acest lucru, domnule Nica? Aţi încercat să le închiriaţi dv.?
Asta este însă doar anecdotă. Realitatea este că dl. Nica a dat impresia că este
ministru de Interne pe Lună, dacă acceptă cu asemenea seninătate ideea că ale-
gerile - pe care are a le organiza personal - sunt deja fraudate! Atunci dânsul şi
oamenii săi ce mai păzesc acolo? A fost însă una dintre replicile „acide” pe
care le schimbă aproape regulat partenerii de guvernare, „fraţi vitregi” într-o
familie dezbinată de însuşi părintele său şi care face tot mai des proba incapa-
cităţii de a guverna coerent şi eficient. La ora când apar aceste rânduri nu s-au
consumat încă cele 24 de ore din ultimatumul dat de premier şi nu ştiu care e
decizia PSD-ului: numeşte alt ministru (şi alt vicepremier!) sau iese de la gu-
vernare? În ambele situaţii partidul stă prost. Şi asta în ajunul (re)lansării can-
didatului său la preşedinţie.    (29 septembrie)

Cacealmaua lui Boc
Indiferent de finalul său, manevra pusă la cale de democraţi a fost ju-

cată impecabil. Pentru că remanierea lui Nica n-a fost o simplă toană. Totul a
fost calculat în amănunt până la a cincea mutare şi la previzibilul şah-mat dat
social-democraţilor. Nica era, fără îndoială, cel mai vulnerabil ministru. Ne-
având nici în clin nici în mânecă cu portofoliul pe care l-a primit aproape cu
de-a sila, a fost în permanenţă „jucat” de vulpoii bătrâni din subordine, care l-
au intoxicat sistematic. Ultima intoxicare a fost cea cu autocarele electorale,
pe care viceprimul şi ministrul a înghiţit-o pe nemestecate, oferind democraţilor
cel mai bun pretext ca să atace. În maniera în care ei înşişi au fost atacaţi de
Tăriceanu când acesta i-a azvârlit în opoziţie. A fost rândul lor să înveţe din
această lecţie. Atunci când Boc a făcut anunţul remanierii, era cât se poate de
previzibil că Geoană şi ai lui nu puteau să accepte senini un asemenea afront.
Reacţia lor a fost cât se poate de previzibilă: frontul unit făcut în jurul lui Nica
nu l-a impresionat câtuşi de puţin pe premier, care a rămas ferm pe poziţie, dar
nu absurd: i-a invitat pe parteneri să numească un alt ministru, portofoliul
aparţinându-le prin algoritm. Pornind de la premisa logică că un prim ministru
are dreptul să nu dorească să mai lucreze cu o anumită persoană, el n-a extins
respingerea la adresa partidului. Ba, din contră, şi-a dovedit pe deplin spiritul
de cooperare şi dorinţa de a continua colaborarea cu aliatul de conjunctură. Iar
pentru ca reacţia pesedistă să lovească în gol, a şi transmis preşedintelui pro-
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punerea de remaniere, odată cu ultimatumul, spălându-se pe mâini şi pasând,
chipurile, răspunderea în ograda prezidenţială. Manevra a fost de două ori
parşivă: odată pentru că a prevăzut prima reacţie. Şi a doua oară, pentru că a
intuit în ce situaţie imposibilă se vor găsi partenerii după ultimatum: să dea în-
apoi, ar fi fost umilitor. Să meargă înainte, însemna să accepte ideea că vor fi
înlăturaţi de la guvernare după ce o jumătate de an lucraseră doar la împărţeala
prăzii. Persistenţa în refuzul de a-l înlocui pe Nica duce automat la ruperea
coaliţiei. Ruperea coaliţiei nu mai duce la căderea Guvernului, cel puţin până
la alegeri. Boc şi democraţii completează schema, după ce-i aruncă afară pe
social-democraţi şi face jocurile în vederea alegerilor care le pot aduce un scor
mai bun şi alte posibile variante de alianţe. Băsescu ridică din umeri şi, îndu-
rerat, acceptă situaţia, aruncând vina pe lipsa de realism a lui Geoană, care
între orgoliu şi pragmatism alege orgoliul. O cacealma strălucită, de pe urma
căreia Boc, cel ignorat şi persiflat, pune mâna pe tot potul! Repet, la ora când
am scris aceste rânduri nu era cunoscută decizia finală social-democraţilor. In-
diferent care va fi fost însă aceasta, partida a fost deja câştigată la scor de PD-
L. Şi de Băsescu.    (1 octombrie)

O ieşire logică din criză: 
guvernul monocolor Boc 2

Mărturisesc faptul că până în ultimul moment am avut convingerea
că ataşamentul faţă de ciolan va fi mai puternic decât orgoliul şi că PSD va ac-
cepta afrontul şi umilinţa cu preţul rămânerii la guvernare şi la beneficiile ei.
Iată, însă, că realitatea - totdeauna contradictorie - m-a infirmat. Nemaiavând
cum să dea înapoi, după toate declaraţiile belicoase puse pe piaţă, Geoană şi
compania au fost obligaţi să convertească pragmatismul în demnitate şi să con-
firme valabilitatea strategiei puse la cale în laboratorul politic de la Cotroceni.
Prin retragerea demnă a PSD-ului, Băsescu a obţinut ceea ce şi-a dorit de la
bun început: un guvern monocolor. Un guvern fără crize interne şi fără con-
troverse. Pentru că una e „partidul lui Băsescu” şi alta „partidul lui Vanghelie”.
Asta face şi diferenţa de fond între eficienţa cu care se iau decizii şi se aplică
în cele două formaţiuni. În timp ce primul are un lider legitim şi autoritar, cel
de-al doilea colcăie de grupuri de interese divergente şi de autorităţi conjunc-
turale. Ieşirea PSD de la guvernare reprezintă, în ultimă instanţă, şi soluţia
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ieşirii dintr-o criză politică ce s-ar fi accentuat pe măsura apropierii termenului
scrutinului prezidenţial. Guvernul va avea posibilitatea să acţioneze unitar şi
concertat pe obiectivele propuse - între care cel principal este obţinerea unui
nou mandat pentru Traian Băsescu. Pentru PSD soluţia pare să fie de două ori
păguboasă. Odată pentru că pierde orice control asupra mecanismelor de in-
fluenţă electorală. A doua oară, pentru că pleacă în campanie cu handicapul
unei co-guvernări în care nu a reuşit să facă nimic prin care să se legitimeze ca
o componentă progresistă şi eficientă a acesteia. Poziţia lui Geoană la vârful
partidului este departe de a se consolida. Din contră, el va avea de suportat re-
sentimentele acelei părţi din partid care a fost îndepărtată de la pârghiile de
putere prin decizia luată la vârf şi prin faptul că, din opoziţie, nu mai are ce
oferi clientelei proprii. Va fi un bun prilej pentru cei care s-au opus participării
la guvernare să contraatace şi să pună în evidenţă erorile în serie înfăptuie pe
parcurs şi subminarea avantajelor electorale pe care le-ar fi putut aduce rămâ-
nerea în opoziţie.    (2 octombrie)

O mitocănie
Nu ştiu ce l-a apucat pe Viorel Hrebenciucsă se exprime în modul în

care a făcut-o în timpul crizei, la adresa preşedintelui. A fost pur şi simplu o
mitocănie, indiferent de sentimentele pe care le au cei doi politicieni unul faţă
de celălalt. Se ştie că preşedintele nu e uşă de biserică în materie de exprimare
şi că adeseori îi scapă formulări pe care dicţionarul le consemnează cu jena de
rigoare. Aşa încât unii - mai ales dintre cei atacaţi - se simt îndreptăţiţi să răs-
pundă în aceaşi manieră. În cazul de faţă însă, Traian Băsescu nu a recurs ni-
ciodată la formulări „neparlamentare”, cu toată antipatia pe care o manifestă
faţă de fostul său eventual cuscru. Nici măcar dacă ar fi fost vorba despre o
exprimare în cadru restrâns (de partid!), Viorel Hrebenciuc n-ar fi avut dreptul
să spună ce a spus în faţa microfoanelor presei. „Să-şi bage el capul în apă
rece, pentru că e totdeauna beat!” - este o afirmaţie pe care, în mod normal,
Traian Băsescu ar trebui să o taxeze ca pe o injurie, nu ca o opinie, dându-l în
judecată pe cel care a emis-o. Dacă nu o face, înseamnă că tolerează o situaţie
în care dialogul politic coboară la cel mai jos nivel al său. Or, ceea ce s-a în-
tâmplat în ultima vreme - şi mă refer doar la discursul deşucheat al lui Crin
Antonescu din Parlament, în cursul dezbaterilor pe marginea moţiunii liberale
- acreditează ideea că, în preajma campaniei electorale se pregăteşte terenul
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pentru cele mai abjecte şi mai puţin argumentate afirmaţii şi calificative. Dacă
s-a ajuns aici, de vină nu sunt numai politicienii lipsiţi de educaţie şi de bun
simţ. Este şi vina mass-media care nu ezită niciodată să preia şi să difuzeze
cele mai degradante producţii verbale ale celor care ne reprezintă. Probabil că
succesul de public al scuipăturilor şi înjurăturilor clanului Becali şi a altor cla-
nuri fotbalistice au exercitat o influeanţă de neevitat asupra politicienilor spe-
riaţi că vor fi surclasaţi în topurile de audienţă. Nu mai lipseşte decât să asistăm
la câteva cotonogeli în direct ale parlamentarilor sau miniştrilor (momentul e
cât se poate de propice) mai ales că tentative de acest gen au avut deja loc
(amintiţi-vă episodul TV Marinescu - Bideu -  Anca Constantinescu -  Ciocu’
Mic, cu paharul de apă aruncat în faţă).    (3 octombrie)

Guvernul provizoriu
După „lovitura de palat” instrumentată la Cotroceni şi pusă în practică

la Victoria, s-a instalat Guvernul Provizoriu. Acesta va funcţiona până la 15
noiembrie, cu doar o săptămână înainte de primul tur al prezidenţialelor.
Atunci, pe 15, premierul Boc va trebui să se prezinte în faţa Parlamentului cu
propunerile pentru noii titulari ai portofoliilor vacantate prin remaniere sau de-
misie de către social-democraţi. Acestea vor fi (sau nu?) validate de un Parla-
ment în care, cel puţin teoretic, PDL nu are majoritatea necesară. Practic, o
poate obţine până atunci prin racolarea a vreo 20 de parlamentari de la PSD şi
PNL, nemulţumiţi sau dornici de avantaje mai palpabile. Până atunci însă, ţara
va fi guvernată de un cabinet pe jumătate provizoriu, în care mai toţi miniştri
portocalii (cu excepţia lui Paleologu) vor avea o normă în plus la un alt minister
decât la cel la care sunt titulari. Nu este prima dată când un partid se retrage de
la guvernare. Au făcut-o, mai întâi, conservatorii, din dorinţa de a-şi...moraliza
imaginea într-un răgaz de timp confortabil. Au făcut-o, împinşi de la spate,
chiar democraţii, atunci când Blaga a refuzat să semneze decretul de organizare
a referendumului. Atunci Tăriceanu nu s-a mai încurcat cu provizorate, ci a
mers direct la Parlament cu noii titulari, a căror validare a primit-o graţie
susţinerii tacite a social-democraţilor. Liberalii stăteau şi mai prost decât Boc
la capitolul susţinere parlamentară: doar vreo 18 la sută. Au beneficiat însă de
frontul unit anti-Băsescu pe care le-au foarmat celelalte partide. Ce se va în-
tâmpla pe 15 noiembrie vom vedea pe 15 noiembrie. Important este ceea ce se
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întâmplă acum. Ce vor face miniştrii interimari? În primul rând vor căuta să
scape de „greaua moştenire” (de cadre) a pesediştilor: îi vor mătura pe secretarii
de stat numiţi de PSD care nu s-au grăbit să-şi dea ei înşişi demisia. Vor pune
în loc oameni de-ai lor. Nu se vor aventura - probabil - în profunzimea organi-
gramei, din raţiuni de prudenţă electorală: n-are nici un rost să-şi facă prea
mulţi duşmani care să voteze împotrivă. Vor avea însă grijă ca pe funcţiile în-
sărcinate cu „recoltarea” contribuţiilor pentru campanie a celor interesaţi în
buna colaborare cu ministerele să se afle oameni de încredere. În rest, nu se
vor complica: vor semna actele strict necesare funcţionării în regim de avarie
a ministerelor respective. În acest răstimp premierul va lucra din greu la selec-
tarea propunerilor pentru viitorii titulari. Cele mai „grele” portofolii rămân cele
de protecţie socială, confruntate cu valul de proteste anunţat de sindicate. Suc-
cesorii lui Bazac, Andronescu şi Sârbu vor avea serios de furcă, dar nici celor-
lalţi nu le va fi uşor. Cu excepţia situaţiei în care Guvernul BOC 2 nu va avea
zile prea multe...    (5 octombrie)

Lansarea candidaţilor 
în spaţiul electoral

Politica românească are propriul ei program spaţial care cuprinde lan-
sările candidaţilor pentru scrutinul prezidenţial. „Racheta” PSD, Mircea
Geoană, a avut parte de nu mai puţin de trei lansări în interval de o lună. Nu
pentru că primele ar fi fost nereuşite s-a procedat la ultima, de pe rachetodro-
mul de la ROMAERO - ci pentru a demonstra lumii ce calităţi de zbor deose-
bite are acest candidat, chiar dacă, încă, procentajul său este sub cel al
partidului - situaţie unică pentru cele cinci scrutinuri de până acum. S-a lansat,
de la Palat, şi Gigi Becali. Într-o atmosferă mai puţin incendiară (nu s-au făcut
auzite lozincile de „susţinere” ale microbiştilor de la „Steaua”) şi fără clasicul
pupitru (cu siguranţă că latidfundiarul a comandat deja vreo duzină) proaspătul
europarlamentar şi-a făcut cunoscute ambiţiile, creditându-se cu şanse în
condiţiile în care Băsescu s-ar fi abţinut să-şi mai încerce odată şansa. Cea mai
ingenioasă lansare i-a aparţinut însă „independentului” Sorin Oprescu, pe cale
să devină „preşedintele scârbiţilor”. Cine l-a ascultat n-a mai avut nici o îndo-
ială că doar greaţa faţă de toţi şi toate l-a mai putut face să-şi calce jurămintele
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faţă de bucureşteni că nu-i va părăsi, cum au făcut-o, înaintea lui, Ciorbea şi
Băsescu. N-a mai putut însă să rabde şi atunci şi-a luat inima în dinţi, hotărât
să termine odată cu ipocrizia de partid şi să instaureze epoca independenţilor
sinceri. Cea mai tristă soartă (de până acum) o are preşedintele în exerciţiu.
Pentru faptul că l-a luat gura pe dinainte şi s-a scăpat, la Sânnicolaul Mare, că
va candida - doar pentru a-şi verifica mandatul - partidul său l-a pedepsit ex-
pemplar: i-a anulat lansarea oficială prevăzută a avea loc la Sala Polivalentă,
în două reprize. Parcă-i văd pe domnii Boc, Videanu, Blaga şi Berceanu, adu-
naţi la sfat şi constatând: uite ce ne face omul ăsta! Trebuie pedepsit! Îi anulăm
lansarea! Liderii PDL susţin sus şi tare că hotărârea a fost luată de capul lor,
fără să-l consulte pe Băsescu. Şi cum poţi să nu-i crezi: sunt oameni serioşi!
Nu se ştie încă în ce mod se vor înscrie pe orbita alegerilor celălalt europarla-
mentar - C.V. Tudor, sau celălalt independent - Ioan Talpeş. Oricum, pe orbita
pe care s-a înscris primul liderul liberal, Antonescu, mai este loc suficient pen-
tru toţi veleitarii care visează să ajungă în fruntea statului doar pentru a-i face
pe români fericiţi. Şi mai bine trăitori!    (7 octombrie)

Şedinţă grea de Guvern
Citesc şi mă crucesc! Am în faţă lista actelor normative de pe agenda

şedinţei de Guvern de miercuri. În timp ce dincolo de ferestrele Palatului Vic-
toria, piaţa freamătă de vacarmul celor câteva zeci de mii de sindicalişti an-
grenaţi în cea mai amplă mişcare de protest a anului, când veştile dinspre Banca
Naţională sunt dintre cele mai negre - datoria externă a trecut de 70 de miliarde
de euro; când moneda euro a săltat dramatic în chiar ziua remanierii guverna-
mentale, marcând un reper năucitor pentru calcularea bugetului pe anul 2010;
când lucrurile merg prost, tot mai prost, de la un capăt la altul al unei ţări de-
busolate de o criză ale cărei efecte guvernanţii nici măcar nu-şi propun să le
atenueze (cum mărturisea chiar preşedintele), ce credeţi că analizează premie-
rul Boc şi cu cei vreo 10 miniştri ai săi rămaşi să şofeze câte două ministere
deodată? Păi să le luăm în ordine... Mai întâi, cabinetul trebuie să dezbată şi să
aprobe ce? Ghici ghicitoarea mea? Un proiect de Ordonanţă de Urgenţă! Una
care modifică altă Ordonanţă de Urgenţă, privind acordarea de ajutorare pentru
încălzirea locuinţelor, precum şi a unor facilităţi acordate populaţiei pentru
plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare. Problemă
grea, într-adevăr, într-un debut de sezon rece când soarta celor mai multe CET-
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uri este extrem de incertă. Iar „modificările şi completările” ştim, de regulă,
cam ce ascund. Dar să vedeţi ce mai discută cabinetul după asta: mai întâi, un
foarte important proiect de Hotărâre - pentru modificarea unei alte Hotărâri a
Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României! Mâna
lui Berceanu, pentru că el e cu zborurile. Apoi: un alt proiect de Hotărâre pentru
aprobarea Strategiilor privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la
cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel
naţional! Nici nu vă imaginaţi cât este de important acest proiect: una e să ai
pe ecran un Boc analogic, şi alta un Boc digital, explicând naţiei cum îşi asumă
el răspunderea pentru tot ce mişcă-n ţara asta. Apoi: proiect de Hotărâre privind
atestarea oraşului Vişeul de Sus ca staţiune turistică de interes local! Realizaţi
că fără această Hotărâre Vişeul - de Sus sau de Jos - n-avea nicio şansă să atragă
hoardele de turişti pe care i-a incitat pe toate căile doamna Udrea? Apoi: proiect
de Hotărâre privind atestarea municipiului Piatra Neamţ ca staţiune de interes
naţional! Evident că după vizita aceleiaşi celebre doamne Udrea, căreia pri-
marul Pinalty i-a pus la dispoziţie caleaşca municipală, oraşul de sub Pietricica
n-ar mai putea suporta condiţia la care aspiră Vişeul! În fine, ultimul punct,
care mai poate ascunde ceva cât de cât interesant, este acela al unui proiect de
Hotărâre privind trecerea unei suprafeţe de teren (strict secretă!) aflată în admi-
nistrarea Ministerului Apărării, din domeniul public al statului, în domeniul privat
al statului, ca să poată fi acordată (cui? Strict secret!) ca „măsură reparatorie prin
echivalent”. Probabil ceva de genul schimbului celebru cu Becali... După un ase-
menea tur de forţă, după o asemenea complexitate a ordinii de zi, întregul Cabinet
poate să-şi ia un răgaz de refacere! Poate că unul definitiv! (8 octombrie)

Asumarea iresponsabilităţii
Mişcarea lui Boc a fost bine ticluită: adăugându-şi la şirul de asumări

de până acum şi pe aceea pentru modificarea pensiilor „neruşinate”, arată un
cartonaş roşu celor care ar dori să trântească Guvernul printr-o moţiune de cen-
zură, al cărei motiv ar fi în ochii poporului cu drept de vot, apărarea intereselor
proprii ale parlamentarilor (din celelalte partide), beneficiarii de pensii speciale.
Premierul a făcut mare caz în ultimele luni în legătură cu aceste pensii, stăruind
asupra celor care sfidează bunul simţ: de peste o sută de ori mai mari decât
pensia minimă. Ce n-a prea spus dl Boc este faptul că eventualele corecturi
vor fi extrem de greu de operat - inclusiv din punct de vedere juridic - şi că
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efectele asupra pensiilor mici va fi aproape nul. Tema este, însă, populară şi
pe fondul dificultăţilor momentului ar acorda celor aflaţi în nevoie o satisfacţie
platonică. Decizia asumării este, cum spuneam, o provocare. La fel ca şi re-
manierea lui Nica, ea a fost bine gândită şi calculată. Iar raţiunile ei ies la
iveală, una câte una. Strategia eliminării social-democraţilor de la guvernare a
fost însoţită de intense - dar discrete - tratative cu parlamentari din alte partide,
pentru a trece în barca puterii şi a obţine susţinerea necesară. Rezultatele sunt
vizibile: asemenea „generalilor trădători” Oprea şi Iordănescu, cel puţin vreo
duzină de alţi membri al PNL-ului au făcut pasul în faţă. Odată cu remanierea
apare o şi altă categorie de nemulţumiţi care vor prefera osul guvernării în locul
demnităţii opoziţiei. Încet dar sigur, partidul prezidenţial face procentul pe care
şi l-ar fi dorit la alegeri dar pe care n-a putut să-l obţină pe căile tradiţionale.
De aceea chestiunea moţiunii nu mi se pare deloc tranşată, cu tot avantajul teo-
retic pe care l-ar aduce trecerea PSD-ului în Opoziţie. Revin la asumare: de
când s-a instalat la Palatul Victoria, cu ajutorul PSD-ului, Boc (vorba vine!)
guvernează de parcă Parlamentul nici n-ar exista. Cele mai importante legi, vi-
tale de-a dreptul, n-au trecut prin filtrul Parlamentului şi ele vor fi aplicate chiar
cu riscul de a genera efecte ireparabile în cazul în care multe dintre ele nu vor
primi, în final, OK-ul celor două Camere. Este un mod de lucru care face din
asumarea răspunderii o manieră de-a dreptul iresponsabilă. E drept şi că Par-
lamentul n-a prea dat semne de nerăbdare pentru a primi în lucru marfă guver-
namentală, preferând mai degrabă să piardă timpul cu fel de fel de comisii care
au nici o finalitate.    (9 octombrie)

(E)Moţiunea de cenzură
Mâine e marţi şi suntem şi în 13. Superstiţia populară zice că orice

se întâmplă într-o astfel de zi e sortit eşecului, nu doar pentru cele „trei ceasuri
rele”, ci în general. Ca deobicei, depinde de unde priveşti problema. Din per-
spectiva celor care au introdus moţiunea - PNL, UDMR şi PSD - eşecul va fi
al PDL-ului care, abia instalat la guvernare de unul singur, va trebui să o pără-
sească. Calculul hârtiei arată clar că iniţiatorii beneficiază de vreo 40 de voturi
în plus faţă de cât trebuie ca să-l arunce pe Boc jos din scaun. Din partea cea-
laltă, a PDL-ului, eşecul va fi al acestei noi „monstruoase coaliţii” care-şi apără
privilegiile parlamentare cu ghearele şi cu dinţii, moţiunea nefiind altceva decât
instrumentul cu care adversarii vor să anuleze asumarea răspunderii guverna-
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mentale pe proiectul de lege al pensiilor, prin care poporul va economisi
aproape un miliard de euro, din zona „neruşinată” a acestora. Cum se va pro-
duce acest eşec? Foarte simplu: prin „iluminarea” bruscă a unor parlamentari
din Opoziţie care vor sprijini Guvernul. Deobicei, socoteala de acasă nu se po-
triveşte cu cea din târg, dar una dintre părţi va trebui să aibe câştig de cauză.
Care va fi aceea? În cazul unui succes al moţiunii, câştigătorii vor putea fi con-
sideraţi social-democraţii, care-şi vor lua o revanşă pentru alungarea lor de la
putere. S-ar putea, însă, să fie o revanşă platonică. Deoarece, deşi demis, gu-
vernul Boc va rămâne în funcţie până înainte de alegeri, având la îndemână
toate mijloacele necesare să le influenţeze în favoarea candidatului propriu -
susţine Opoziţia. Apoi, tot Băsescu va fi cel care va numi un nou premier. În
cazul în care şi acesta va fi respins de Parlament, o nouă nominalizare va trebui
acceptată de membrii corpului legiuitor, altminteri vor trebui să meargă cu toţii
acasă şi să accepte ideea unor alegeri anticipate. Ceea ce, evident, nu convine
nimănui. Singura necunoscută în acest scenariu ţine de eventualitatea ca man-
datul prezidenţial să revină unui alt candidat decât Băsescu. Atunci da, s-ar
putea - paradoxal - să fie bine şi pentru actuala Putere. Aflată în faţa unor si-
tuaţii aproape fără ieşire, revendicările sociale acute, deficitul economic şi bu-
getul insuficient, guvernarea Boc s-ar putea spăla la ţanc pe mâini lăsând
rezolvarea problemelor - aproape de nerezolvat - pe seama veleitarilor din
Opoziţia de acum. Moţiunea de cenzură - prima din istoria de 20 de ani a par-
lamentarismului post-revoluţionar care are şanse de reuşită - are o mare încăr-
cătură emoţională. De-a dreptul iraţională...    (12 octombrie)

De ce trag clopotul, Traiane?
După ce a stat aproape trei ani în nemişcare, ca simplu memorial,

pentru toate bisericile demolate de Ceauşescu - după cum fusese şi proiectul
iniţiat de Răzvan Theodorescu, pe atunci ministru al Culturii - biserica de la
Cotroceni a cunoscut o veritabilă agitaţie, demarându-se lucrări de finisaje şi
de dotare cu mobilierul bisericesc aferent (altarul original se află la Muzeul de
Artă). Nu se ştie exact a cui a fost ideea, în orice caz nu a preşedintelui, care
pe vremea aceea nu-şi vedea capul de treabă, prins în agitaţia suspendării, re-
ferendumurilor si alegerilor. Acel cineva însă s-a gândit foarte bine: redarea
bisericii circuitului de credincioşi ar da semnalul pozitiv alegătorilor: în timp
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ce liber-cugetătorul Iliescu s-a mulţumit cu o operaţiune formală, de restituire,
pravoslavnicul Băsescu va reda lăcaşului sufletul de care avea nevoie. Faţă de
cheltuiala pentru refacere, cea dedicată dotării n-a fost excesivă: câteva mi-
lioane de lei, din bugetul preşedinţiei, dublat la finele anului trecut tocmai în
astfel de scopuri. Că sfinţirea bisericii a avut loc doar cu ceva mai mult de o
lună înaintea alegerilor prezidenţiale, este o simplă întâmplare: acum s-au ter-
minat lucrările şi sfântul locaş a fost gata să-şi primească binecuvântarea. Si,
ca să mânjească semnificaţia unui moment înălţător, cu mâncătorii dintre cele
lumeşti, nişte g... azetari s-au găsit să facă caz de faptul că pe clopotul bisericii
era înscris, pe lângă numele ctitorului şi al patriarhului Daniel, şi acela al lui
Traian Băsescu. Pentru a purta pentru vecie (ori până la vreun alt demolator?)
numele celor care au făcut posibil acest gest. „Habar n-am ce scrie pe clopot!”-
a replicat preşedintele strâns cu uşa. „Mi s-a spus că aşa e obiceiul!”- a mai
adăugat, vizibil surprins, când i s-a pus întrebarea. „Ce plăcuţă? Habar n-am!”
- a mai spus dânsul când a fost întrebat şi despre placa memorială ce fusese fi-
xată în zidul bisericii în 2008, când s-a înălţat aceasta, şi pe care figurau numale
patriarhului Teoctist şi al preşedintelui Iliescu. Eu îl cred. Nu e treaba unui
preşedinte să dea altfel de indicaţii. Nu-l văd spunând: „Scoateţi naibii placa
aia cu Iliescu”. După cum nu le-a spus nici celor de la Bruxelles, când înaintea
primei sale vizite la sediul Delegaţiei Române pe lângă UE, gazdele au dat jos
placa pe care scria că aceasta fusese dată în funcţiune prin grija şi cu partici-
parea lui Adrian Năstase. Şi la Bruxelles şi la Cotroceni au acţionat spiritele
slugarnice ale unor colaboratori prea îndatoraţi pentru a nu face tot ce pot spre
a-i fi pe plac stăpânului. Nu. Traian Băsescu nu e ctitor al bisericii Cotroceni.
Ar putea fi cel mult ctitorul Cramei, dată în folosinţă în mandatul său şi cu
contribuţia lui Voronin, după ce acelaşi Iliescu, şi nebăutor pe lângă ateu, o ig-
norase vreme de vreo zece ani. De ce trag clopotul cu numele tău, Traiane? De
frânghie, bineînţeles.    (13 octombrie)
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Guvernul BOC a facut „POC”!
Cu 40 de zile înainte de alegerile prezidenţiale şi într-o zi de marţi -

şi 13 pe deasupra - a avut loc exerciţiul democratic al moţiunii de cenzură.
Prima, dintre cele introduse de-a lungul acestor două decenii de parlamenta-
rism, care avea şansa calculului hârtiei.Dacă până acum toate moţiunile au fost
simple exerciţii de oratorie, nici cei care le introduceau şi nici guvernele ne-
având emoţii că ar putea avea urmări, de data aceasta aşteptarea a încercat greu
nervii tuturor protagoniştilor. Pe ai Opoziţiei (nesigură că in culise nu se vor fi
făcut ceva aranjamente care să aducă taberei guvernamentale voturile necesare
respingerii) - şi pe cei de la Putere (mânaţi de speranţa că cineva - nu se ştie
cine - va rupe avansul teoretic al moţionarilor). Suspansul a durat până în jurul
orei 15, după ce taberele s-au bălăcărit în discursuri unul mai populist decât
altul, fiecare parte încercând să pozeze ori în campioană a Reformei, împiedi-
cată însă prin mijloace meschine să ajungă la final, ori în parte vătămată de
abuzurile unei Puteri care nu mai vrea să ţină cont de nimic în efortul de a-şi
asigura controlul total asupra societăţii - inclusiv asupra Parlamentului. Nu-
mărătoarea bilelor introduse în cele două urne i-a liniştit însă pe toţi. Calculul
hârtiei a fost confirmat, moţiunea fiind adoptată cu 18 voturi mai mult decât
erau necesar pentru a trece. Teoretic, guvernul Boc a căzut. Practic - lucrurile
nu sunt deloc clare. Căzut sau doar rostogolit, guvernul acesta va organiza ale-
gerile şi va gestiona afacerile curente până după ce va fi ales un (alt) preşedinte.
Satisfacţia Opoziţiei poate fi doar platonică pentru că nimeni nu-şi imaginează
că, înaintea turului doi, când expiră de facto mandatul actualei formule, Bă-
sescu va numi un alt premier decât tot pe acesta şi că nu se va „consulta” cu
partidele doar pentru a le comunica ceva ce toţi ştiu deja. Singura complicaţie
poate să apară doar în situaţia în care Băsescu pierde alegerile şi la Cotroceni
se instalează un alt preşedinte, mai puţin dedicat partidei democrate. Ce este
sigur e că dl. Boc şi partidul său vor încerca să tranforme acest eşec într-un in-
strument electoral, arătând naţiei că da data asta, 254 de „duşmani ai poporului”
au încercat să frângă avântul reformator al unicului Guvern dedicat nevoilor
poporului şi nu celor ale oligarhilor cu pensii speciale.    (14 octombrie)
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Săriţi, hoţii!
„De aceea, vreau să se ştie că resping categoric orice afirmaţie sau

speculaţie că o instituţie a statului român este implicată, sau poate fi implicată
în fraudarea alegerilor. Niciodată până acum nu s-a pus problema fraudării ale-
gerilor în România de către instituţii ale statului”. (Traian Băsescu, octombrie
2009) Cine striga, ca din gură de şarpe, în decembrie 2004, că alegerile prezi-
denţiale vor fi fraudate de Năstase şi ai lui? Cine a pus batista pe ţambal după
ce, în mod aproape miraculos, în după-amiaza turului 2, cei care au votat masiv
pe listele suplimentare n-au avut decât un nume în gând? Şi când avantajul de
până la prânz al lui Năstase, semnalat de exit-poll, s-a metamorfozat într-o vic-
torie pe ultimii metri a contracandidatului? Politicienii au memorie scurtă şi
cred că toată lumea uită ce spun ei, imediat ce aceste opinii devin neconvena-
bile. Stigmatizarea şi „pedepsirea” lui Nica, pentru o simplă opinie (pe care
acesta nu prea avea cum să o probeze) este definitorie din acest punct de ve-
dere. După cum definitoriu este şi principiul stalinist „cine nu e cu noi, e îm-
potriva noastră”. În decembrie 2004, „autorităţile implicate în fraudarea
alegerilor” erau altele decât cele din 2009. Ce nu se poate în 2009 era perfect
posibil în 2004! Este un silogism şchiop, de genul celor pe care le practică cu
vădită plăcere preşedintele în exerciţiu. Sunt foarte curios cum vor evolua opi-
niile sale democratice după moţiunea de cenzură şi - mai ales - după un rezultat
negativ (pentru sine) al scrutinului din decembrie (pentru că presupun că va
intra în turul 2). Se va mai bate atunci cu pumnul în piept că sunt simple spe-
culaţii, sau va striga, ca deobicei: „Săriţi, hoţii!”? Chiar dacă cel care le-a or-
ganizat a fost omul său, Blaga? Fraudarea alegerilor este o temă indrăgită de
perdanţi, de cei care nu pot concepe că alţii sunt mai buni, sau mai bine văzuţi
de alegători. Cu atât mai îndrăgită cu cât cred mai puţin în ea şi în şansele ei
de a le reda ceea ce cred că le-a fost răpit. Este doar un prilej de a-şi spori no-
torietatea şi de a se victimiza în ochii celor care mai cred în chestiile astea. Din
câte-mi amintesc, o singură dată s-a întâmplat la noi ca învinsul să recunoască,
sportiv, victoria învingătorului şi să-l felicite, chiar dacă contre-coeur. S-a în-
tâmplat în 1996, când Iliescu a acceptat decizia urnelor, deşi avea semnale pu-
ternice ca aceasta nu a fost sută la sută corectă. În rest, scandaluri şi ameninţări
. Cel mai violent a fost Vadim, în 2000, urmat de Băsescu în 2004 - dar înainte
de rezultatul final. Cum va fi în 2009? Personal, cred că scorul va fi strâns,
mult mai strâns decât a fost în 2004, dacă se poate spune şi aşa. De ce? Pentru
că miza pare să fie mai mare ca oricând şi se vor pune în mişcare toate mijloa-
cele posibile de înclinare a balanţei - inclusiv cele violente. Iar învinsul va
striga, cu siguranţă, „hoţii!”.  (15 octombrie)
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Exerciţii de democraţie
În cei douăzeci de ani proorociţi de Brucan, societatea românească a

exersat partitura democraţiei, parcurgând aproape toate etapele prevăzute în
Constituţie. Spun „aproape toate”, pentru că una singură a rămas netestată: ale-
gerile anticipate! Am plecat, în 1990, la primele alegeri libere, cu majorităţi
asemănătoare celor din comunism şi primul partid care a guvernat a făcut-o
fără nici o teamă la vremea aceea, a cere demisia premierului sau a încerca o
moţiune de cenzură semănând cu fluieratul în biserică. 2006 a adus prima al-
ternativă la putere, PDSR-ul lăsând locul unei Coaliţii - o altă noutate. În timpul
acesteia s-au schimbat trei guverne, dar Puterea a rămas...la putere, având de
partea ei şi preşedinţia, şi legislativul. Tot în 1996 a avut loc şi primul transfer
civilizat de putere şi de prerogative, la Cotroceni înregistrându-se ceremonia
de predare într-o atmosferă civilizată. „Schimbarea schimbării” din 2000 a per-
mis câştigătorilor să exerseze ultima guvernare corelată pe toate planurile.
Odată cu victoria lui Traian Băsescu, în 2004, au început să se deruleze, în va-
luri, tot felul de formule originale. A fost prima „coabitare”, între un preşedinte
de o culoare şi un Executiv de alta (chiar dacă plecaseră la drum împreună). A
avut loc şi prima suspendare constituţională a unui preşedinte, urmată de un
referendum care l-a repus la locul său. Lucrurile au debutat însă cu prima
forţare a textului Constituţiei, care de atunci înainte a fost interpretat aşa cum
le convenea celor care-l lecturau. Dacă până în 2004 propunerea preşedintelui
nu ridica niciodată probleme, părând că articolele din Constituţie referitoare
la acest aspect sunt suficient de clare, de atunci înainte s-a lăsat o ceaţă deasă
care nu s-a ridicat nici astăzi, după prima moţiune de cenzură care are ca re-
zultat demiterea unui guvern. Emil Boc rămâne în istorie ca primul premier
demis de Parlament, iar guvernul său de după eliminarea social-democraţilor,
ca primul în care miniştrii au condus câte două ministere deodată. Ce urmează?
Trebuie să aşteptăm mai întâi rezultatul bătăliei dintre preşedinte şi partide, re-
feritoare la numirea premierului. S-ar putea să asistăm şi la o (pen)ultimă pre-
mieră: aceea a respingerii de către Parlament a unui premier desemnat. Despre
„ultima soluţie” - alegerile anticipate - s-ar putea să vorbim doar după alegerile
prezidenţiale. Până atunci să observăm doar faptul că toate aceste exerciţii de
democraţie au loc pe nervii şi pe banii noştri, nu ai lor. Ei exersează, că altceva
tot nu ştiu să facă...    (16 octombrie)
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„Capul lui Boc vrem!”
„Capul lui Boc vrem!” - se strigă în aula Parlamentului (sau cel puţin

aşa li se părea unora) şi, în sinea lui, preşedintele spunea: Îl vreţi? N-aveţi
decât! Noul Lăpuşneanu a oferit pe tavă capul sfetnicului său Moţoc-Boc plebei
parlamentare însetate de sânge politic. Este binescunoscut modul pragmatic în
care Traian Băsescu se foloseşte de cei din jurul său, abandonându-i fără nici
un regret atunci când nu mai are nevoie de ei. A dovedit-o, în primul rând, cu
Roman, cel care a făcut dintr-un marinar de uscat, un politician de vreme de
furtună, trăgându-i scaunul de şef de sub fund exact în momentul în care s-a
simţit pe val. A dovedit-o când şi-a expediat pe „centură” câţiva dintre cei mai
apropiaţi colaboratori, când şi-a văzut sacii în căruţă. A dovedit-o cu multe alte
prilejuri când s-a debarasat fără nici un regret de persoane care începeau să-l
incomodeze. Boc părea un caz aparte. Datorită firii sale extrem de ascultătoare
şi a uşurinţei de a fi dirijat, el a avut prioritate în faţa unor reprezentanţi ai par-
tidului cu vechime şi autoritate mai mare. I-a predat şefia partidului de formă,
el continuând să conducă cu mână de fier acţiunile acestuia. L-a făcut chiar
premier (deşi iniţial nu a avut de gând) când Stolojan a defectat pentru a doua
oară într-un moment crucial. Cariera de nouă luni de premier a lui Emil Boc s-
a împletit între două personaje: unul reprezentat de băiatul simplu de la ţară,
care dă cu coasa când are timp, care n-are orgolii şi nici nu ţine cu tot dinadinsul
să se îmbogăţească (şi-a adus doar o nepoată, la Bucureşti, pe lângă Cabinet)
şi ale cărui demersuri apar publicului ca oneste şi pozitive. Boc este, probabil,
doar al doilea politician (după Iliescu) pe care lumea nu-l vede preocupat de
propria sa căpătuială şi de manevre oneroase de îmbogăţire. Dar există şi un al
doilea Boc pe care publicul nu mai este tentat să-l judece cu îngăduinţă: de-
magogul Boc, care turuie pe nerăsuflate lecţii predate de alţii, care pledează
cu aceeaşi convingere pentru puncte de vedere diametral opuse, care trece
nonşalant peste ceea ce susţinuse ieri, în pledoariile pentru ce vrea să facă azi.
Ombilicul care-l leagă indestructibil de şeful său este motivul pentru care re-
centa cădere a guvernului său nu a stârnit în electorat vreun regret. Nici satis-
facţie, ca în Parlament, dar nici regrete. Emil Boc iese din istoria la vârf aşa
cum a intrat: mânat de alte voinţe şi interese. Are dreptate fostul premier când
spune că nu s-a agăţat de putere. Nici nu avea cum. Vrerea sa a contat întot-
deauna prea puţin în faţa directivelor pe care le-a urmat cu maximă conştiin-
ciozitate. Deşi a pierdut şefia Guvernului, Boc va păstra preşedinţia partidului
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atâta timp cât Băsescu este convins că nu are a se aştepta din partea sa la vreo
surpriză. Paranoia puterii îl face pe orice deţinător al acesteia extrem de suspi-
cios la intenţiile subordonaţilor de a lua locul şefului. Boc n-ar fi în stare nici
să gândească la aşa ceva, iar Băsescu ştie foarte bine acest lucru. Egal cu sine
însuşi de-a lungul celor nouă luni, după care a avortat un guvern care nu avea
cum să supravieţuiască testului electoral, Boc a pierdut puncte importante de
imagine cu ultima sa prestaţie din Parlament, din ziua moţiunii: mai mult ca
oricând, pledoaria sa comic-patetică a fost atunci golită de orice conţinut prin
forţarea inutilă a unor argumente care nu ţineau şi care-l făceau să pară disperat
de ceea ce i se întâmplă. Deşi nu era deloc...    (17 octombrie)

„Guvernul politic” - din cinci paşi
Spuneam într-un comentariu anterior, ca cine-şi închipuie că gestul

care a declanşat criza a fost o toană de-a lui Boc, se înşeală profund. Totul a
fost pus la punct în cele mai mici amănunte, ca într-o campanie militară. Au
fost analizate reacţiile şi contrareacţiile la fiecare dintre acestea şi s-a stabilit
„drumul critic” care să conducă la ceea ce dorea preşedintele cu toată ardoarea:
înlocuirea unui guvern de coaliţie cu unul monocolor, chiar în condiţiile în care
acesta din urmă nu beneficia - aparent cel puţin - de susţinerea parlamentară
necesară. „Guvernul Blaga” a fost copt în laboratoarele Cotroceniului încă din
ziua în care Emil Boc a spus că nu-l mai vrea pe Nica. Şi lucrurile s-au des-
făşurat exact aşa cum s-a prevăzut, ceea ce înseamnă, pe de o parte, că reacţiile
Opoziţiei erau extrem de previzibile, iar pe de altă parte că în politica româ-
nească funcţionează dominaţia, nu separaţia puterilor. „Guvernul politic” s-a
născut din cinci paşi. Primul a fost anunţul revocării lui Nica. S-a mizat enorm
pe orgoliul şi pe lipsa de subtilitate a pesediştilor. Dacă aceştia n-ar fi intrat în
joc şi-l înlocuiau pe Nica, poate că şi azi erau la guvernare, cu toată armata lor
de oameni puşi pe posturi cu atâta trudă. Dar „prostănacii” au reacţionat exact
aşa cum se aştepta Vulpoiul de la Cotroceni: în buna lor tradiţie, de la Bivolaru
încoace, au făcut zid roşu în jurul nefericitului vice premier şi ministru de In-
terne. Pasul doi a fost numirea lui Blaga în locul lui Nica - de fapt pasul esenţial
în perspectiva alegerilor care nu puteau fi lăsate pe mâna lui Vanghelie, cel
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care-şi trâmbiţase cu atâta lipsă de de precauţie „succesurile” în penetrarea do-
sarelor de la „doi şi-un sfert”. Pasul trei a fost numirea de miniştri interimari
la portofoliile lăsate libere de social-democraţi şi pregătirea următorilor paşi.
Tot doar naivii şi-ar fi putut închipui că după aceste afronturi în serie, replica
celor jigniţi în cele mai sfimte sentimente ale lor s-ar fi lăsat aşteptată. La
moţiuneBoc a fost sacrificat cu sânge rece de preşedinte, conştient de uzura
acestuia şi de convingerea unanimă că nu este decât un instrument, şi nu o per-
soană cu idei şi decizii proprii. Pasul patru a fost acceptarea deciziei democra-
tice a Parlamentului şi nominalizarea de formă a unui nou premier. Băsescu
le-a mai făcut o surpriză adversarilor săi - cărora le-a oferit, totuşi, satisfacţia
de a se da cocoşi la consultările de la Cotroceni, când i-a ascultat cu răbdarea
pe care n-a mai avut-o niciodată - şi s-a prefăcut că ar lua în consideraţie oferta
cu Johannis, deşi era clar (cel puţin din declaraţiile anterioare), că diversiunea
sa fusese deja orchestrată. Şi tocmai când Geoană, Antonescu şi (oare?) Marko
credeau că se va îndoi în faţa miraculosului consens, prin darea încă unui răgaz,
el deja semna decretul de numire a lui Croitoru, un „iepure” scos din joben
pentru deplina derutare a Opoziţiei. Pasul cinci îl constituie prezentarea celui
însărcinat, cu adevărat, cu formarea noului cabinet, în care vor figura toţi
miniştrii actuali, plus încă vreo câţiva democraţi de nădejde, în faţa Parlamen-
tului după ce, cu orgoliul lor de învingători liderii Opoziţiei au respins oferta
„Croitoru”. De aici înainte lucrurile sunt clare: următoarea nominalizare va fi
una politică - şi preşedintele cu frica Constituţiei o ţine langa cu ideea că nu
face altceva decât să o respecte prin nominalizarea unui reprezentant al parti-
dului cu cele mai multe mandate în Parlament. Între timp, rândurile majorităţii
se vor fi rărit semnificativ iar perspectiva unor alegeri anticipate, pe care le
trâmbitează acum Geoană şi Antonescu, vor da fiori multora dintre ocupanţii
aulei parlementare. Au toate acestea vreo logică? Una foarte clară: Băsescu
nu-şi putea permite să lase alegerile pe mâna lui Nica sau, mai rău, ale unui
guvern pe care nu l-ar fi putut controla. Aceasta este miza cea mare. Ce ur-
mează, aproape că nu mai contează. Chiar dacă - sau mai ales - este vorba
de anticipate...    (19 octombrie)
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„Fiul lui Papa” 
are bugetul mic 

(după renumeraţie....)
„Nu sunt om politic. Îmi displace această categorie de oameni datorită

absenţei totale a ceva în cap, afară de idei fixe şi nebuloase”. Afirmaţia aparţine
lui Papa. Care Papa? Tatăl fiului său - Alexandru Paleologu. Nu ştiu dacă atunci
când a rostit aceste cuvinte avea în faţă, ca prototip, propria sa progenitură,
Toader. O potriveală mai mare ca asta cu greu mai poate fi imaginată. Pentru
că, iată, ce idei are în capul său regretabilul ministru al Culturii. Cu un prilej
festiv recent, el face următoarea şi stupefianta declaraţie: „E o activitate mi-
nunată să tai panglici. Îmi place grozav să tai panglici. Mă pricep foarte bine
la tăiat panglici. Am o mare pasiune pentru tăiat panglici. Pentru că tăiatul pan-
glicilor este simbolul unei munci, făcute de alţii, înainte”. Declaraţia, imorta-
lizată pe peliculă, a fost făcută în faţa unei asistenţe siderate, care nu ştia ce să
creadă despre cel care debita cu seninătate un text care nu semnifica decât -
vorba lui Papa - absenţa totală a ceva în cap. Dealtfel, fiul lui Papa este cel
care, cu un alt prilej, declara cu seninătate: „Filosofia mea politică este să calc
lumea pe nervi”. Consecvent acestui crez, Toader Paleologu nu face, de vreo
nouă luni încoace, altceva decât să calce lumea pe nervi. Pe cei din minister,
pe cei de la partid - tot mai îngrijoraţi de gafele pe care le produce într-un ritm
susţinut, pe primul său ministru - la ale cărui urechi a ajuns o altă cugetare pro-
fundă a fiului lui Papa: „Să fii ministru în România înseamnă să cheltui 80%
pentru evitarea unor dobitoci!”. Probabil că nu întâmplător, când s-au retras
miniştrii PSD, singurul ministru pedelist care nu a mai primit şi un al doilea
portofoliu provizoriu a fost „prostul clasei” - Paleologu. Trebuie să recu-
noaştem că dacă s-ar face un clasament al incompetenţei în Guvernul Boc, cu-
nuna de lauri ar trebui aşezată pe creştetul fiului lui Papa. Oferindui-se în plus
şi un alt premiu: pentru cel mai caraghios ipochimen care a primit, ca pleaşcă,
o funcţie de ministru. De ministru cu minte puţină şi cu buget pe măsură. Şi
aici, fie-mi permis să fac recurs la o altă zicală celebră a demnitarului care şi-
a instalat în camera de odihnă de la minister un consilier intim pe probleme
de...modă: „Dacă ai buget mic, măcar să calci cât mai multă lume pe nervi!”.
Paleologu fiul şi-a făcut plinul. A călcat destulă lume pe nervi. Ar fi cazul să
ne lase să ne vedem de ale noastre. Şi el de ale lui...    (21 octombrie)
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Bătălia pentru locul 2!
Este vremea sondajelor. Ultimul - cel al Companiei de Studii Socio-

logice şi Branding (CCSB) fixează starea de dinaintea moţiunii de cenzură a
„pacientului” electoral. Efectele moţiunii se vor vedea, cu siguranţă, în urmă-
torul sondaj. Să notăm deocamdată că: numărul celor care consideră că ţara
merge într-o direcţie greşită se măreşte, cu dificultăţile generate de criză şi de
proasta guvernare. 71% dintre subiecţi ştiu acest lucru, deşi nu prea au habar
care ar fi direcţia cea bună. N-au habar, însă, nici guvernanţii, aşa că n-are rost
să ne agităm prea tare pe această temă perpetuă. Evident însă că principalul
subiect al sondajelor îl constituie alegerile prezidenţiale de al căror tur 1 ne
mai desparte doar o lună. În această săptămână se depun ultimele candidaturi
la BEC, iar numărul competitorilor apare deja mai mic decât la celelalte scru-
tinuri. Poate cel mai mic - şi prin faptul că unul dintre posibilii candidaţi care
îşi făcuse o pre-campanie zgomotoasă a ajuns în cătuşe (Nati Meir). Sunt vreo
5-6 candidaţi care îşi vor împărţi procentele după un „algoritm” cunoscut doar
de alegători: şefii principalelor partide parlamentare, sau europarlamentare,
plus un independent. În calcul intră Traian Băsescu, Mircea Geoană, Crin An-
tonescu, Sorin Oprescu, Kelemen Hunor, Corneliu Vadim Tudor şi George Be-
cali. Bătălia din 22 noiembrie se dă pentru cel de-al doilea loc care duce la
turul 2. Băsescu rămâne instalat cu destulă autoritate pe prima poziţie şi son-
dajul CCSB confirmă acest lucru. Şi mai confirmă unul: dacă în septembrie
un sondaj BCS îl credita cu cel mai scăzut procent(30,5%), acum mai câştigă
două puncte şi jumătate (33%). Trendul preşedintelui în exerciţiu a fost, însă,
negativ în tot cursul anului: el a scăzut, de la un maxim de 59% în februarie
(INSOMAR), la acest 33% sub care probabil nu mai poate coborî, acesta fiind
practic şi scorul partidului său. A doua poziţie este ocupată de Mircea Geoană,
cu 22%, ceea ce consolidează statutul său de „candidat remorcă”. Pentru prima
dată în istoria PSD-ului (sub diversele sale nume anterioare), candidatul la
preşedinţie are un scor inferior partidului (PSD+PC-31% în acest sondaj), ne-
maifiind tradiţionala locomotivă. Standardul lui Geoană din acest an a fost ex-
trem de variabil: de la un minim de 9% în ianuarie (CCSB), la un maxim de
29,6% în septembrie (INSOMAR), pentru a se stabiliza acum cu 11 procente
în spatele lui Băsescu. Suficient, însă, pentru a accede în turul 2. Cu adevărat
spectaculos evoluează Crin Antonescu. Prima sa niminalizare în sondaje este
de prin iulie (CURS) cu 20%. S-a învârtit în jurul acestei valori, stabilizându-
se acum la 16%, la egalitate cu Sorin Oprescu, aflat într-o evidentă ofensivă.
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Oprescu avea tot atât în ianuarie (CCSB) când nu se ştia precis dacă va candida.
În iulie, CURS îl acreditase cu 6%.Din septembrie a început să urce: 12%, apoi
14% în debutul lui octombrie şi acum 16%. Ca şi în cazul lui Antonescu,
Oprescu poate să câştige puncte de pe urma moţiunii de cenzură. Ce ne arată
- ca cea mai importantă concluzie, acest sondaj comandat de Informatia.ro
(AMOS News)? Că în luna care rămâne cea mai aprigă bătălie se va da între
trei candidaţi pentru locul care duce în turul 2. Şi care poate da cîştigătorul.
Pentru că că acelaşi sondaj arată că în 6 decembrie şansele lui Traian Băsescu
scad vizibil: el ar putea câştiga clar (52-47) doar în faţa lui Antonescu; cu
Geoană s-ar afla la egalitate (50-50), iar Oprescu l-ar surclasa (52-48). Sunt
speculaţii de sondaj. Care nu se pot substitui votul poporului. Mai exact, al 41%
din poporul cu drept de vot...    (22 octombrie)

„Războiul rece” româno-român
Odată cu debutul „cincinalului Băsescu”, între puterile statului a co-

borât o „cortină de fier” care a transformat România într-un teatru de război
rece - între ambiţiile autoritariste ale preşedintelui, de o parte, şi orgoliul par-
lamentarilor şi al partidelor, de cealaltă. Funcţia constituţională de mediator al
şefului statului s-a pierdut în ceaţă şi scandalurile s-au ţinut lanţ într-o Românie
ce pare tot mai de neguvernat şi în care nimeni nu renunţă la poziţiile sale.
„Războiul rece” a început odată cu refuzul lui Tăriceanu de a demisiona pentru
a se face alegerile anticipate dorite de preşedinte. Breşa din alianţa pe care
aceasta o adusese la guvernare conform manierei proprii de lectură a Consti-
tuţiei, s-a adâncit, adăugând în dispută forţe care până atunci se rezumaseră la
rolul de simple spectatoare. Trei ani şi ceva a rezistat la guvernare cel mai fragil
Executiv (ca suport parlamentar) în faţa atacurilor succesive venite dinspre Co-
troceni. Este meritul lui Traian Băsescu de a fi realizat o majoritate parlamen-
tară ce-i lipsise la guvernare (de unde şi apelul la „soluţia imorală”) şi care n-a
ezitat, când a avut prilejul, să-l suspende. Dealtfel, preşedintele-jucător a reuşit
două performanţe - democratice - care nu fuseseră încă înscrise în jurnalul de
bord al României: prima suspendare a unui preşedinte, şi primul guvern trântit
printr-o moţiune de cenzură. Ca şi în precedenta guvernare, Băsescu a creat şi
acum o majoritate în Opoziţie, care îi blochează orice mişcare. Cu toate acestea
nu renunţă. Cum nu renunţă nici adversarii săi. „Cursa înarmărilor” se înteţeşte,
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fiecare parte adăugându-şi, în arsenalul strategic, noi „arme” de distrugere în
masă. A refuzat Parlamentul organizarea Referendumului? Nu-i nimic,
preşedintele îl va face! Nu votează Parlamentul Guvernul Croitoru? Nu-i nimic,
preşedintele va însărcina un alt personaj să facă guvernul. Îl va trânti Parla-
mentul şi pe acesta? Nu-i nimic, dacă câştigă alegerile, preşedintele dizolvă
legislativul. La fiecare lovitură, partea adversă răspunde cu o contralovitură:
vrea „alianţa ticăloşită” PSD-PNL (ungurii sunt menajaţi! De ce oare?) să aibe
premier? Să se ducă la tribunal şi să se înscrie. Şi în 2014 vor putea veni cu
premierul lor! „Războiul rece” politic continuă. Până când ţara va fi făcută praf
şi pe ruinele ei se va ridica învingătorul. Dacă va fi vreunul...    (23 octombrie)

Generalii armatei 
de aţe, mingi şi tomberoane!
Dintr-un foc, pe ultimii metri ai mandatului actual, Traian Băsescu a

îmbogăţit palmaresul armatei române cu nu mai puţin de 55 de generali. Cred
că dacă-i luăm la numărat pe militarii pe ai căror umeri atârnă, din greu, stele,
vom ajunge la un rezultat care ne califică drept una dintre cele mai gradate ar-
mate din lume. Şi una cu cei mai mulţi comandanţi pe cap de ostaş. Mişcarea
nu e nici nouă, nici neobişnuită. În mod tradiţional, la finele mandatului,
preşedinţii noştri ne-au obişnuit cu această veritabilă ploaie de stele. Nu mă
îndoiesc de faptul că unii dintre cei avansaţi au merite reale, sau că există anu-
mite mecanisme ale vieţii de militar care se cuantifică în aceste avansări. Ori-
cum, de când am intrat în NATO, rândurile gradelor superioare s-au mai subţiat.
O armată care s-a „concentrat” la doar vreo 100.000 de cadre nu mai poate
avea, în mod logic, acelaşi număr de ofiţeri superiori pe care-i avea când erau
un milion. Ce este ciudat în acest ultim val de avansări (a unor militari aflaţi
deja sau trecuţi în rezervă) este profilul profesional al câtorva dintre ei. Unul
este Gabriel Oprea, care a atins, mulţumită preşedintelui Băsescu, cel mai înalt
grad din armata română: general cu 4 stele! Ca şi Talpeş ori Stănculescu, sau
ca alţi militari de profesie. La ce se rezumă militaria lui Oprea? La câţiva ani
de intendenţă! Probabil că nici poziţia de drepţi corectă nu ştie să o mai ia (s-
a văzut din episodul numirii sale ca ministru de Interne, când a considerat că
poate să le dea cu flit şefilor de partid mai mici in grad). Ce merite deosebite
recompensează această avansare? Ce performanţe, dacă nu militare, civile
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măcar? La fel şi Puiu Iordănescu. Fotbalist de mare talent, antrenor de succes,
acesta-şi datorează tresele întâmplării de a fi jucat pentru „Steaua”. Dacă juca
la Minerul Lupeni, avea praf de cărbuni în buzunare. Aşa, e ditmai generalul
de brigadă. Cum a ajuns aici? Ce-a făcut în in afara gazonului, în calitate de
parlamentar? Ce discursuri a ţinut, ce iniţiative legislative a avut? În afara unor
cruci pravoslovnice, dom’ Puiu nu prea ştie să facă altceva decât să îndepli-
nească ordinele superiorului său Oprea. Atunci de ce-a fost avansat? Şi mai
curioasă e chestia cu primarul Onţanu, despre care nimeni nu prea ştia că purta
epoleţi şi pe haină, nu doar la maieu. Meritele sale militare s-au pierdut în ne-
gura timpului. Cele civile sunt evidente: e un primar priceput să tragă foloase
din orice pentru Sector şi pentru sine. Dar să fie făcut general, aşa peste noapte,
şi de doua ori într-un an, e un lucru care poate să-i streseze pe colegii săi pri-
mari: ce face el în plus? Aliniază tomberoanele? Dă ordine de zi funcţionarilor
din primărie? Mă întreb, cu groază, ce ne facem dacă vine naibii vreun război
şi cei trei generali vor fi puşi în fruntea trupelor, să le conducă spre victorie...
O explicaţie pentru această situaţie există totuşi, deşi nu sunt sigur pe ea. Să
aibe vreo legătură aceste avansări cu faptul că au făcut dreapta ‘mprejur şi au
întors armele - într-o frumoasă tradiţie - pentru a lupta alături de inamicul de
ieri? Adică cel care i-a avansat?    (26 octombrie)

Referendum? D.A.!
În fierberea declanşată de debutul oficial al campaniei electorale, po-

vestea „guvernului de pică” al premierului delegat Croitoru pare să intre într-
un con de umbră. Cu toată curiozitatea stârnită de siguranţa cu care unii lideri
democraţi anunţă că guvernul de probă va trece de examenul Parlamentului
(să conteze oare, atât de mult, tresele puse de Băsescu pe umerii generalilor
dezertori?) sentimentul general este că, asemenea Guvernului Boc, şi acesta
va fi trântit de votul majoritar şi că, oricum, nu se va putea vorbi de un alt gu-
vern decât după alegeri. Să vorbim, deci, despre alegeri. La Craiova, precum
şi prin alte locuri pe care le cutreieră cu voioşie, Traian Băsescu pune placa
„referendumului”. Adică: reformarea politică nu e posibilă decât dacă se mai
înjumătăţeşte numărul aleşilor. A fost bun şi uninominalul, votat prin celălalt
referendum prezidenţial, dar efectele lui au fost doar parţiale, pentru că s-a
optat pentru varianta „Pro Democraţia” în locul celei propuse de preşedinte.
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Acum referendumul va desăvârşi procesul. Or celor din opoziţie, tocmai de
asta le e frică: că-şi vor pierde privilegiile. Şi se străduiesc din răsputeri să-l
împiedice. Aţi văzut doar că Parlamentul a respins propunerea, dar preşedintele
merge mai departe. Desigur, unii reproşează faptul că se fac cheltuieli în plus.
Dar tocmai de asta a fost programat în ziua alegerilor, pentru ca efortul finan-
ciar să fie cât mai mic cu putinţă! Preşedintele se arată foarte grijuliu cu banul
public. Când a apărut lista cu cei 55 de generali făcuţi peste noapte, a spus-o
limpede: nu costă nimic! Ăştia - generalii adică - nu vor primi nici un ban în
plus. Avansarea lor e pur onorifică. E drept, n-a răspuns şi pentru ce merite mi-
litare s-au aflat pe listă susţinătorii săi de ultimă oră - Oprea, Iordănescu şi
Onţanu. Dar să revin la Referendum: om cu frica lui Dumnezeu, preşedintele
a mai spus că, pentru a nu avea vorbe, a şi programat referendumul în turul 1
şi nu în turul 2, când şi-ar fi putut auzi vorbe... De acord cu demonstraţia. Poate
fi acceptată. Deşi, dacă e vorba despre reformarea clasei politice, te poţi întreba
de ce a lăsat acest lucru esenţial doar pentru ultimii metri ai mandatului său?
De ce n-a făcut-o mai devreme? De ce n-a combinat-o cu uninominalul? De
ce taman acum, la alegeri? Trucul este limpede, cusut cu aţă albă. Şi el repetă
un altul, de acum cinci ani. În alegerile de atunci, alianţa dintre liberali şi de-
mocraţi şi-a căutat un nume şi l-a găsit: Dreptate şi Adevăr. Prescurtat: DA.
Nu altul. Ci acesta. De ce? Pentru că el urma să fie înscris pe buletinele de vot.
Şi votanţii mai nelămuriţi urmau să pună ştampila pe D.A., indiferent pe cine
credeau ei că votează. Cu toată opoziţia adversarilor, Alianţa a reuşit să rămână
cu această denumire înscrisă pe buletinele de vot. Şi a cules roadele. Sunt tru-
curi. Democratice. Dar cu efecte de scurtă durată şi care se pot transforma în
veritabile bumeranguri.    (27 octombrie)

Marea trădare naţională
Ceauşescu probabil i-ar fi băgat în tribunal pe cei acuzaţi de trădare

naţională, iar justiţia sa ar fi rezolvat cazul în trei mişcări, condamnându-i la
ani grei de temniţă (nu prea se mai dădeau sentinţe de condamnare la moarte,
iar dacă se dădeau, erau demonstrative, fiind de regulă comutate). Băsescu se
mulţumeşte să-i arate cu degetul, lămurind poporul în legătură cu intenţiile lor
necurate. Pe măsură ce apare tot mai limpede faptul că Guvernul Croitoru va
cădea şi el cu succes la votul din Parlament (încă nu ştiu pe ce se bazează op-

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 273



274 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

timismul unor lideri democraţi) Traian Băsescu foloseşte acest lucru în favoa-
rea campaniei sale. Nu votează Guvernul pentru că vor să domnească instabi-
litatea, să nu putem discuta cu FMI-ul, să nu ieşim din criză! Ascultându-l,
naivii pot să creadă că undeva, pe la Grivco probabil, figuri sinistre cu trăsă-
turile lui Geoană, Antonescu, Marko şi Voiculescu, pun la cale cu cinism un
scenariu tenebros. În fond, însă, scenariul - celălalt - avansează exact în ter-
menii prevăzuţi. O eventuală votare a cabinetului Croitoru ar da peste cap toată
strategia ce a avut ca punct de plecare demiterea lui Nica de către Boc. De
atunci încoace, totul s-a desfăşurat ca la carte, prilejuind părţii „organizatoare”
derularea unei campanii agresive la adresa celor care nu vor linişte în ţară, care
din calcule meschine - păstrarea privilegiilor - se opun Referendumului şi îl
atacă pe toate căile pe promotorul Reformei politice al cărui unic scop în de-
mersul pentru obţinerea unui nou mandat este desăvârşirea procesului început
cu alegerile uninominale. În fond, Traian Băsescu urmăreşte un singur obiectiv:
păstrarea statu-quo-ului până la alegeri şi rămânerea comenzilor în mâinile oa-
menilor săi de încredere, sub înţeleapta conducere a premierului demis Emil
Boc. Observator inteligent al limitelor comportamentului uman, Traian Băsescu
a înţeles un lucru: că oricât de îndârjită şi de concertată ar fi acţiunea declanşată
împotriva sa, ea are un punct mort. Iar acesta este constituit de alegerile anti-
cipate. Orice ar crede şefii de partide, parlamentarii nu vor fi dispuşi cu niciun
preţ să renunţe la trei ani de mandat şi de privilegii doar pentru a-i crea pro-
bleme lui Traian Băsescu. Şi atunci vor vota - secret - în favoarea cabinetului
uşor remaniat, dar având în componenţă toate piesele grele actuale, pe care Bă-
sescu îl va trimite în Parlament după eşecul lui Croitoru. Aşa că toată povestea
asta cu trădarea naţională şi cu lipsa de patriotism a coaliţiei”ad-hoc” este una
de adormit copiii. În fond, Traian Băsescu este cât se poate de mulţumit de
cum merg lucrurile şi de motivele ce i se oferă de a se bate cu pumnii în piept.
Nu m-ar mira să verse din nou şi câteva lacrimi la căpătâiul interesului naţional
atât de mişeleşte trădat.    (28 octombrie)
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Ce mai face Boc?
Deocamdată este ocupat până peste cap. Vizitează şantierele de dru-

muri şi de autostrăzi pe care mai are ambiţia să le inaugureze la 1 decembrie,
în calitatea de premier interimar pe care cu siguranţă că o va mai deţine şi
atunci. Dă mai puţine declaraţii pe la televiziuni - acum vedete sunt candidaţii
prezidenţiali. Dar, apropo: are cineva habar cum îl cheamă (sau cum o cheamă)
pe purtătorul (purtătoarea) de cuvânt a Guvernului? În orice caz, e o persoană
căreia premierul i-a luat pâinea de la gură... Deci, dl Emil Boc mai are de lucru,
cel puţin până când urmaşul său va merge la cea de-a doua propunere de guvern
în Parlament. Ce va face, însă, după aceea? Pentru că la Primăria din Cluj nu
se mai poate întoarce. Acolo s-au făcut alegeri şi oraşul are alt primar. Nu ne-
apărat unul mai bun. Din cabinetul de la Victoria va trebui să plece, luând cu
dânsul şi droaia de consilieri şi de secretare adusă cu atâta dificultate de pe
meleagurile natale pentru a fi implementată pentru patru ani (parcă atât de-
clara, chiar domnia sa, că va dura acest guvern?). Îi mai rămâne doar biroul
din Modrogan, de unde să conducă în continuare destinele partidului cu cei
mai mulţi parlamentari - motiv constituţional pentru care preşedintele i-a dat
lui, şi nu lui Geoană, sarcina de a forma Guvernul. Ce vor face miniştrii care
au fost deja abandonaţi şi nu se regăsesc nici măcar în schema imaginată de
dl Croitoru? Ce va face Sandu de la Telecomunicaţii (omul lui Stolojan)? Ce
va face doamna Plăcintă? Ce va face doamna Udrea? Aceasta din urmă pare
pare să-şi fi găsit deja o slujbă, în echipa de campanie a lui Traian Băsescu,
unde are prilejul să retrăiască frumoasele zile de la Primăria Capitalei, când
putea să se afle mai mereu în preajma idolului său. A scăpat şi de teama de a
fi demisă ca urmare a concluziilor comisiei parlamentare şi, probabil că după
alegeri, dacă lucrurile ies bine, se va putea instala în biroul de lângă cel al
lui Boc - până când i se va găsi o slujbă pe măsură. Dar de ce ne facem noi
atâtea griji în legătură cu soarta acestor oameni? Să-i lăsăm pe ei să şi le
facă...    (29 octombrie)
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Foloasele politice ale 
crizei de guvernare

Audierile persoanelor pe care dl Croitoru, cel însărcinat de preşedin-
tele Băsescu cu formarea noului Guvern, le-a ales pentru a conduce ministerele
la vreme de criză economică şi politică constituie un gratuit spectacol pe care
politica poate să ni-l ofere în acest moment. În loc de pâine, naţiei i se oferă
circ, pe multiple planuri. Pe cel electoral, prin tiradele caţavenciene ale candi-
daţilor şi prin gesturile desprinse parcă din „telegramele” lui Nenea Iancu (nu
vi se pare că Băsescu, căţărat pe vaza de flori din Cotroceni, cu portavocea în
mână glăsuindu-le văcarilor, aduce izbitor cu Costăchel Gudurău, spânzurat
de felinarul din Piaţa Independenţei?) şi pe cel executiv, prin sesiunile de în-
trebări şi răspunsuri dinainte ştiute, de la Comisii. Unde, majoritatea parlamen-
tară de circumstanţă nu este în stare să fie consecventă cu sine însăşi: dacă tot
doreşte să trântească acest guvern, ce rost are să-i treacă pe Blaga şi pe Au-
rescu? Care e logica celor admişi într-un guvern respins? De acord, Blaga a
fost un bun ministru, e un om serios, iar Aurescu poartă aura de campion în
meciul cu ucrainienii pe tema canalului Bâstroie. Dar nu este vorba despre me-
ritele lor personale, ci despre un principiu. Nu poate rezulta din acest proces
un guvern prost cu miniştri (câţiva) buni. Această inconsecvenţă nu va întârzia
să fie exploatată de partida adversă şi vom ajunge într-o mare fundătură. Criza
de guvern, care ne împiedică să funcţionăm corect ca stat (iată, delegaţia FMI
a venit, dar nu poate să discute serios cu nimeni!) are cauze dintre cele mai su-
biective. Ea a fost generată de orgolii, nu de condiţii obiective. Se ciocnesc
puncte de vedere antagoniste, şi nimeni nu face pasul spre dezamorsare, pentru
că fiecărei părţi situaţia creată îi oferă argumente cu care să-şi acuze preopi-
nenţii. Criza politică alimentează din plin campania electorală. Traian Băsescu
este foarte mulţumit să demonstreze naţiei că bunele lui intenţii (guvern care
să funcţioneze, reformă politică) se izbesc de opoziţia îndârjită a celor care se
văd atinşi în interesele lor cele mai meschine. Iar Opoziţia, la rândul său, este
încântată să-i demonstreze preşedintelui că nu poate impune un guvern fără
susţinere parlamentară. Din această dilemă pare că nu putem ieşi. Pentru că
nici Băsescu nu e dispus să numească un candidat la funcţia de premier, cu
şanse să treacă de votul parlamentului şi nici opoziţia nu doreşte să valideze
un Executiv minoritar. Încremenite în propriile lor principii, părţile nu doresc
să facă vreun compromis, preferând să se compromită în condiţiile în care am-
bele au de pierdut, chiar dacă una dintre ele va câştiga potul electoral. Va fi o
victorie a la Pirrhus...  (30 octombrie)
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Isărescu: 
eternul „premier de avarie”?
Soarta cabinetului-fantomă al lui Croitoru pare să fie pecetluită. Nu

de respingerea aproape în bloc a candidaţilor propuşi de el de către comisiile
de specialitate ale Parlamentului, care, oricum, au rol consultativ, ci de reali-
tatea aritmetică a raportului de forţe din legislativ. O realitate ce nu poate fi
răsturnată nici de avansarea în grad a tuturor generalilor în rezervă din com-
ponenţa acestuia. Deja intră în funcţiune „planul B”. Surse din partide afirmă
că în discuţiile purtate de delegaţia FMI cu interlocutorii disponibili la această
oră - premierul demis, şefi de partide, guvernatorul BNR - a fost abordat su-
biectul delicat al stabilităţii guvernamentale şi al condiţiilor în care România
îşi poate îndeplini angajamentele asumate cu prilejul acordării împrumutului.
Termenele acestor condiţii deja nu mai sunt în grafic şi întârzierile ar putea
compromite întregul proces de virare a tranşelor de împrumut, cu consecinţe
dezastruase pentru România. Ceea ce nu s-a întâmplat în aproape 20 de ani se
poate întâmpla acum, la aniversarea Revoluţiei: Guvernul să nu mai aibe ca-
pacitatea să-şi achite primele obligaţii: pensiile şi salariile bugetarilor. Este
aproape de neimaginat ce consecinţe poate avea o asemenea situaţie într-o so-
cietate deja tulburată şi agitată de felurite alte termene depăşite. Pe acest fond,
jocul de ambiţii dintre preşedinte şi opoziţia politică seamănă tot mai mult cu
un joc cu focul. Acesta pare să fi fost argumentul prin care s-a cerut, în dis-
cuţiile amintite, o rapidă dezamorsare a crizei de guvern. Iar soluţia pare să fie
una deja devenită tradiţională: recursul la „premierul de avarie”. Ca şi în 1999,
când Vasile devenea cel de-al doilea premier al guvernării cederiste scos din
scaun (atunci de către propria coaliţie) se va apela la serviciile guvernatorului
Băncii Naţionale, Mugur Isărescu. Acestuia i s-au mai făcut astfel de oferte în
ultima vreme. Le-a refuzat însă, de fiecare dată. Chiar şi acum, opoziţia sa de
principiu s-a datorat faptului că nu se consideră, nu se poate considera un fel
de „Croitoru” sau de „Iohannis”, de unică folosinţă, până se sare hopul alege-
rilor. Principala condiţie pe care ar fi pus-o Isărescu este aceea a unui acord
politic care să-i garanteze un mandat până în 2012, şi deplina libertate în a-şi
selecta echipa cu care să lucreze. Cu „sabia lui Damocles” a împrumutului FMI
deasupra capului, este de presupus că părţile implicate au ajuns la un acord de
principiu, ce urmează a fi detaliat prin angajamente ferme. Pe acest fond, pro-
cesul de respingere a „variantei Croitoru” se va derula până la capăt, miercurea
viitoare urmând să fie exprimat şi votul plenului parlamentului. După aceea,
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preşedintele va anunţa însărcinarea lui Isărescu cu formarea noului guvern, în
care, probabil, nu se va regăsi nici unul dintre miniştrii deja respinşi prin
moţiune sau în comisii. Si non e verro, e ben trovato...    (31 octombrie)

Pre-fraudarea lui Hayssam
„Pre - fraudarea alegerilor” este o găselniţă inspirată. Ea vine - cum

nu se poate mai prost pentru preşedintele în exerciţiu - din partea unor organi-
zaţii civice care acum cinci ani l-au suţinut trup şi suflet. Mai ales suflet. Ar-
gumentele invocate de acestea sunt reale şi cu mult mai credibile decât dacă
le-ar fi aruncat în joc contracandidaţii lui Băsescu. Este limpede că staff-ul său
electoral a imaginat varianta Referendumului ca un argument forte în campania
elecorală. Un candidat în exerciţiu care nu se poate lăuda cu vreo realizare con-
cretă, nu are decât varianta deturnării discuţiei de la bilanţ spre perspectivă. O
perspectivă care poate servi şi drept scuză. Aşadar, referendumul devine in-
strumentul concret de luptă cu partea ticăloşită a societăţii care l-a împiedicat
sistematic să-şi atingă obiectivele, garantându-i totodată o prezenţă mai susţin-
ută a electoratului propriu la urne. Mă îndoiesc însă că Traian Băsescu se va
lăsa impresionat de acest demers şi nu-l va folosi ca un argument în plus pentru
demonstaţia sa: vedeţi, nu ştiu ce să mai născocească ca să mă împiedice să
reformez societatea! Iar pentru reglementarea constituţională a situaţiei, paşii
sunt prea numeroşi şi timpul mult prea scurt pentru a ajunge la un rezultat. Ce
să se facă: să fie avertizat alectoraul să nu ţină cont în exprimarea opţiunilor
sale de campania deja declanşată pe această temă? Mai puţin inspirată - ca tac-
tică de atac la acelaşi preşedinte - este povestea cu „scrisorile lui Hayssam”.
Desigur, mulţi se vor întreba de ce au ajuns acestea în posesia ziarelor care le-
au publicat taman acum, în campanie? Cine şi de ce le-a ţinut ascunse şi nu le-
a dat curs la timpul cuvenit? Răspunsul este cât se poate de clar: cine le-a avut,
sau le-a dobândit, a calculat cu exactitate momentul detonării. Episodul „Hays-
sam” a făcut să curgă destulă cerneală şi vorbe. Au existat mereu suspiciuni
legate de modul în care a fost rezolvată „criza ostaticilor” şi de epilogul acesteia
- fuga sirianului. Însăşi secretizarea - pentru 40 de ani - a documentelor legate
de aceasta ne dă de înţeles că au existat destule aspecte neclare sau chiar du-
bioase în derularea anchetei. Suspiciunile legate de anumite „înţelegeri” au
persistat. Iar acum ele prind contur. Şi devine limpede că „fuga” sirianului nu
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a fost o performanţă individuală a acestuia, ci a fost pusă la cale cu minuţie de
către instituţii şi persoane competente. Că a existat o înţelegere în virtutea că-
reia Hayssam trebuia să fie făcut scăpat. Ce rămâne profund neclar în această
poveste este circul pe care l-a declanşat fuga acestuia şi demiterea în bloc a
şefilor de servicii secrete. Cel puţin prin acest gest preşedintele apare ca or-
chestrator al întregii afaceri - cu atât mai mult cu cât cei demişi n-au avut nici
o manifestare de revoltă faţă de un act în mod evident abuziv. Pentru că reţeta
fugii fusese scrisă de personaje care n-au fost niciodată demise şi cărora nu li
s-a cerut socoteală pentru asta (Botoş, Macovei, Degeratu). Nu cred, însă, că -
în ciuda fierberii publicistice - acest episod va cântări prea mult în balanţa unui
eventual eşec al preşedintelui. Nu pot să nu-mi amintesc că în 2000 s-au or-
chestrat scandalurile „Costea” şi „Firul Roşu” cu bătaie directă la candidatul
Iliescu şi că, în ciuda eforturilor organizatorilor, acestea nu au avut nici un im-
pact la urne. Dacă Traian Băsescu va avea de pierdut în 22 noiembrie şi în 6
decembrie, va pierde de urma altor scandaluri. Dintre multele pe care le-a pro-
vocat, cu îndârjire aproape. Băsescu are mari şanse să câştige referendumul,
dar să piardă realegerea...    (2 noiembrie)

AMR 19
„Au mai rămas” 19 zile până la primul tur al alegerilor prezidenţiale

şi plutonul fruntaş, de 7 candidaţi, s-a detaşat de umplutura tradiţională adu-
cătoare doar de pitoresc. 7 candidaţi, reprezentanţi a 6 partide, dintre care doar
patru parlamentare, şi un independent, încearcă din răsputeri să aibă acces la
o felie cât mai semnificativă din tortul opţiunilor. Băsescu, cu avantajul
preşedintelui în exerciţiu şi cu logistica guvernamentală şi de partid, domină
plutonul de la înălţimea treimii din procentele puse în joc. Ceea ce vor spune
de acum înainte sondajele de opinie are doar valoare orientativă. Ne aflăm deja
în faza unei fluidităţi ce poate modifica oricând cursul evenimentelor. Băsescu
are, deci, asigurat unul din locurile care dau dreptul la participarea în turul de-
cisiv . El încearcă să-şi păstreze acest loc cu un discurs violent împotriva „clasei
politice ticăloşite” proiectându-se într-o postură de Robin Hood singuratic, în
luptă pe viaţă şi pe moarte cu toţi duşmanii poporului. Unul dintre cei mai mari
duşmani a fost dat în vileag încă din debut ca fiind Ion Iliescu. Tactica are drept
scop „tăierea” rădăcinilor de popularitate ale lui Mircea Geoană văzut doar ca
o proiecţie actuală a „criptocomunismului” originar. Între Mircea Geoană şi
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Crin Antonescu se dă, după toate semnele care pot fi descifrate în prezent, bă-
tălia decisivă pentru locul 2 în turul 1. Geoană vine cu avantajul unui aparat
de partid numeros şi relativ bine articulat, dar şi cu dezavantajul situării sale,
ca persoană, sub procentul partidului - situaţie nemaiîntâlnită în istoria FSN-
FDSN-PDSR-PSD. Contribuie la această situaţie şi marile disensiuni din sânul
partidului şi bătălia surdă dintre unii baroni din teritoriu şi vechii voievozi de
la centru. Crin Antonescu are un aer mai proaspăt şi efortul de a-l desprinde
de amprenta lăsată de guvernarea liberală pare să dea roade. Este, dintre can-
didaţii principali, singurul fără un CV public reprobabil, dar forţa politică din
spatele său este categoric mai mică decât ambiţiile. Amândurora le suflă în
ceafă „independentul” Oprescu, a cărui zestre se bazează pe cât poate să smulgă
de la toţi cei trei din faţa sa pentru a-şi alcătui propria susţinere. Este un con-
curent incomod tocmai prin faptul că nu are în spate o forţă politică decelabilă,
ci doar frânturi de susţinere mai mult sau mai puţin individuală de pe la toate
partidele. Maximul pe care-l poate spera este să adune de la cei trei suficient
ca să se instaleze el însuşi pe a doua poziţie, deşi lucrul acesta pare puţin pro-
babil. Următorii trei candidaţi sunt de fundal. Separat, Vadim şi Becali vor
obţine mai puţin decât la europarlamentare, unde au mers „şold la şold”, dar
pentru ei importantă este revenirea în prim-planul opţiunilor ca entităţi politice
pe cale de a intra în disoluţie. Candidatul UDMR va primi, de la electoralul
conştiincios, porţia tradiţională de voturi de +/- 7 la sută. În cazul lor singura
întrebare care se pune este cum se vor redistribui voturile lor în turul 2, când
acestea ar putea să se facă diferenţa.    (3 noiembrie)

Al doilea sondaj de campanie 
al CCSB

Agenţia Informatia.ro (AMOS News) a comandat Companiei de Cer-
cetări Sociale şi Branding (CCSB) o suită de sondaje efectuate pe parcursul
campaniei elctorale, care să pună în evidenţă cursul percepţiei demersului can-
didaţilor pe traseul de până la turul doi. Prima cercetare dată publicităţii a fost
realizată în perioada 7 - 13 octombrie şi nu a cuprins efectele proaspetei
moţiuni de cenzură, care a „trântit” Guvernul Boc. Conform acestei etape de
investigaţie, clasamentul candidaţilor, anunţaţi sau deja înscrişi în competiţie,
era următorul: pe prima poziţie se afla Traian Băsescu, cu 33 procente, urmat
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de Mircea Geoană, cu 22 procente. Pe cea de-a treia poziţie, cap la cap, evoluau
Crin Antonescu şi Sorin Oprescu cu câte 16 procente. Cea mai spectaculoasă
evoluţie aparţinea primarului general al Capitalei care urca brusc, în urma
anunţului de participare, de la 7-8 procente, cu cât fusese creditat prin vară,
când candidatura sa era doar teoretică, la debutul evaluării egalând performanţa
celei mai timpurii candidaturi oficiale - a lui Crin Antonescu. Acelaşi sondaj
evidenţia faptul că, în turul 2, Traian Băsescu nu ar fi câştigat decât în faţa lui
Crin Antonescu (53 - 47), cu Geoană ar fi înregistrat un rezultat de egalitate
(50 - 50), iar în faţa lui Oprescu ar fi pierdut la scor (48 - 52). Ceilalţi candidaţi
de luat în calcul ar fi obţinut în primul tur rezultate modeste, dar nu de neluat
în seamă la redistribuirea pentru turul 2: Vadim şi Becali câte 5 procente, iar
Hunor 3 procente. În total, 13 procente care ar fi putut conta în turul doi. Ce
ne arată cel de-al doilea sondaj de campanie al CCSB, cel din 2 noiembrie,
realizat în 29 - 30 octombrie? Principalele mişcări, în sus şi în jos, sunt urmă-
toarele: câştigătorii intervalului sunt Mircea Geoană, care întregistrează un
avans spectaculos, de 6 procente, urmat de Antonescu, cu 3 procente şi de Bă-
sescu şi Hunor, cu câte un procent. Podiumul etapei este deci: Băsescu - 37%;
Geoană - 28% şi Antonescu - 19%! Preşedintele în exerciţiu începe să simtă
în ceafă răsuflarea outiderului, care s-a apropiat la doar 6 procente (în unele
etape diferenţa dintre cei doi era de aproape 20 de procente!). Între perdanţi,
pe primul loc se înscrie Oprescu, care înregistrează mai puţin cu patru pro-
cente - situaţie care-l scoate, practic din bătălia pentru locul 2, Becali care
pierde tot patru procente şi Vadim, cu un procent mai puţin. Ce indică această
situaţie: că recenta criză de guvern l-a afectat mai mult pe Băsescu decât pe
Geoană, acesta din urmă fiind perceput mai degrabă ca beneficiar al crizei.
Că efectele căderii guvernului au acoperit evenimentul intrării în cursă a lui
Oprescu şi l-au redus până la nivelul unui fapt divers. Că echipa europarla-
mentară Vadim-Becali se rupe şi îl lasă pe Vadim singur ca reprezentant al
curentului radical. Şi că Hunor recuperează treptat, dar sigur, terenul, îndrep-
tându-se spre tradiţionalul procent de 6-7% al electoratului maghiar. Dar cel
mai spectaculos rezultat al sondajului îl reprezintă estimările pentru turul 2:
aici, pentru prima dată în istoricul acestor sondaje, Traian Băsescu pierde, în
confruntarea cu ceilalţi trei contracandidaţi: cu 45 - 55, în confruntarea cu
Geoană, cu 47 - 53 în cea cu Antonescu şi chiar în cea (pur teoretică, de-
acum) cu Oprescu: 48 - 52.      (4 noiembrie)
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Guvernul 
s-a împiedicat puţin, 

dar merge mai departe...
Guvernul de probă n-a trecut de Parlament. A avut mânecile prea

scurte şi poalele prea largi, de s-a împelticit în ele. Cei 14 negri mititei sunt
acum liberi să-şi vadă de treburile lor şi să scrie pe cartea de vizită: ex-fost
posibil ministru. Cauza este simplă: PSD-ul a avut prea puţini generali pe
care să-i poată înălţa în grad Băsecu. Aşa că cei 47 de parlamentari lipsă vor
fi clonaţi cu alte prilejuri. Preşedintele a privit rezultatul ca pe un cadou de
ziua lui. Fără supărare şi fără mirare. În fond, lucrurile merg unse. Nu ştiu
ce se făcea dacă opoziţia asta de strânsură îl lovea sub centură şi-i vota
struţocămila asta pe care nimeni n-a dat doi bani. Aşa, diversiunea bine pusă
la punct merge mai departe: guvernul Boc, cel demis, se ocupă în linişte de
organizarea alegerilor, iar propunerea politică merge să lucreze la formarea
unui nou cabinet - în stil „mafiot”: va fi o propunere ce nu va putea fi refu-
zată! Decât cu preţul a trei ani de privilegii parlamentare! Şi cine şi-ar putea
permite să plătească un asemenea preţ? Campania merge mai departe, chiar
la capătul ei se întrezăreşte prăpastia. „Odioasa coaliţie” şi-a făcut un număr
suplimentar de la tribuna Parlamentului. Oprescu a preferat binecuvântarea
Papei. Iar Băsescu s-a sărbătorit pe la diferite colective de oameni ai muncii.
Mai sunt doar vreo două săptămâni până la primul tur şi bugetul poate să mai
aştepte. La fel şi FMI-ul. Avem cestiuni arzătoare la ordinea zilei. Apropo
de porcină: se aude că Băsescu ar intenţiona să-l numească politic pe Flutur.
Nici nu se putea mai bine. A fost şi la aviară şi a învins-o în lupta dreaptă.
Preţul plătit a fost, atunci, în găini moarte...    (5 noiembrie)
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Dacă aş fi 
ministrul Mediului de Afaceri...

Imaginea dlui Croitoru, recitând din Blaga (nu Vasile, celălalt) în faţa
unui Parlament rămas mut în faţa poeziei, mă va urmări multă vreme şi mă va
face să mă întreb de ce un om la locul lui, sensibil pe deasupra, după cum s-a
văzut, s-a aventurat într-o acţiune de pe urma căreia n-a câştigat nimic. Ba din
contră... Cu o altă imagine în minte - cea a unui preşedinte răguşit după cu-
vântările electorale incendiare ale zilei, promiţând că va numi un alt candidat,
„care să treacă” (de ce n-o fi făcut-o de prima dată?), am să zăbovesc asupra
„cabinetului Croitoru” înainte de a trece în istorie, cu tot cu unii dintre nenăs-
cuţii săi membri, pentru a aborda un aspect pe care nimeni nu l-a luat în seamă.
Toată lumea s-a aruncat asupra componenţei - a oamenilor - şi nimeni nu a pus
în discuţie formula propusă: aceea de 14 portofolii, din care lipseau IMM-urile
şi Comunicaţiile. Deci, economistul Croitoru şi sfătuitorii săi, au alcatuit un
guvern în care au considerat că aceste componente pot fi trecute pe planul doi,
nefiind importante. Or, să admiţi ideea că sectorul Întreprinderilor Mici şi Mij-
locii - care reprezinta însuşi motorul economiei, infanteria care se angajează
în lupta directă cu efectele crizei poate fi tratat cu indiferenţă mi se pare o mare
eroare. După cum la fel de mare mi se pare eroarea de a atribui o poziţie se-
cundară unui sector - comunicaţiile - care, practic, le face să funcţioneze pe
toate celelalte! IMM-urile au fost cele care au construit economii puternice,
precum cea italiană, printr-o politică susţinută şi adecvată, nu doar de conjunc-
tură. Ele nu necesită investitii strategice, au nevoie doar de o viziune sănătoasă
şi de reglementări legale adecvate. Ele trebuiesc doar stimulate şi ajutate să
demareze, de restul se ocupă singure. Or nici cabinetul Boc - principalul vino-
vat de situaţia în care se află acestea (celebrul impozit forfetar a dus la groapă
peste 100.000 de IMM-uri, suspendându-le activitatea sau dizolvându-le) şi
nici proiectatul cabinet Croitoru n-au dat semne că înţeleg cu adevărat impor-
tanţa lor, deşi acest sector reprezintă 90% din totalul societăţilor înregistrate
în România, având un aport de 70% din PIB şi oferind locuri de muncă pentru
65% din populaţia activă! Nu ştiu, nu pot decât să sper că viziunea pe care o
va adopta viitorul cabinet - cel care va trece - va fi una valabilă şi pragmatică,
articulând un portofoliu exclusiv, capabil de o abordare unitară care să conducă
la o strategie naţională pentru crearea unui mediu de afaceri sănătos şi viabil,
apt să producă revigorarea şi creşterea competitivităţii sectorului care se poate
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înscrie în avangarda contracarării efectelor crizei. Nici măcar n-ar fi o noutate,
având în vedere însăşi strategia UE pentru creştere şi locuri de muncă (Lisa-
bona Small Business Act), ca să nu mai vorbim de uitata prin nu se ştie ce ser-
tare strategie naţională (programul defunct de guvernare 2009-2012). În locul
viitorului premier „care va trece”, aş începe schiţa noului Executiv cu un por-
tofoliu solid al „Mediului de Afaceri” (nici n-aş mai folosi formula peiorativă
de „IMM-uri”) şi m-aş gândi serios la o personalitate puternică şi competentă,
aptă să facă din el vârful de lance al ieşirii din criză. Cum, însă, n-am nicio
şansă să intru în vederile acestuia (deşi, dacă mă gândesc la unii dintre cei care
au avut-o, mă pot întreba de ce eu nu?) îmi las nădejdile să bântuie libere pe
coridoarele pustii de titulari ale palatului Victoria. Cine ştie...    (6 noiembrie)

„Premierul politic” 
este primarul Negoiţă!

După ce a lăsat lumea să epuizeze toate variantele, preşedintele Bă-
sescu a făcut cunoscută opţiunea şi identitatea „premierului care să treacă”. Nu
este nici Blaga, nici Udrea, nici chiar Vainer (o candidatură la fel de exotică
precum aceea a lui Nati Meir), ci Liviu Negoiţă. Deasemenea, este cu atât mai
surprinzătoare cu cât primarul Sectorului 3 a fost extrem de „low profile” în
ultimul an, prezenţa sa fiind rareori remarcată chiar şi la evenimentele de partid.
Liviu Negoiţă a intrat în politică din zona „aripii” liberale a lui Niculae Cerveni.
A candidat pentru Parlament în 1996, din partea PNLCD, din 1997 a reprezen-
tat Partidul Democrat, pe listele căruia a candidat cu succes şi în 2000. În 2005
a făcut parte din echipa pe care Traian Băsescu a aruncat-o în lupta pentru pu-
terea locală (neavând atunci prea mari nădejdi de la Parlament). Rezultatul a
fost că Sectorul 3 a câştigat un bun primar. Personaj sobru şi echilibrat, înzestrat
cu certe calităţi manageriale, Negoiţă a rezistat şi în 2008 chemărilor de sirenă
ale politicii mari (în ierarhia de partid făcuse deja paşi importanţi) preferând
să-şi consolideze statutul şi să-şi crească şansele acolo unde credea că dă toată
măsura calităţilor sale. Candidatura lui Negoiţă la şefia Executivului urmăreşte
un tipar al ultimului deceniu, în care s-u mai înscris Ciorbea, Băsescu, Boc,
Videanu şi în care putea să se înscrie şi Iohannis. Schema este simplă: un per-
sonaj politic validat de votul popular este considerat apt să îndeplinească o
funcţie desemnată, indiferent de riscul de a lăsa votul fără obiect. Nu ştiu ce va
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reuşi Negoiţă în calitatea pe care a acceptat să şi-o asume, probabil nu cu prea
mult entuziasm. Desemnarea lui a ţinut însă cont de un lucru: este unul dintre
democraţii „cu faţă umană”, capabil să dialogheze cu alte tipuri de opţiuni şi ne-
afectat de virusul fundamentalismului politic. Are o imagine bună şi nu a intoxi-
cat publicul cu exerciţii de demagogie. Şansele sale de reuşită sunt incomparabil
superioare celor ale lui Croitoru, dar nu suficient de mari pentru a convinge prin
el însuşi - şi nu prin presiunea anticipatelor - o opoziţie tot mai îndârjită, pe mă-
sură ce se apropie termenul fatidic al prezidenţialelor.    (7 noiembrie)

Dialog cu ascultătorii
Dragi ascultători sunteţi pe lungimea de undă „34%” şi ascultaţi pos-

tul de radio REFERENDUM FM. Avem un ascultător la telefon. Bună ziua,
spuneţi, vă rog! „Sunt pur şi simplu revoltată de faptul că o minoritate parla-
mentară - căci asta a devenit „coaliţia ruşinii”, de când s-a format grupul cu-
rajos al Independenţilor - încearcă să împiedice reformarea unei instituţii
fundamentale a statului de drept, punând piedici iniţiativei prezidenţiale, salu-
tată şi susţinută de întregul popor cinstit român. Ţara asta nu a mai avut, poate
de la împăratul Traian, personalităţi puternice şi dedicate precum Traian Bă-
sescu„. ...Doamnă, domnişoară, iertaţi-mă că vă întrerup: urechea mea muzi-
cală mă face să bănuiesc ceva. Sunteţi cumva doamna Elena Udrea? „Nu,
domnule, nu sunt, deşi mi-ar plăcea să fiu. O admir foarte mult pe Elena Udrea
şi aş vrea să am şi eu puterea sa de a se lupta cu cei care îi întinează nobilele
idealuri”. Vă mulţumesc! Avem o altă ascultătoare la telefon. Vă auzim! Daţi,
vă rog, MP3-ul mai încet.... „Bună dimineaţa...A, nu e dimineaţă? Îmi cer
scuze, aşa mi s-a părut. Aş vrea să vă spun că asemenea tineretului sănătos al
acestei ţări, care nu se lasă influenţat de propaganda răutăcioasă la adresa
preşedintelui ţării, mă alătur luptei pentru transpunerea în viaţă a ideilor pre-
zidenţiale referitoare la parlamentul unicameral, aşa cum am luptat şi pentru
votul uninominal, care, iată, a trimis la Bruxelles oameni tineri şi de viitor ca
să susţină interesele acestei ţări şi nu mă îndoiesc că succesurile vor veni la
votul din 22 noiembrie”... Iertaţi-mă că vă întrerup. Ştiţi, am din copilărie o
ureche muzicală. Nu sunteţi Elena Băsescu? „Nu domnule, nu sunt, dar vreau
să vă spun că o admir foarte mult şi este pentru mine un model, cum se luptă
ea, singurică, acolo la Parlamentul European, pentru binele acestei ţări”... Vă
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mulţumesc. Iată, avem un nou apel. Vă ascultăm. „Bună ziua. Am intrat în le-
gătură cu dv în semn de revoltă faţă de acele grupări retrograde din Parlamentul
acesta nelegitim, care nu pierde nici un prilej să pună beţe în roatele domnului
preşedinte Băsescu. Care îi hărţuieşte şi îi umileşte cei mai apropiaţi oameni
ai săi care încearcă să facă ceva pentru ţara aceasta, jertfindu-şi propriile inte-
rese pentru binele tuturor locuitorilor şi pe care îi ameninţă cu Comisii Parla-
mentare, cu audieri la DNA şi cu alte procedee ruşinoase”... Iertaţi-mă doamnă,
am mai zis că am ureche muzicală, mă scuzaţi că mă repet: nu cumva sunteţi
doamna Monica Iacob-Ridzi? „Nu domnule, nu sunt dar vreau să vă spun că o
admir din tot sufletul pe doamna Ridzi şi capacitatea ei de a se jertfi pentru
ideile domnului Băsescu, şi mi-ar place să pot să fac şi eu ce face dânsa”. ...Vă
mulţumim. Suntem în legătură cu un ascultător: bună ziua, domnule
preşedinte... „Nu, nu sunt Traian Băsescu, dar şi eu îl admir foarte mult pen-
tru...”.    (10 noiembrie)

Guvernul Negoiţă: 
Aceeaşi Mărie cu pălărie de general

Nu ştiu cât de mult a trudit Liviu Negoiţă la formarea noului cabinet.
Cert este că, în mod de-a dreptul surprinzător pentru un neavizat, lista lui sea-
mănă aproape ca două picături de apă cu cea a lui Croitoru. Dacă ar fi fost la
scoală şi ar fi dat un extemporal, cu siguranţă că profesorul n-ar fi putut fi con-
vins că elevul Liviu n-a copiat de la colegul de bancă Lucian şi, ca să dea o
notă de originalitate lucrării sale, a transcris greşit câteva nume. Şi, poate că
nu întâmplător, unul dintre acestea a fost cel al lui Gabriel Oprea. Pentru proas-
pătul general de intendenţă cu patru stele, ceea ce i se întâmplă e un semn că
pământul e rotund. Adică a ajuns de unde a plecat. La începutul anului PSD-
ul făcea din el un erou, alegând Internele în detrimentul Finanţelor şi desem-
nându-l ca ocupant al portofoliului-vedetă. N-a rezistat decât vreo două
săptămâni, timp în care camarazii lui de arme au primit informaţii că s-ar afla
în discuţii cu inamicul cu care făcuse alianţă secretă şi l-au aruncat afară din
Guvern, partid şi grup parlamentar. Repunerea pe tapet a numelui său nu face
decât să confirme legăturile primejdioase pe care le întreţinea în ilegalitate,
dacă mai era nevoie de aşa ceva după spectaculoasa sa avansare din ajunul vo-
tului din Parlament. Oprea este „pălăria” Guvernului Negoiţă. Irimia şi Tabără
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sunt, practic, lipsiţi de semnificaţie. Unica semnificaţie rezidă in obstinaţia cu
care preşedintele îşi urmăreşte proiectul, nesinchisindu-se de consecinţe şi
aruncând întreaga răspundere în spinarea adversarilor săi, de parcă domnia sa
n-a consumat niciodată usturoi. Evident că Guvernul Negoiţă are aceleaşi şanse
de a „trece” pe care le-a avut şi Guvernul Croitoru. Aşa că rămâne ca Guvernul
Boc cel răsturnat să-şi ducă mai departe crucea simbolică până după turul 2 -
singurul care mai poate clarifica ceva.    (11 noiembrie)

Guvernul premierului resemnat
Premierul desemnat Negoiţă şi-a făcut cunoscute opţiunile. Nu a tre-

buit să trudească prea tare. Ceea ce a rezultat a fost preparat după o formulă
originală: 50% din Guvernul Boc, plus 30% din Guvernul Croitoru şi o contri-
buţie personală de 20%. Sau pe aproape. Înclin să cred că de numirea lui Ga-
briel Oprea se face răspunzător direct preşedintele Băsescu, cel care i-a pus pe
umeri ultimele două stele de general. Mă surprinde doar absenţa lui Puiu Ior-
dănescu, celălalt general rebel, care ar fi fost potrivit la Sport şi Tineret. Dar
ministerul nu mai există, nici în formula Negoiţă, după cum nu supravieţuiesc
nici IMM-urile şi Comunicaţiile sau Turismul. Aici se pare că a triumfat gân-
direa lui Croitoru, care a redus numărul portofoliilor la 14, faţă de cele 18 din
etapa mezalianţei cu PSD-ul. Şi ca să nu iasă vorbe, din cele patru ministere
dezafectate, doar unul aparţinuse PSD-ului, celelalte reveniseră prin algoritm
PDL-ului. Ce şanse are noul guvern, deja remaniat parţial? Dacă-i întrebi pe
şefii partidelor din Opoziţie, nici una. Antonescu şi Geoană n-au considerat
necesar nici să schimbe două vorbe cu Negoiţă (la capitolul ăsta dovedindu-se
mai puţin democraţi decât preşedintele, care măcar îi chemase la consultări,
demonstrând că este dispus să negocieze, chiar dacă hotărârea sa fusese deja
luată). Marko Bela, mai politicos, a stat de vorbă, cum a stat dealtfel şi cu Croi-
toru, dar asta nu înseamnă nimic. Privită dinspre partea „vătămată” de moţiune,
problema pare să arate niţel diferit: speranţele trecerii guvernului se bazează
pe fenomenul de coagulare a nucleului de „independenţi” din jurul lui Oprea,
care are deja vreo 20 de voturi. Cu încă pe atâtea şi cu ceva minorităţi, s-ar
putea ajunge la numărul necesar. Dar astea sunt simple speculaţii şi cred că în-
suşi preşedintele Băsescu ar putea fi afectat într-un fel de decizie, care nu intră
în prevederile scenariului pe care l-a pus la punct cu echipa sa. Şi care spune
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că Guvernul Boc 2, cu superminiştrii săi, rămâne în funcţiune până la alegeri.
Cam asta pare să fie ideea dominantă în ambele tabere: ce să ne mai complicăm
cu compromisuri! Aşteptăm până de Moş Nicolae, să vedem ce ne pune preşedin-
tele în cizmuliţe. Şi atunci acţionăm în consecinţă: ori dizolvăm Parlamentul, ori
cabinetul provizoriu şi mergem mai departe. Aşadar, premierul desemnat Negoiţă
are toate şansele să devină un premier resemnat. Care şi-a încercat norocul, dar
n-a avut prea mult. Şi care se va întoarce la uneltele sale din primăria de Sector.
Unde aranjamentele se fac mult mai simplu.    (12 noiembrie)

„Majoritatea de la Grivco” şi 
„Minoritatea de la Golden Blitz”

Publicitatea făcută de Traian Băsescu brandului GRIVCO este, prac-
tic, nepreţuită. Ce alte mărci comerciale mai beneficiază de privilegiul de a fi
pomenite, de câteva ori pe zi, pe toate canalele media? Cred că Dan Voiculescu
îşi freacă mâinile de mulţumire constatând că această veritabilă campanie de
marketing nu-l costă niciun leu. Desigur, nu aceasta este intenţia lui Traian Bă-
sescu. Repetând la nesfârşit sintagma şi enumerându-i pe componenţii acestui
veritabil club - Iliescu, Geoană, Voiculescu, Hrebenciuc, Vanghelie - doreşte
să dea senzaţia că această „majoritate” este una ilegală sau nelegitimă, care nu
are alt scop decât să răstoarne ordinea deja existentă, în vârful căreia se află
preşedintele ales. Este o conspiraţie chiar, şi tocmai de aceea o dă în vileag,
pentru ca poporul să-i sancţioneze pe vinovaţi la urne, în lipsa unei alte
sancţiuni legale. Fără să realizeze, Traian Băsescu atacă la bază un principiu
democratic: cel al majorităţii! Indiferent din cine e formată, oricât de reproba-
bile - moral - ar fi numele componenţilor - o majoritate are prioritate în faţa
oricărei minorităţi. Chiar dacă aceasta e compusă din persoane de indiscutabilă
valoare, ca cei pe care preşedintele i-a cărat în studioul TVR pentru a demonstra
susţinerea de care beneficiază (actorul Iureş, atleta Melinte) alături de alţii, de
o valoare cel puţin discutabilă (precum animatorul zaltat de mitinguri electorale
Traian Ungureanu). Ne place sau nu, Iliescu, Geoană, Voiculescu, Hrebenciuc
şi chiar Vanghelie reprezintă o majoritate reală. Faptul că părerea lui Băsescu
despre ei e una proastă e o simplă chestiune de umoare personală. N-ar fi exclus
(ba chiar sunt sigur), că pentru Viorel Hrebenciuc, de pildă, personajul Băsescu
este la fel de rău famat şi de nociv precum apare el însuşi pentru Băsescu. Şi
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că pentru reprezentanţii „majorităţii de la Grivco”, „minoritatea de la Golden
Blitz” nu este cu nimic mai bună sau mai curată, doar că ideea nu este clamată
cu fiecare ocazie. Un slogan reciproc: „nu putem lăsa ţara pe mâinile lui Bă-
sescu, Berceanu, Videanu şi Stolojan„ - cu conotaţiile cunoscute de suspiciuni
pentru CV-ul fiecăruia dintre aceştia, nu face decât să reflecte o stare genera-
lizată: aceea a neîncrederii în oricare dintre politicienii care, odată ajunşi la
putere, nu fac diferenţa între binele propriu şi răul public. Doar naivii mai pot
să creadă că clasa politică se împarte în politicieni buni şi politicieni răi, între
„majorităţi detestabile” şi „minorităţi admirabile”. Iar din faptul că unii nu vor
să lase ţara pe mâna altora nu rezultă altceva decât obstinaţia cu care aceştia
urmăresc dobândirea puterii pentru binele propriu. Ce se întâmplă în aceste
momente ilustrează pe deplin indiferenţa şi egoismul cu care toţi laolaltă tra-
tează problemele cu adevărat grave pentru societate. Pentru că bătălia dintre
„minoritate” şi „majoritate” este considerată mai importantă decât criza de gu-
vern, decât bugetul pe 2010, decât împrumutul de la FMI şi decât criza în ge-
neral.    (13 noiembrie)

Corabia nebunilor
Este titlul unui film care, acum vreo 30-40 de ani, s-a bucurat de mare

succes. Un film care rememora un avertisment serios asupra evenimentelor
care urmau să transforme Europa într-un altar al totalitarismului. Lumea l-a
mai uitat pentru că şi obsesiile noastre legate de acest fenomen s-au mai es-
tompat. Am sentimentul, însă, că în focul acestei bătălii electorale, care a în-
ceput să capete accente acute, unele lucruri ne reamintesc sindromul pierderii
lucidităţii şi decenţei, care a premers evoluţiile vremii. Nu doresc să fac nicio
paralelă, ar fi dealtfel o exagerare lipsită de orice raţiune, dar vreau să atrag
atenţia asupra fenomenului actual al fanatismului politic şi a manifestărilor
sale reprobabile. Fanatici - reali sau simulaţi - se pot întâlni în mai toate taberele
politice. Nicăieri însă ei nu sunt mai numeroşi, mai variaţi în pretenţii şi mai
agresivi decât cei din tabăra prezidenţială (actuală). Traian Băsescu are virtutea
de a manifesta o atracţie aproape magnetică asupra unora dintre cei care găsesc
în politică terenul propice defulării, exprimării unor frustări secrete, manifes-
tării unor tendinţe maladive acute. Cine a urmărit dezbaterile electorale ale ul-
timelor săptămâni nu a putut să nu remarce prestaţia echipei portocalii care
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şi-a dat în petic pe mai toate posturile unde a fost invitată (cu excepţia unui
canal prietenos cu puterea prezidenţială, aparţinând unui „mogul bun”). Nu se
poate să nu rămâi şocat de privirea fixă şi de discursul inflexibil şi plin de enor-
mităţi al unui Cătălin Avramescu, cel care-şi permitea, abia ieşit din găoacea
studiilor, să-l catalogheze pe rectorul unei prestigioase universităţi drept „nu-
litate”. Nu poţi să nu fi siderat de prestaţia de exhibiţionist a unui Traian Un-
gureanu, convertit la rolul de „Romică Ţociu” electoral (mă gândesc cu spaimă
că ăsta putea să ajungă ambasador în Anglia!) şi la acela de procuror al presei.
Nu poţi să o înţelegi pe „talibanca” Andreea Pora şi discursul său de somnam-
bul, indiferentă la reacţiile din jur. Nu-l înţelegi pe un Cristian Preda, băiat cu
pretenţii de intelectual fin, care se poartă în studio ca un bădăran. Sau inflexi-
bilitatea agresivă a unui Boureanu, gata oricând să-şi suflece mânecile şi să-i
ia la pumni pe interlocutori. Şi pe toţi laolaltă, mânaţi de acelaşi impuls violent,
smulgându-şi lavalierele şi părăsind ofuscaţi studiourile în momentul în care
nu mai găsesc argumente în apărarea punctelor lor de vedere. Este o veritabilă
corabie electorală a nebunilor, pe a cărei punte echipajul ţopăie şi strigă în-
fruntându-şi propriile vedenii, în timp ce cârmaciul, înconjurat de „cadavrele”
sticlelor de rom golite, face slalom bezmetic printre gheţarii adverşi... Ce este
mai curios - pentru mine cel puţin - este faptul că majoritatea acestor actori de
mâna a treia sunt foşti jurnalişti - unii dintre ei buni - care pe vremea altor
puteri considerau că rolul gazetarului este să înfrunte puterea cu orice preţ, nu
să o pupe în fund la preţ fix, practică la care ei s-au convertit cu entuziasmul
dat de sinecurile obţinute pe bază de activism primitiv (apropo: de-a dreptul
comică revolta lui T.R. Ungureanu, faţă de câştigurile cumnatului unui contra-
candidat - egale dealtfel cu ale sale, de europarlamentar!).      (14 noiembrie)

Hrebenciuc
Pentru cine ascultă pledoariile electorale ale lui Taian Băsescu, fie la

posturile de televiziune ale mogulilor, pe care-i vestejeşte fie la mitingurile
electorale cu participanţi căraţi cu „autobuzele lui Nica„ dintr-o localitate în
alta, numele lui Vorel Hrebenciuc devine sinonim cu răul absolut. El este per-
sonajul malefic aflat în spatele oricărei manevre oculte ce are ca scop dezinte-
grarea statului de drept şi punerea instituţiilor sale în slujba „grupurilor de
interese” din care fac parte cam toţi cei pe care preşedintele nu-i are la ficaţi.
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Dacă o anumită frustrare paternă (orice tată de fată poate să împărtăşească,
până la urmă, antipatia naturală pe care o generează o relaţie neagreată) poate
fi înţeleasă, de aici şi până a-l transforma pe fostul-posibil cuscru într-o em-
blemă electorală negativă este o mare distanţă. Dealtfel, această manieră co-
respunde unui truc pe care Traian Băsescu l-a folosit (atunci cu succes) şi în
urmă cu cinci ani: el îşi atacă adversarii la „familie” (cea politică, bineînţeles)
aşa cum comuniştii făceau răspunzători de atitudinile duşmănoase soţiile, fiii
sau părinţii celor luaţi în vizor. El nu-l mai atacă pe Geoană, ci îl substituie
„grupului de la Grivco”, dirijând resentimentele publice în mai multe direcţii
deodată. Asta pe de o parte. Pe de alta, candidatul la un nou mandat a realizat
faptul că principalul pericol, pentru el, nu vine de la candidatul PSD (pe care
l-a mai înfrânt odată, la Primărie, deşi asta nu poate constitui o regulă) ci de la
echipa din spatele său, pe care o coordonează , cu eficienţa-i binecunoscută,
de la campaniile din 1992 şi 2000, Viorel Hrebenciuc. Viorel Hrebenciuc şi-a
asumat o responsabilitate de-a dreptul sinucigaşă când a preluat şefia campaniei
lui Mircea Geoană. A plecat de la un procent de 16% (într-o vreme când Bă-
sescu avea peste 50%) şi l-a adus aproape de paritate. În această poziţie, Hre-
beniuc şi-a pus în funcţiune talentele înăscute de organizator, mediator şi
negociator, care au făcut ca, pe lângă respectul unora, să se aleagă cu suspi-
ciunile altora. Despre Hrebenciuc s-au spus multe, cu aerul de siguranţă pe
care l-ar fi putut da dovezi niciodată scoase la iveală. Disponibilitatea sa natu-
rală de a interveni oriunde, oricând şi în orice au întărit bănuieli referitoare la
unele interese proprii. Dar iată că, după aproape 18 ani de evoluţie în prim pla-
nul public, nimeni nu a reuşit să puna pe masă o dovadă cât de mică a pretinsei
sale corupţii sau incorectitudini. Şi mulţi s-au străduit din greu în acest sens.
Poate că de vină pentru prestanţa aurei pe care încearcă să i-o plaseze Traian
Băsescu, este propria sa bonomie şi lipsă de resentimente cu care a privit acest
tip de acuze, pe care n-a mai considerat util să le rejecteze sau să le aducă prin
instanţe pentru a-şi „repera” onoarea. Dar, adevărata măsură a temerilor - şi a
agresivităţii - lui Băsescu faţă de Hrebenciuc o va da doar rezultatul din 7 de-
cembrie...    (16 noiembrie)
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Dezbateri şi/sau confruntări
Când nimeni nu se mai aştepta şi de pe o zi pe alta, s-a deschis sezo-

nul confruntărilor dintre candidaţii la prezidenţiale. Suspectat că s-ar opune
unor asemenea formule, Traian Băsescu a bravat, ca deobicei, şi şi-a impus
condiţiile: de azi până mâine şi în „vizuina” lui Boc. I-a răspuns Antonescu, în
timp ce Geoană s-a eschivat, fiind luat pe nepregătite. Ceea ce s-a întâmplat
sâmbătă în holul unui hotel din Cluj n-a fost, practic, o dezbatere, ci o con-
fruntare. Dacă ar fi să facem o comparaţie cu examenul pentru permisul de
conducere (prezidenţial) dezbaterile tematice ar reprezenta examenul teoretic,
de sală, iar confruntările - proba practică, de traseu. Examnele de conducere a
ţării din acest an au început, deci, cu traseul. Şi am văzut doi pretendenţi care
au executat manevre riscante, au mimat coleziuni până la limita accidentului
şi şi-au făcut, prin parbriz, semne indecente. Toate astea într-un timp şi un re-
gistru de situaţii prea sumare pentru a obţine calificativul necesar. L-ar fi putut
avea dacă examenul ar fi avut loc la... Piteşti! Revenind însă pe terenul concret
al campaniei electorale trebuie să spunem că acest episod l-a confirmat pe Crin
Antonescu ca pe un pretendent real la titlu şi n-ar fi deloc exclus ca efectele în
sondaje să complice lucrurile până la nivelul de a face posibilă orice formulă
pentru turul 2. Făcând o sumară retrospectivă, vom constata că în niciunul din-
tre scrutinurile prezidenţiale de până acum lucrurile nu au stat atât de mult sub
semnul improvizaţiei. În 1990, cei trei candidaţi - Iliescu, Câmpeanu şi Raţiu
- s-au întâlnit într-o dezbatere elegantă, pe singurul canal de televiziune, în-
aintea singurului tur. În 1992, dacă nu mă înşel, n-a avut loc nicio dezbatere,
nici între cei 6 candidaţi din turul 1, nici între cei 2 din turul 2. Abia în 1996
campania electorală a intrat într-un program coerent, organizat de Antena1.
Atunci, în turul 1, echipa de campanie a lui Ion Iliescu a refuzat o confruntare
„în trei”, cu Roman şi Constantinescu, dar au avut loc trei dezbateri finale în
turul 2, între Iliescu şi Constantinescu. În 2000, candidaţii au fost aliniaţi ca la
şcoală într-o dezbatere unică, înaintea primului tur, cel de-al doilea nemaiopu-
nându-i pe Iliescu şi Vadim din motive de incompatibilitate între echipele de
campanie. În 2004 a avut loc celebra confruntare între cei doi candidaţi „co-
munişti”, tot înaintea turului al 2-lea. Chestiunea confruntărilor este mai deli-
cată. Evident, există candidaţi „mari” şi candidaţi „mici şi mijlocii”. Este
realmente dificil să se găsească un numitor comun pentru toţi aceştia şi, inevi-
tabil, formulele adoptate vor nemulţumi pe cineva, de fiecare dată. Ca şi acum.
(17 noiembrie)
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„Cartoful” Hayssam
Este, desigur, greu de crezut că apariţia volumului la care au colaborat

un procuror dat afară şi un ziarist de afară este o simplă întâmplare. Că acum
s-a terminat procesul de producţie al cărţii şi ambii n-aveau ce face decât să-i
dea drumul pe piaţă. Că momentul a fost atent premeditat o dovedeşte până şi
faptul că dl. Gaetan - ginerele unei foste candidate la preşedinţie - a adus în-
tregul tiraj cu bagajele sale de la avion, de teama unor sabotaje ale slujitorilor
puterii. Dintr-un anumit punct de vedere scopul a fost atins. Scandalul a ajuns
la cota maximă, punând pe jar floarea comentatorilor pro sau contra. Preşedin-
tele Băsescu a reacţionat în maniera cunoscută, de pe scările Cotrocenilor, adre-
sând ţării mesajul său de avertisment şi dând în vileag manevra ocultă. Astfel
de lucruri s-au mai întâmplat de-a lungul campaniilor electorale şi ele fac parte
din strategiile pe care le utilizează un staff. Singura diferenţă este că de data
asta li se întâmplă celor care altădată beneficiau de rezultatul aceloraşi demer-
suri. Într-un fel e bine că protagoniştii încearcă pe propria piele efectele unor
operaţiuni care numai curate nu pot fi calificate. Nu cred că impactul acestui
episod va fi unul major şi zvonul său se va stinge când va apărea următorul.
Cred însă că trebuie luat aminte asupra câtorva lucruri. „Afacerea Hayssam”
este un cartof fierbinte, pe care protagoniştii îl pasează de la unii la alţii. Con-
siderat iniţial omul pesediştilor (doar a voiajat în avion cu Iliescu, nu-i aşa?)
el se dezvăluie însă a fi acţionat ca sirianul imparţial, contribuind electoral pe
toate fronturile. A făcut ceea ce fac majoritatea oamenilor de afaceri nedispuşi
să rişte businessul mizând pe o singură carte. Ea îi frige acum pe toţi cei care
au lăsat-o în coadă de peşte, sperând că uitarea se va aşterne asupra sa. Şi s-au
înşelat. Pentru că întrebările lăsate fără răspuns revin acum în forţă. Şi sunt
multe. Cea mai acută rămâne fuga sirianului, dacă se poate spune aşa. Cum a
fost posibil ca un om acuzat de una dintre cele mai grave culpe să-şi ia tălpăşiţa
în linişte, de sub nasul tuturor serviciilor secrete sau nu? Putea să se întâmple
asta fără un ordin de sus? (Nastasiu zice că nu!). Cine l-a trimis pe Nastasiu,
acuzatorul, să ceară instanţei eliberarea lui Hayssam? (La asta n-a prea răspuns
nici Nastasiu). S-au plătit sau nu milioanele de răscumpărare? A existat vreo
înţelegere „didactică” legată de viitorul lui Hayssam? S-au făcut sau nu presiuni
asupra procurorilor de a da o anumită soluţie, agreată la vârf? De ce s-au se-
curizat documentele pe o perioadă atât de lungă? La niciuna dintre aceste în-
trebări nu s-au dat răspunsuri credibile, argumentate. S-au făcut doar afirmaţii
şi s-au lansat acuze. Iar cartoful rămâne la fel de fierbinte. Cea mai gravă che-
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stiune este însă aceea a statutului funcţionarilor publici, care sunt procurorii.
În mod, probabil, intenţionat, activitatea şi limitele acţiunilor lor nu au fost clar
reglementate. Şi iată că este posibil ca date ce ar trebui să fie protejate de legea
secretului sunt puse pe tarabă ca la piaţă. În beneficiul celor care pot să profite
de ele şi care nu se sfiesc să o facă.   (18 noiembrie)

„Deceniul Băsescu”
Traian Băsescu este, fără îndoială, politicianul român care a parcurs

cel mai spectaculos traseu - de la (fost) căpitan de navă, la preşedinte de Re-
publică. Personalitatea sa complexă şi contradictorie şi-a pus amprenta asupra
ultimului deceniu. Aşa cum deceniul precedent a fost dominat de Ion Iliescu,
următorul i-a aparţinut, practic în totalitate, celui care „deşi nu i-a plăcut”, mai
vrea un mandat. Traian Băsescu a apărut pe firmament încă din 1990, când a
fost promovat în cadrul Ministerului Transporturilor ca director general, pe
baza cunoştinţelor acumulate nu doar pe puntea navelor pe care le-a condus,
ci şi a acelor dobândite ca reprezentant al României la Anvers, iar apoi ca se-
cretar de Stat. În 1991 a devenit ministru al Transporturilor. Ca deputat, între
1992 şi 1996 a avut de răspuns la întrebările procurorilor, pe tema evaporării
flotei. În 1996 a demisionat din Parlament pentru a se pune la dispoziţia pro-
curorilor - fiind primul gest de acest fel din politica românească. Câteva luni
mai târziu, după alegeri, a redevenit ministru al Transporturilor în cadrul gu-
vernelor CDR, în care s-a remarcat ca unul dintre cei mai incomozi demnitari
- lui datorându-i-se, practic, demisia lui Ciorbea. A colaboarat excelent cu co-
modul Vasile care i-a lăsat pe mână aspectele practice ale negocierilor cu or-
ganizaţiile financiare internaţionale. Soarta sa părea, însă, pecetluită, în 2000,
când Partidul Democrat s-a salvat cu dificultate de la ieşirea din scena parla-
mentară. A apărut, surprinzător, în ultimul moment, printre candidaţii la funcţia
de primar general, pe care a câştigat-o la mustaţă, printr-un finiş exploziv. De
aici începe „deceniul” său: aproape cinci ani, la Primăria Capitalei, s-a bucurat
de o mediatizare excepţională, presa văzând în el unica formă de rezistenţă a
unei Opoziţii neputincioase în faţa tăvălugului pesedist. Lupta sa cu Consiliul
General dominat de adversari s-a transformat într-o legendă haiducească, lipsa
de performanţă fiind pusă cu regularitate pe seama acestei situaţii. Speculând
cu abilitate acest atu, i-a convins pe bucureşteni să-i mai acorde un mandat, pe
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care l-a şi obţinut în dauna lui Geoană. După ce Stolojan a creat Alianţa DA,
a lucrat intens la consolidarea acesteia, şi i-a preluat controlul după ce liberalul
a capotat din cauza stresului şi a şantajelor niciodată dovedite. A abordat ale-
gerile generale şi prezidenţiale din 2004 în stilul său de forţă, lansând alarme
false şi alertând populaţia în faţa pericolului „ticăloşirii” generale. A câştigat,
ca şi în 2000, alegerile prezidenţiale printr-un finiş mai bun decât al lui Năstase,
finiş care a stârnit semne de întrebare asupra rolului listelor suplimentare, care
n-a fost lămurit nici până astăzi. A doua jumătate a „deceniului Băsescu” s-a
consumat la Cotroceni, într-o atmosferă aproape pemanentă de tensiune şi de
confruntări cu aliaţii şi cu inamicii de tot felul. Singur împotriva tuturor, Bă-
sescu se bazează, acum, în demersul pentru un nou mandat pe o structură de
partid disciplinată şi pe o opoziţie conjuncturală care şi-a dovedit neputinţa co-
ordonării încă de la episodul suspendării. Peste două săptămâni, de Moş Nico-
lae, vom afla dacă acesta i-a pus lui Băsescu în ghete un nou mandat, sau dacă
deceniul său rămâne deceniu.    (19 noiembrie)

(De)Zbaterea
După „premiera” de la Cluj, toate echipele de campanie au intrat în

alertă. Protagoniştii au fost convinşi, fiecare, că el a câştigat în confruntarea
de vorbe cu adversarul. Şi asta le-a deschis apetitul tuturor. Cei care au stat pe
margine au înţeles că trebuie să fii în joc ca să contezi. Şi, de aproape o săptă-
mână, telefoanele s-au încins până la roşu iar comunicatele de presă au dat
buzna pe unde. Staff-ul lui Băsescu: „Preşedintele este deschis oricărei forme
de dezbatere şi de confruntare, cu toţi candidaţii sau doar cu unii dintre ei”.
Staff-ul lui Geoană: „Disperarea celor care nu intră în turul 2 sau nu ies din el
nu mai are limite. Sunt gata de orice, doar ca să câştige nişte procente. Publicul
electoral doreşte să vadă confruntări. Dl. Geoană este gata pentru orice dezba-
tere, indiferent unde ar fi organizată”. Staff-ul lui Antonescu: „Crin Antonescu
nu se teme de nimeni şi de nimic. Abia aşteaptă să-şi calce în picioare contra-
candidaţii cu argumente şi cu un trecut nepătat. Aşteptăm propuneri!” Staff-ul
lui Oprescu: „Partidele sunt la ananghie. Candidaţii lor trebuie să poarte, ca o
ghiulea de picior, lipsa lor de performanţă şi compromisurile. Mi-e milă de ei.
Îi voi zdrobi în orice tip de confruntare. Hai România!”. Staff-ul lui Vadim:
„Ruşine! Ruşine! Ruşine! N-au curaj să de a ochii cu mine. După ce m-au furat
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masiv şi în 2000 şi în 2004, acum vor să mă înlăture şi de la dezbateri. Ţară,
pe mâinile cui ai încăput!”. Staff-ul lui Becali: „Domnul ştie cine sunt cei buni
şi cei răi. Numai candidaţii cu frica lui Dumnezeu vor putea izbândi, pentru a
salva ţara. Iar Becali este cel ales!” Staff-ul lui Kelemen (sau Hunor): „Nu ştiu
de ce fac atâtea discuţii, când noi am avansat propunerea cea mai corectă: dez-
baterea să se facă în Harghita, pe un teren neutru. Şi autonom!”. Staff-ul lui
Băsescu: „Întâlnirea dintre candidaţi va avea loc la TVR. Nu discutăm însă cu
Vadim şi cu Becali!” Staff-ul lui Geoană: „Am convenit să ne întâlnim la ASE.
Dar fără Oprescu, care este în solda preşedintelui.” Staff-ul lui Antonescu:
„Întâlnirea dintre candidaţi va avea loc oriunde. Chiar dacă unora le este frică
şi nu se vor prezenta.” Staff-ul lui Oprescu: „Propunerea noastră este ca dez-
baterea să aibă loc în Cişmigiu. Cu toţi candidaţii. Vă aşteptăm acolo!” Staff-
ul lui Vadim: „Suntem de acord ca dezbaterea să se facă cu toţi candidaţii.
Dar la Bruxelles, să vadă toată Europa cum se fură nişte alegeri!”. Staff-ul
lui Becali: „Noi am amenajat deja stadionul Steaua pentru dezbateri. Să în-
capă toţi cei care doresc să ne susţină!”. Staff-ul lui Kelemen (sau Hunor):
„Unde-o fi, numai să fie. Şi să se facă traducere simultană.” Staff-ul lui Bă-
sescu: „ La B1Tv sau la ETNO TV”. Staff-ul lui Geoană: „La Antena 3”.
Staff-ul lui Antonescu: „La PRO TV”. Staff-ul lui Oprescu: „La Realitatea
TV”. Staff-ul lui Vadim: „La OTV”. Staff-ul lui Becali: „La Sport.RO Tv”.
Staff-ul lui Kelemen (sau Hunor): „ La DUNA TV”. Staff-ul lui Băsescu:
„Nu putem accepta o dezbatere în condiţiile puse de Hrebenciuc şi Vanghe-
lie!”. Staff-ul lui Geoană: „Probabil că dl Băsescu vrea să fim moderaţi de
Elena Udrea. Chiar asta nu se poate!”. Staff-ul lui Antonescu: „Geoană şi
Băsescu vor să impună un diktat al dezbaterii. Să dezbată între ei cât vor.”
Staff-ul lui Oprescu: „Dacă le e frică de un independent, să stea acasă şi să
nu zăpăcească lumea.” Staff-ul lui Vadim: „Huooo!” Staff-ul lui Becali: „Şi-
a vârât diavolul coada şi uite ce-a ieşit!”. Staff-ul lui Kelemen (sau Hunor):
„Nem tudom nimic!”. Comunicat oficial: „Dezbaterea a avut loc între şefii
de campanie ai candidaţilor.”  (20 noiembrie)
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Echilibrul şi echilibristica CNA
CNA a amendat cinci posturi de televiziune pentru „dezechilibru

în emisiunile de dezbateri sau promovare a candidaţilor”, cu câteva mii de lei.
Rezultă din aceasta că vigilentul Consiliu Naţional al Audiovizualului nu chel-
tuie degeaba banii contribuabilului, ba mai vine şi cu un câştig, veghind la res-
pectarea normelor impuse prin lege. Ce vrea să însemne „dezechilibrul” pe
care-l reclamă CNA-ul? Că unele posturi - cele cu responsabilităţi în zona po-
liticului - nu i-au pus pe candidaţi (sau pe susţinătorii lor) pe cântar pentru a
asigura o egalitate perfectă, rămânând ca doar votul popular să decidă cine e
mai bun. Prin măsurile pe care le ia în ultima vreme, CNA devine o instituţie
tot mai anacronică şi mai caraghioasă, prin pretenţiile de poliţist al presei au-
diovizuale pe care şi le arogă. Compus din oameni trimişi acolo de partide ca
să ia o leafă bună fără prea mult efort, CNA este el însuşi un model de deze-
chilibru şi de lipsă de obiectivitate, deciziile sale reflectând doar o tendinţă
care, într-un moment sau altul, circumstanţial de regulă, se dovedeşte domi-
nantă. Pe vremea PSD-ului, prin fostul preşedinte, Ralu Filip, CNA a fost un
instrument docil al puterii social-democrate. Apoi, în guvernarea liberală, a de-
venit un susţinător fervent al acesteia, pentru ca acum să fie trup(uri) şi suflet(e)
de partea zonei portocalii a spectrului, apărându-l din răsputeri - cu amenzi şi
cu mustrări - pe preşedintele în exerciţiu.Dintr-un organism de reglementare
în domeniu, Consiliul a făcut paşi serioşi în direcţia instaurării unui nou tip de
cenzură. Chestia cu „echilibrul” ar trebui să fie valabilă în cazul televiziunii şi
radioului publice. Acolo, într-adevăr, se poate pretinde echidistanţă în prezen-
tare şi promovare, pentru că este vorba de buget şi de bani ai contribuabililor.
Dar ce rost are în cazul televiziunilor comerciale? E ca şi cum ai obliga maga-
zinele de confecţii să vândă doar tricouri - în campanie, sau pe cele de delica-
tese să se rezume la parizer. Cum poţi să-l echilibrezi pe Băsescu cu Potârcă?
Sau pe Geoană cu Cernea? Cum evaluezi, corect, zona politică din care vine
Oprescu? În ce mod se poate asigura echilibrul comentariilor, când un partid
îţi trimite la dezbateri persoane bune de gură (sau, unele, chiar cu probleme de
comportament), iar altul personaje normale? Şi de ce să fie echilibrat un post
care are interese - sau opţiuni - într-o anumită parte a spectrului?Mă întreb, de
multe ori, ce păzesc cei de la CNA, atâta timp cât ecranele sunt invadate de tri-
vialitate şi vulgaritate, fără ca cineva să pară deranjat de acest lucru. Acolo - unde
nu e vorba de politică - nu e nevoie de echilibru? Şi de decenţă? De ce să le-o
ceri numai politicienilor şi celor care îi promovează? De ce să nu cerem echilibru
(şi decenţă) însăşi instituţiei care ar trebui să le asigure? (21 noiembrie)
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Trei în unul?
Debut plicticos al dezbaterii de vineri seară. Bla-bla-bla. Cel care dez-

morţeşte atmosfera este preşedintele în exerciţiu, care lansează primul atac.
Bineînţeles, la adresa lui Iliescu. Care lipseşte. Şi nu e singurul. De la PSD lip-
sesc Vanghelie şi Hrebenciuc, din rândul susţinătorolor. De la PDL, surpriza
zilei: nici Elena Udrea, nici Emil Boc! Familia prezidenţială e însă „în păr” -
Ioana alăturându-se mamei şi surorii ei mai mici după începerea dezbaterii.
Nevestele fac front comun: Mihaela, Adina şi Maria ţin afişul. Următorul atac:
Antonescu la Geoană. Ştiţi ce leafă are cumnatul dumneavoastră? Geoană e
vexat: nu se aştepta! V-am menajat toată campania. Codobatura liberală zburdă
de voie şi nu e dispusă să menajeze pe nimeni. O spune franc: în 2000 l-am
votat pe Iliescu ca să scăpăm de Vadim. În 2004, l-am votat pe Băsescu ca să
scăpăm de Năstase. Nu mai vreau, acum, să-l votez pe Geoană ca să scap de
Băsescu! Degajarea vioaie a lui Antonescu (susţinut şi de fostul preşedinte li-
beral, cu papion) contrastează cu morga festivă a lui Geoană şi cu reacţiile
greoaie ale lui Băsescu. Preşedintele pare obosit şi depăşit de situaţie. În ochii
lui nu se mai vede lucirea de prădător pe care o avea când se bătea cu Năstase.
Nu mai mizează pe replică, ci pe dosare. Durata limitată a intervenţiilor e be-
nefică: îi împiedică pe candidaţi să se agaţe de teme colaterale. Antonescu face
paradă cu lipsa sa de antecedente: n-a furat nimic, nu s-a înhăitat cu nimeni,
nu are relaţii compromiţătoare. Pentru că a chiulit mai mereu - mârâie printre
dinţi Băsescu. Atacurile sale la Geoană se produc şi de data asta prin ricoşeu.
A dărâmat un guvern pentru că e manipulat de grupul de la „Grivco”. Nu l-am
putut contacta două ore la telefon pentru că era în întâlnire cu Vântu... Replicile
sunt, de cele mai multe ori prompte şi acide. Fiecare generează o contrareplică.
Sunt lovituri precise, dar ne-mortale. Este un meci de scrimă, nu de K1. Partea
cea mai agreabilă rămâne cea a profesiunilor de credinţă. Cei trei candidaţi do-
vedesc că sunt competenţi, că ştiu ce trebuie făcut ca să ne fie mai bine. De ce
oare n-au făcut-o? Când nu se bate, Băsescu dă sentimentul că n-a petrecut de-
geaba 5 ani la Cotroceni, că înţelege mecanismele guvernării, că are principii
sănătoase. Se împiedică însă de logică: majoritatea parlamentară este după el,
neimportantă, pentru că aceasta nu respectă voinţa electoratului. Ori - crede el
- voinţa electoratului este să se accepte un guvern minoritar, pentru că acela
este guvernul curat, în spatele căruia nu se află... etc. Un Antonescu sclipitor,
un Geoană elegant, un Băsescu competent... I-aş vota duminică pe toţi trei dacă
ar putea alcătui un unic prototip prezidenţial. Din păcate trebuie să mă decid
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asupra unuia singur. Care dintre ei? Liberalul are un partid prea mic în spate şi
el n-are experienţă la vârf? Social-democratul, cu abilităţi diplomatice, dar pri-
zonier al grupurilor de interese dintr-un partid neomogen? Sau popularul (po-
pulistul?) preşedinte în exerciţiu, victimă a propriei sale personalităţi bizare şi
a eşecurilor în serie?    (22 noiembrie)

Învăţămintele primului tur
Cu aproape 54 la sută, participarea la vot din acest an este una relativ

ridicată, comparativ cu trendul descendent pe care l-a cunoscut în ultimii ani.
Odată cu rezultatele comunicate de Biroul Electoral Central au luat sfârşit şi
controversele generate de diferenţele dintre prea multele exit-poll-uri din acest
an, ale căror estimări însă n-au depăşit marja de eroare. Rezultatele au confir-
mat sondajele: Băsescu şi Geoană vor merge în turul 2, iar Crin Antonescu va
arbitra meciul pentru titlul de viitor preşedinte. Peste mai puţin de două săptă-
mâni vom şti mai exact decât astăzi ce ne aşteaptă: un nou guvern sau alegeri
generale anticipate. Până atunci să trecem în revistă câteva dintre concluziile
ce se degajează din acest scrutin agitat şi tensionat. Prima concluzie este aceea
că votul, în general, a fost unul de partid. Nu doar ierarhia, ci şi cifrele arată
acest lucru. Singurul care a depăşit scorul partidului - pentru prima dată în is-
toria alegerilor, a fost Crin Antonescu, performanţă ce se datorează unei evoluţii
constant bune în campanie şi unei confruntări finale în care a făcut senzaţie.
Departe de a fi învins, Antonescu se vede în situaţia de a fi - prin partidul său
- arbitru în turul 2. Scorurile mai mult decât modeste ale candidaţilor de pe lo-
curile 4-7 crează o problemă primilor doi, care nu prea au ce să-şi împartă din
zestrea săracă a acestora. Cel mai şocant rezultat din această zonă rămâne cel
al lui Kelemen Hunor, care n-a reuşit să adune nici jumătate din porţia tradiţio-
nală a UDMR-ului (Frunda a adunat de două ori peste 6% din voturi, iar Marko
5%!). O veritabilă prăbuşire au cunoscut şi preşedinţii celor două partide ne-
parlamentare - PRM şi PNG - care păruseră a fi în reviriment la europarlamen-
tare. Dar cea mai drastică sancţiune a primit „independentul” Oprescu, prăbuţit
de pe culmile de 16% ale unor sondaje fantastice, în abisul de 3% al realităţii
urnelor, din care rezultă că nici măcar bucureştenii, care l-au preferat ca primar,
nu l-au mai găsit demn de o nouă dregătorie. Revenind la câştigători, căci sunt
doi. Băsescu şi-a prezervat primul loc printr-o campanie îndârjită dusă în teri-
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toriu de susţinătorii săi şi datorită trucului cu referendumul. Chiar dacă acesta
a avut o semnificaţie de neluat în seamă, l-a ajutat să obţină voturile unei en-
tităţi indiferente la deosebirile de doctrină. Cu Geoană, echipa sa de campanie
a realizat un scor absolut remediabil, dacă avem în vedere că sondajele de prin
primăvară nu-l creditau cu mai mult de 18-19%, în timp ce rivalul său dispune
încă de vreo 50. Nespectaculos dar tenace, Geoană a avansat până la poziţia
de a se bate de la egal la egal cu fostul său aliat la guvernare. Practica ultimilor
vreo 13 ani arată nu doar că organizatorii alegerilor le-au pierdut sistematic,
dar şi că cei plasaţi pe primul loc au pierdut în turul 2 (Iliescu în 1996 şi Năstase
în 2004). Rezultatul de Sf. Nicolae va depinde enorm de semnalele pe care le
va da electoratului un partid liberal pe post de fată de măritat ce trebuie să
aleagă între peţitori, dar şi procesul de redistribuire a „rămăşiţelor” procentuale
ale candidaţilor mici şi mijlocii ieşiţi din joc. Ca o concluzie de ansamblu se
desprinde, deocamdată, faptul că acest scrutin a fost cel mai scump din istorie,
sumele cheltuite pentru promovarea candidaţilor fiind estimate pe la 400 mi-
lioane de euro.    (24 noiembrie)

Caţavencu redivivus!
Am avut sentimentul, ascultându-l pe Traian Băsescu marţi, că în faţa

camerelor de luat vedere se afla marele actor Talianu, cel mai strălucit interpret
al rolului lui Caţavencu din „Scrisoarea pierdută”. Asemănarea devine izbitoare
mai ales atunci cănd Băsescu îi invocă pe „români” si „r”-ul său îmi sună
aproape identic cu cel din piesă. Declaraţia de presă de marţi a (încă) preşedin-
telui Traian Băsescu a fost capodoperă a demagogiei politice, scrisă şi inter-
pretată după cele mai stricte reguli ale genului. Aflat cu spatele la zid, izolat,
cu resursele electorale la limită şi fără perspectiva de a mai putea face vreo
alianţă, Băsescu îşi proclamă cu mândrie independenţa şi-şi pune soarta în mâi-
nile „românilor”. Ce sunt românii? În viziunea lui Băsescu, sunt acei indivizi
cu drept de vot, înţelepţi, care vor binele ţării şi care văd în domnia sa unica şi
infailibila garanţie de a fi serviţi aşa cum doresc. Românii nu sunt şi cei care
l-ar vota pe Geoană, optând prin aceasta pentru moguli şi pentru cei care-şi
ating interesele prin intermediul acestora. Recursul la români i se pare preşedin-
telui soluţia finală: nu va negocia cu politicieni (care?) şi nu va face compro-
misuri (cu cine?). Nici prin cap nu-i trece să-i aibă ca parteneri pe Voiculescu,
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Patriciu, Iliescu şi Vanghelie (numele acestora revine, practic, în fiecare frază
a sa) ci pe români - cei la care sunt voturile - cele pe care le aşteaptă în 6 de-
cembrie! Este nobil să rămâi devotat poporului şi Băsescu doreşte să-şi pre-
lungească devotamentul cu încă cinci ani doar pentru a-şi manifesta această
trăsătură de caracter: „Doresc să-mi continui activitatea ca preşedinte pe ace-
leaşi principii” - mai spune el, convins că în ochii celor pe care-i abureşte în
acest fel apare ca o icoană făcătoare de minuni şi că toţi au uitat în ce a constat
activitatea sa reală din ultimii ani: scandaluri, destabilizare, protejarea cercu-
rilor proprii de interese. Una peste alta, candidatul Băsescu se prezintă ca un
luptător singuratic, care nu se aliază cu nimeni pentru că nu are aliaţi, care nu
mai negociază cu nimeni pentru că nu mai are ce şi care-şi pune nădejdea în
voturile românilor care i-au arătat deja ce cred despre candidatura sa. Traian
Băsescu încearcă să-şi aroge rolul unui om nou, rupt de trecut, vizionar şi efi-
cient, adică toate acele calităţi care-i lipsesc cu desăvârşire. Singura pe care o
are cu adevărat - cea de luptător - nu prea îi mai este de folos. Pentru că lupta
pare a se fi terminat deja.    (25 noiembrie)

Cu spatele la zid
După numărarea a 99,9 la sută dintre voturile exprimate, Biroul Elec-

toral Central a comunicat configuraţia, practic finală, a primului tur. Restul de
voturi nu putea modifica în nici un fel clasamentul, aşa încât acesta putea fi
considerat definitiv: conform tuturor previziunilor, Băsescu şi Geoană merg în
turul 2. Dacă există un element neprevăzut, neaşteptat, în această „soluţie fi-
nală”, el ţine de diferenţele extrem de mici dintre cei trei candidaţi. Băsescu l-
a devansat pe Geoană doar cu 1,25 procente, iar pe Antonescu cu 12,40
procente. Este, deci, evident, că în cursul fluid al evenimentelor, raportul dintre
primii doi ar fi putut fi lesne inversat şi doar activismul feroce al susţinătorilor
preşedintelui l-au salvat de la un dezastru de imagine, cum ar fi fost plasarea
sa pe un loc doi, la indiferent ce diferenţă. De-a lungul ultimelor cel puţin şase
luni de campanie electorală de facto (ultima lună a fost doar un supliment) cei
doi candidaţi au parcurs traseele unor bioritmuri contradictorii. În timp ce Bă-
sescu a coborât constant , de la peste 50% opţiuni pe care le mai avea după ul-
timele legislative, Geoană a crescut spectaculos, de la vreo doar 18-19 procente
cu cât era creditat în aceeaşi perioadă. Se confruntau, deci, un candidat în regres
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cu unul în progres, nimeni nereuşind să evidenţieze adevăratele motive ale
acestui traseu. În timp ce Băsescu pierdea suportul altei categorii decât cele
aparţinând propriului său partid, Geoană cucerea redutele proprii, echipa sa de
campanie având de luptat cu neîncrederea unor categorii ataşate altor lideri şi
cu lipsa de suport ale grupurilor de interese din interior. Misiune aproape im-
posibilă, pe care însă staff-ul său a reuşit - deocamdată cel puţin - să o ducă la
bun sfârşit. Întrebarea pe care şi-o pun mai toţi analiştii este cum se redistribuie
voturile în turul 2. În timp ce Traian Băsescu pare să-şi fi epuizat propriul său
bazin electoral, spre Geoană pot să afluiască câteva curente importante. În pri-
mul rând o bună parte din voturile liberale, ca un răspuns al chemării lansate
de Crin Antonescu. Este aproape sigur că cei care nu vor avea tragere de
inimă, vor prefera să nu voteze decât să dea votul „inamicului”. Paradoxal,
deşi a câştigat primul tur, Traian Băsescu se trezeşte acum în situaţia în care
s-a aflat Vadim în 2000, când Iliescu a atras până şi voturile celor care-l
duşmăneau fără cruţare. Efortul notabil depus de preşedintele în exerciţiu de
a-şi face duşmani pe toate palierele, politice sau civice, a condus la o stare
de izolare aproape unică în ultimii 20 de ani: PD-ul său nu are, practic, nici
un aliat natural, nici în stânga de unde a venit, nici în dreapta în care a popo-
sit! Încolţit şi marcat de întrebările cărora nu le poate da un răpuns (Băsescu
se află pentru prima dată în situaţia incomodă de a da socoteală) pare că nu-
i mai rămâne decât să spere într-o minune sau într-o diversiune care să rupă
proaspăta logodnă social-liberală. Dar, în zilele noastre, minuni nu prea văd
a se mai face...    (26 noiembrie)

Artizanul izolării
Ca şi Boc, anul trecut, primul impuls al lui Băsescu a fost să salute

„victoria dreptei”. Adică a sa şi a lui Crin Antonescu. Nici 24 de ore mai târziu,
profund dezamăgit, candidatul „dreptei cea mai dreaptă” l-a veştejit pe Anto-
nescu, acuzându-l că, de frica Referendumului, a sărit în braţele lui Geoană.
Dacă sărea în braţele sale era cu totul altceva. Chestia cu stânga şi cu dreapta
este o marotă a politicienilor. Trei sferturi dintre alegători habar n-au ce în-
seamnă dreapta şi stânga. Ei ştiu de Iliescu - vorba lui Băsescu - şi de Băsescu.
Nu prea ştiu nici politicienii - altminteri Partidul Democrat nu s-ar fi dat de

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 302



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 303

trei ori peste cap devenind din membru al Internaţionalei Socialiste, membru
al Partidului Popular European. Pentru noi, alegătorii, important este, dacă vo-
tând cu Geoană, cum îi sfătuieşte liderul lor, susţinătorii liberali ar comite sa-
crilegiul de care-i acuză Băsescu şi dacă, în felul acesta, imaginea venerabilului
Brătianu se împodobeşte automat cu basca (de fapt, şapca) lui Iliescu. Ştiu
foarte bine că în politică principiile au o valoare relativă. Mult mai puternice
sunt însă sentimentele. Or, în relaţia dintre democraţi şi liberali s-au petrecut
lucruri care nu pot fi date prea uşor uitării. La momentul când Stolojan a propus
înfiinţarea Alianţei D.A., democraţii aveau în sondaje cifre extrem de mici, sub
10 la sută. De aceea au şi fost de acord cu formarea listelor la o paritate de doi
la unu. De data asta - spre deosebire de vremurile Convenţiei - liberalii erau
„forţa conducătoare”. După ce a clacat Stolojan, victimă a „şantajului” pesedist,
Băsescu a preluat comanda, iar după succesul în alegeri a încercat să se im-
pună ca lider de facto al ambelor formaţiuni pe care le-ar fi dorit una singură,
prin „înghiţirea” liberalilor de către hrăpăreţii săi democraţi. Încercarea de
a-l obliga pe Tăriceanu să demisioneze pentru a face alegeri anticipate a dus
la o ruptură ce s-a adâncit pe măsură ce acelaşi Băsescu a încercat să-i torpi-
leze pe aliaţi prin susţinerea unei aripi disidente din care făceau parte Stolojan
şi Stoica. Disputele s-au transformat într-un război deschis, odată cu elimi-
narea miniştrilor democraţi din Guvern şi cu votul de suspendare a preşedin-
telui din Parlament. Ultimii doi ani de guvernare au însemnat o permanentă
şicanare şi atacuri sub centură la adresa Executivului, căruia i s-au atribuit
cele mai dure calificative. Este greu, desigur, ca în numele frăţiei de dreapta,
să ştergi deodată cu buretele toate aceste lucruri şi nu cred că va fi nevoie ca
Antonescu să insiste prea tare pentru a-şi determina suporterii să nu-i dea
votul lui Băsescu. Pentru că dacă Geoană va câştiga, cu sprijinul voturilor
liberale, acest lucru i se va datora aproape exclusiv lui Băsescu - artizanul
izolării politice a partidului său.    (27 noiembrie)
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Mitul „candidatului independent”
De pe panourile mari de pe mai toate străzile Bucureştiului, candida-

tul prezidenţial Sorin Oprescu ne priveşte mustrător. Se pare că, noi toţi i-am
înşelat încrederea şi aşteptările, privându-ne de şansa de a avea, în sfârşit, un
preşedinte independent. Independent de partide, de moguli, de cercuri de inte-
rese. Iată-l, însă, pe primarul general al Capitalei devenind... independent de
proprii săi alegători. Sorin Oprescu a câştigat - la a treia tentativă - primăria
Capitalei. Anterior fusese învins de Lis (!?) şi de Băsescu. Anul trecut, în vară,
dintre cei 32% bucureşteni cu drept de vot care s-au prezentat la urne, doar
ceva mai mult de jumătate au pus ştampila pe numele său. A ieşit primar ge-
neral cu voturile unei minorităţi de circa 16% dintre bucureştenii cu drept de
vot. Regulile democratice sunt reguli, aşa că doctorul Oprescu a devenit, au-
tomat, şi primarul celorlalţi 84% dintre bucureşteni, pe o perioadă de patru ani
- în care le-a promis solemn că nu-i abandonează, aşa cum urât au procedat în-
aintea sa Ciorbea şi Băsescu. „Un medic pentru durerile Bucureştiului” - a fost,
cu alte cuvinte, sloganul său, pe care l-a respectat până fix prin octombrie anul
acesta când şi-a rupt lanţurile cu care singur se legase de catargul corabiei mu-
nicipale, răspunzând cântecului de sirenă al Cotrocenilor (unii pretind că, de
fapt, şoaptelor de amor ale preşedintelui în exerciţiu, care avea nevoie de un
„iepure” care să ademenească votanţii lui Geoană). Oprescu a făcut o campanie
intensivă, cu multe bannere stradale (incomparabil mai multe decât la alegerile
locale) şi cu un discurs de independent corect pe fond. Ideile şi apelurile sale
sunau însă „ca dracu” (vorba lui Roman) din gura unuia care fusese tovarăş cu
toţi cei pe care-i acuză acum de dezastrul pe care l-au provocat în ţară. Un
astfel de discurs ar fi necesitat un aparat de activişti pe care, însă, nimeni nu i
l-a mai pus la dispoziţie. Şi, uite-aşa a ajuns Sorin Oprescu, ca din candidat cu
pretenţii (unele institute de sondaj, mai generoase, îl creditaseră cu vreo 16
procente, la egalitate cu Antonescu) să devină un autentic „şi alţii”. Pentru că
în finalul primului tur Oprescu s-a trezit pe locul 6 (din 7 candidaţi cu oareşce
pretenţii), cu puţin peste 3 procente. Cel mai grav lucru mi se pare că în propriul
său fief, în Capitală, nu a obţinut decât 5 procente! Cu alte cuvinte, nu i-a câşti-
gat nici măcar pe cei care l-au ales primar. Aventura doctorului Oprescu va ră-
mâne una exemplară. Pentru că ea spulberă - probabil definitiv - mitul
„candidatului independent”, pe care au mizat cei care l-au împins în această
păguboasă incursiune, copleşit de forţa votului de partid. Primii trei candidaţi
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s-au înscris în bazinul electoral maximal al propriilor lor formaţiuni şi probabil
că această schemă va domina scena politică românească pentru câţiva ani buni
de acum încolo.      (28 noiembrie)

Scatoalca prezidenţială
Dacă tot sunt invocaţi la fiecare propoziţie pe care o emite preşedin-

tele în exerciţiu, „mogulii” au decis să iasă la bătaie. Şi au făcut-o într-un mod
lipsit de orice echivoc. Prudentul Sorin Ovidiu Vântu a lăsat la o parte orice
precauţie şi a declarat că în ultimii cinci ani am avut parte de „cea mai cretină
conducere de stat”, în timp ce Patriciu, din a cărui memorie nu se şterge noaptea
petrecută în arestul Parchetului, este de părere că „un scelerat nu mai poate fi
preşedintele României”. Şi ca să dovedească acest lucru, pune în circulaţie un
filmuleţ, realizat în timpul campaniei electorale din 2004, pe la Ploieşti, în care
candidatul (pe atunci primar general al Capitalei) îi arde o scatoalcă unui puşti
obraznic care lansa slogane neconforme cu programul Alianţei („Trăiască
Iliescu!” - zice Patriciu, ca martor ocular şi auditiv). Cameramanul care a filmat
scena zice că nu-şi aminteşte gestul incriminat, însă acesta este cât se poate de
clar: Băsescu îl plesneşte pe puşti şmechereşte, privind în altă parte. N-a fost,
desigur, o lovitură care să-l dea peste cap pe acesta (se vede, dealtfel, că bătutul
râde, ferindu-se) şi nu despre asta este vorba. Desigur, adversarii preşedintelui
speculează episodul dorind să arate naţiunii pe cine vor unii să voteze: un om
violent, care bate copii! Fără îndoială, cazul care se face pe marginea acestei
secvenţe este disproporţionat. Putea fi vorba, la urma-urmelor, de un gest
aproape amical, ca un fel de bobârnac care vrea să spună: mai ţine-ţi gura, po-
taie mică pesedistă ce eşti! Alta este, după mine, problema: modul cum reacţio-
nează Traian Băsescu, într-o situaţie neprevăzută. Luat prin surprindere de
prezentarea secvenţei într-o emisiune de televiziune la care era invitat, Băsescu
nici nu a confirmat, nici nu a negat realitatea înregistrării. „Trebuie să o văd,
înainte de a da o explicaţie” - a spus el, vizibil încurcat deşi tocmai o vizionase,
încercând chiar să găsească un motiv: „Trebuie văzut, poate m-a înjurat, poate
i-a vorbit urât femeii...”. Adică, dacă înjura sau vorbea urât, era cât se poate de
firesc să fie plesnit. Abia după vreo două ore, timp în care a întors cazul pe
toate feţele împreună cu echipa sa de campanie, a făcut o declaraţie publică în
care, însă, n-a explicat în nici un fel episodul. Ne-a spus că iubeşte copiii, că
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nu şi-a bătut niciodată fetele (nu le-o fi scăpat nici măcar o scatoalcă, pentru
vreo obrăznicie?) şi că...Patriciu a fost scutit de o datorie de 600 milioane de
către Năstase. A mai spus ceva şi de Ponta (acesta era în studio, la dezbaterea
cazului) că i-a ţinut copilul în braţe, despre campania tot mai murdară, dar
nimic despre copilul de la Ploieşti: l-a plesnit sau nu l-a plesnit? Secvenţa e
reală sau e o făcătură? Este, dealtfel, o tehnică utilizată frecvent de Traian Bă-
sescu, aceea de a ocoli răspunsuri tranşante în chestiuni incomode şi de a de-
turna discuţia spre eternele sale obsesii: Vântu, Patriciu, Voiculescu, Iliescu,
Hrebenciuc. Şi alţii...    (30 noiembrie)

La (ce fel de) mulţi ani, români?
Sunt tare curios dacă măcar astăzi vrednicia candidaţilor şi a echipelor

lor de zgomote va lua o scurtă pauză pentru ca măcar în această zi de sărbătoare
să nu se mai împroaşte cu zoaiele de prin dosare, sau de prin filmuleţele trucate
sau adevărate. Dintr-un anumit punct de vedere, sărbătoarea naţională pică
prost în luna în care, de regulă, românii îşi schimbă (sau îşi păstrează) condu-
cătorii, din patru în cinci ani. Şi nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva şi atunci,
în 1918, în fervoarea emoţională populară, unii dintre politicieni nu erau cu
gândul mai degrabă la funcţiile viitoare şi la prada ce urma să fie împărţită,
decât la idealul unirii românilor – votanţi - între aceleaşi fruntarii. Istoria are
însă darul să păstreze pentru viitor doar lucrurile bune, cele nobile, pe celelalte
dându-le uitării. Şi iată că sunt încă odată curios ce se va păstra, peste decenii,
în memoria colectivă, din arhiva acestui sfârşit de an şi de ciclu electoral. Va
rămâne cumva ideea că o forţă reformatoare, condusă de un preşedinte volun-
tarist, susţinut în ideile sale nobile de către românii responsabili, a reuşit să
convingă naţiunea că rolul său trebuie să continue întru desăvârşirea misiei?
Sau că cercurile conservatoare, conduse de mogulii care sug sângele poporului,
au reuşit să dea o lovitură mortală democraţiei, consolidându-şi privilegiile
prin impunerea la conducerea ţării a unui exponent servil al intereselor aces-
tora? Sau că un preşedinte abuziv, nededat la ale democraţiei, cu apucături dic-
tatoriale şi-a consolidat poziţia - de pe urma căreia profită cu neruşinare
cercurile personale de interese, compuse din politicieni veroşi şi oameni de
afaceri obişnuiţi să primească comenzi grase de la stat - în ciuda eforturilor
unei opoziţii denocratice care l-a şi demis - pe el şi guvernele sale corupte - pe
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cale constituţională? Ori că electoratul, conştient, a decis să reprime abuzurile
aceluiaşi preşedinte, acordând încrederea sa unei coaliţii progresiste care a gru-
pat principalele forţe politice în jurul unui program coerent menit să scoată
ţara din criză şi din izolarea internaţională la care o condamnase un preşedinte
incapabil să înţeleagă resorturile democraţiei? Sunt tot atâtea variante posibile,
care au, la rândul lor, susţinători necondiţionaţi şi contestatari acerbi. Astăzi,
când „românii” (cuvântul preferat al campaniei) sărbătoresc pentru a 19-a oară
Ziua Naţională la 1 Decembrie, România pare mai dezbinată ca oricând. În loc
de bucurie şi de mândrie, avem parte de o răfuială continuă a cărei miză nu
pare deloc să fie mai buna guvernare a României, ci acapararea pârgiilor de
putere în favoarea câştigătorilor şi în defavoarea perdanţilor. Niciodată, parcă
- nici măcar în anii critici de după Revoluţie, când ţara nu se dezmeticise încă
de pe urma beznei totalitare - demersurile de dezbinare nu au fost atât de in-
tense şi de consecvente, niciodată demagogia nu a atins cotele de neruşinare
pe care le înregistrează acum, iar viitorul nu a fost mai incert. La mulţi ani, ro-
mâni? Ce fel de ani?    (1 decembrie)

Reconstituirea
Întrucât nu s-a putut ajunge la un punct de vedere unanim acceptat,

în legătură cu filmuleţul din campania electorală din 2004 în care se presupune
că Traian Băsescu a aplicat o scatoalcă educativă unui puşti obraznic, Autori-
tatea Naţională pentru Protecţia Copiilor Abuzaţi a luat iniţiativa organizării
unei dezbateri publice pe baza căreia să se dea un verdict final, pe care să nu-
l mai poată contesta nimeni. Primul pas l-a constituit organizarea unei recon-
stituiri a faptelor. În municipiul Ploieşti a fost reconstituită (pe cheltuiala
municipalităţii) scena pe care a avut loc cu cinci ani în urmă, mitingul electoral
al Alianţei „DA”. Au fost aduşi în asistenţă doar cei care au putut demonstra
că au fost acolo şi că acum cinci ani (deoarece s-a aflat că PSD-ul intenţiona
să aducă cu autobuze, din judeţele Teleorman şi Giurgiu, partizani de-ai săi
îmbrăcaţi în portocaliu, pentru a influenţa desfăşurarea reconstituirii). Pe scenă
au fost instalaţi aceiaşi participanţi: Dinu Patriciu, Roberta Anastase, Lavinia
Şandru, Teodor Meleşcanu şi alţi fruntaşi de-ai celor două partide. Traian Bă-
sescu a fost dotat cu o meşă asemănătoare celei pe care o avea în urmă cu un
cincinal şi care-i dezvăluia doar o parte a cheliei de astăzi. Mai complicate au
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fost lucrurile cu victima, care nici măcar n-a vrut să audă să se întoarcă din
Italia pentru a contribui la restabilirea adevărului istoric. Organizatorii au fost
siliţi să recurgă la serviciile unui alt copil - scop pentru care a fost organizat
un concurs cunoscut sub numele „Copilul plesnit de Băsescu” - la care s-au
înscris peste 2000 de candidaţi, susţinuţi de părinţi şi de vecini. Autoritatea a
trebuit însă să protejeze identitatea minorului, aşa că i s-a pus o mască de gripă
porcină. O altă problemă a fost dacă Traian Băsescu urma să-l plesnească sau
nu, în realitate. După negocieri îndelungate s-a decis că copilul trebuie plesnit,
pentru a se vedea diferenţa dintre o scatoalcă reală şi o trucare a acesteia. Au
fost invitate să participe la reconstituire câteva dintre televiziunile în spatele
cărora nu se află mogulii răi. OSCE a trimis observatori, la fel şi Comisia Eu-
ropeană. ONG-urile au dorit şi ele să fie prezente, dar s-a opus preşedintele
(„Ăştia or să mă scoată vinovat, ca şi cu referendumul”, a spus acesta consi-
lierilor săi). Cele mai mari probleme le-a creat alcătuirea Comisiei de Exper-
tiză. Până la urmă s-a apelat la câte 3 reprezentanţi ai fiecărei părţi (cea care
afirmă că scatoalca a fost reală şi cea care o contestă). Înaintea declanşării re-
constituirii, preşedintele a declarat că dacă se va ajunge la concluzia că l-a ples-
nit în realitate pe puşti va demisiona în cinci minute. Momentul cel mai dificil
l-a constituit plesnirea propriu-zisă (preşedintele s-a scuzat că nu ştie cum să
o facă, că n-a bătut în viaţa lui un copil). „Poate dacă mă înjura...”. Şi puştiul
- victima - a fost solicitat să înjure. „Trăiască Geoană!” a zis acesta şi pe loc
mâna preşedintelui a declanşat o lovitură fulgerătoare drept în nasul copilului.
Scena s-a petrecut atât de repede încât doar una dintre camerele de luat vederi
a reuşit să o reţină. A urmat derularea ei cu încetinitorul pe un ecran gigant.
Apărătorul Funeriu a expus pe loc părerea sa: întrucât pe chelia preşedintelui
apare o lumină albastră în momentul declanşării mişcării, acest lucru demons-
trează clar că mâna sa nu s-a mişcat. Dovada, cei 374 de bitsi ai înregistrării,
şi faptul că pentru a reuşi să lovească, mâna preşedintelui ar fi trebuit să se ro-
tească în sensul invers al încheieturii. „Este clar că avem un fals grosolan!” a
conchis acesta, susţinut din audienţă de europarlamentarul Traian Ungureanu
şi consilierul Cătălin Avramescu care scandau „Jos Iliescu!”. Solicitat să de-
pună mărturie, cameramanul care a făcut înregistrarea a recunoscut că nu ştie
ce-a filmat, că în momentul ăla el se uita la picioarele Robertei Anastase şi că,
de fapt, aparatul său nici nu funcţiona. În uralele asistenţei, Comisia de Re-
constituire a decretat că înregistrarea de la care a pornit totul a fost un fals gro-
slolan, înscenat de Dinu Patriciu, în strânsă colaborare cu Dan Voiculescu şi
Ovidiu Vântu. Cât despre copilul care a participat la reconstituire, a fost dus
de urgenţă la spital, cu Salvarea, şi i s-au aplicat plasturi pe vânătaia apărută,
nu se ştie cum, sub ochiul său drept. Sau stâng?    (2 decembrie)
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Parada politicienilor
Parada militară de Ziua Naţională din acest an a avut un mare succes:

peste 10.000 de oameni s-au înghesuit pe tot parcursul bulevardului Kisseleff
pentru a-i vedea pe ostaşi şi maşinile lor de război. Vremea închisă a ratat punc-
tul forte al paradei - defilarea aeriană - iar convulsiile politice au făcut ca la
tribuna oficială să ia loc doar vreo câţiva membri demişi ai Guvernului, alături
de un actual/viitor preşedinte şi doi foşti, pe care actualul n-a catadixit sa-i sa-
lute. Îmi vine o idee trăznită: dacă în acest an de mare fierbinţeală electorală,
de Ziua Naţională ar fi fost organizată o paradă a politicienilor? Cum ar fi arătat
aceasta? Hai să facem un exerciţiu de imaginaţie: Deci, pe bulevardul dinspre
Casa Scânteii, îşi face apariţia Coloana Politicienilor. Primul este preşedintele
în exerciţiu, care poartă o pancartă pe care scrie, lângă fotografia sa: „Patriciu,
sa-ti fie rusine!”. Îl urmează grupul de consilieri între care Cătălin Avramescu,
purtând o pancartă cu inscripţia „Jos canibalul Iliescu!”, Vladimir Lăzărescu,
cu alta pe care e imprimat procentul cu care preşedintele va câştiga turul 2.
Ceilalţi consilieri scandează cu hotărâre: „Noi de-aicea nu plecam!Cotroceni,
te iubim!” Imediat după coloana prezidenţială îşi fac apariţia şi parlamentarii,
conduşi de Roberta Anastase. Aceasta poartă şi ea o pancartă cu inscripţia
„Unde e Geoană? Cumva la Moscova?”. Între cele două grupuri de deputaţi şi
senatori, se schimbă invective şi pumni discreţi. Boureanu îi şopteşte printre
dinţi lui Dragnea: „Te-aştept la colţ, după...”. Parlamentarii PDL, cu găleţi în
mâini și îmbrăcaţi toţi în portocaliu şi cei de la PSD, cu roşu, se îmbrâncesc de
zor. Liberalii, în galben, se refugiază prudenţi printre cei în roşu. Ultimii - cei
de la UDMR - sunt singurii care respectă cadenţa. În coada coloanei, Hreben-
ciuc şi Verestoy sunt cufundaţi într-o discuţie şoptită, întreruptă din când în
când de răspunsuri la telefoanele mobile. Coloana guvernamentală îi are în
frunte pe cei trei premieri: în mijloc Boc, purtat pe o lectică ţinută de la un
capăt de Croitoru şi la celălalt de Negoiţă. Boc recită versuri din Blaga(Vasile).
În spatele acestora, miniştrii demişi ai PDL: Pogea, cu un teanc de dosare sub
braţ, Berceanu - strigând către cineva din coloană: „Porcule!”. Elena Udrea,
în costum naţional, dansând periniţa şi punându-l să îngenuncheze pe ministrul
Pleaşcă-Paleologu. Videanu, cu un metru în mână, măsurând din ochi bordurile
uzate de pe Kisseleff. Luminița Plăcintă, în costum de gimnastă, făcând
exerciţii pe umerii lui Cătălin Predoiu. Coloana partidelor este cea mai colorată
şi cea mai gălăgioasă. În mijlocul ei Vadim ţine o cuvântare incendiară, iar Be-
cali, înconjurat de body-guarzii săi, aruncă cu bancnote de un milion în spec-
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tatorii de pe margini... Ludovic Orban, cu un laptop în braţe, scrie de zor la
programul de guvernare, în timp ce Vanghelie urmăreşte cu coada ochiului tex-
tul. În coada coloanei, Ion Iliescu are grijă să nu rămână nimeni în urmă, vor-
bindu-le în acelaşi timp unor tineri despre globalizare şi despre dezvoltarea
sustenabilă. În uralele anemice ale mulţimii de pe cele două trotuare, manifes-
taţia paşnică a politicienilor ia sfârşit. De la Arcul de Triumf, Prigoană coor-
donează echipele de salubritate care strâng afişe electorale, pancarte, coji de
seminţe şi documente secrete provenind de la DGIPI.    (3 decembrie)

Scrisoarea pierdută
Exact ieri, puţin după ora 19:00, când începuse la Palatul Parlamen-

tului „confruntarea giganţilor” politici, am găsit pe străduţa pe care e amplasată
redacţia, un plic purtând însemnele Administraţiei Prezidenţiale, dar fără a avea
menţionat nici expeditorul şi nici adresantul. În plicul - deschis - erau câteva
foi A4, scrise mărunt de mână, cu numeroase ştersături şi corecturi. Iată conţin-
utul scrisorii: „Ieri, când tocmai terminasem de cârpit ciorapii lui Traian, a
venit la mine nesuferitul ăla de Turcanu şi mi-a spus că „şeful” a dat dispoziţie
să se scrie o scrisoare din partea mea, adresată lui Mircea Dinescu, în care să
zic că nu e adevărat ce s-a spus prin presă, cu copilul ăla de la Ploieşti, şi că el
e un om blând care se poartă frumos cu mine şi cu copiii. L-am întrebat pe Tur-
canu de ce-mi transmite el lucrurile astea şi de ce nu mi-a spus-o direct când a
fost ultima oară acasă. Mi-a zis că e ocupat cu campania şi că şi-a luat haine
de schimb în Mihăileanu, pentru că acolo e mai aproape de sediul de campanie
şi nici nu-l urmăreşte nici un paparaţo când vine şi când pleacă. Nu i-am mai
zis nimic ăstuia, dar m-am gândit că T. are un tupeu teribil, să vină cu chestia
asta după ghionturile pe care mi le-a tras ultima dată (au rămas şi vânătăi) când
am plecat de la Palatul Parlamentului, după prima confruntare, în maşină, şi
mi-a dat în cap cu buchetul oferit de Geoană („să nu zici că nu te-am atins nici
cu o floare! Poftim un buchet!”) sau după ce a aruncat cu sticla de whisky, la
piscină, când l-am întrebat când a avut timp să o golească, dacă măcar şi-a luat
pastilele de tiroidă. Noroc că m-am ferit şi că cea care a primit lovitura din plin
a fost Elena U., care nu ştiu ce căuta acolo, în halat şi papuci, de parcă era pis-
cina Ministerului Turismului. Dar ştiu că a umblat trei zile cu ochelari de soare
ca să nu i se vadă vânătaia... Păi dacă e să scriu, o să scriu: că nu m-a atins ni-
ciodată - când era plecat pe mare. Că pe fete le-a lăsat să facă ce vor, pe motiv
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că n-are rost să se omoare cu şcoala că nici el nu s-a omorât şi că, uite, a ajuns
comandant de navă şi că o se plece la Anvers, că i-au ieşit toate aprobările, in-
clusiv „de sus de tot” şi că va avea el grijă ca ele să tragă lozuri câştigătoare...
„Le bag şi în CC dacă vreau!” - s-a lăudat odată, la un pahar, la „Cireşica”,
când am ieşit la masă cu colonelul ăla de-l tot căuta la telefon. Aşa este: e un
soţ exemplar şi un tată model. Pe aia mică nici măcar n-a pocnit-o când a ieşit
prima dată cu al lui H. şi i-au zis sepepiştii. E drept că l-a înjurat (de mamă!)
pe Viorel, dar de fată nu s-a atins. Nici pe Ioana n-a pedepsit-o când s-a înhăitat
cu Bodo, „ăla de nu e în stare să cânte nici măcar o romanţă, în loc să behăie
ca un apucat”. Cu mine se poartă exemplar în public, mă scoate ca pe vremuri
la cârciumă - unde se simte el cel mai bine - şi dacă o ia pe ulei mă mai pome-
nesc că şi plânge amintindu-şi cât era el de trist când colinda singuratic prin
câte un port îndepărtat... Nu, domnule Dinescu, nu aveţi voie să spuneţi astfel
de lucruri despre preşedintele dv şi soţul meu: n-a lovit niciodată un copil cu
pumnul, în plex sau în figură, nici chiar pe ăia de l-au înjurat, iar cu familia
ştie cum să se poarte ca să-i fie recunoscătoare. Cereţi-vă scuze cât mai aveţi
timp să o faceţi de la un preşedinte.
A dv, Maria B.

P.S. Nu băgăm mâna în foc pentru autenticitatea acestei scrisori. I-am
trimis o copie dlui Funeriu şi l-am rugat să facă dânsul o expertiză stilistică
aşa cum se pricepe, înainte de a apela la dl Grigoraş....    (4 decembrie)

Interviu cu Boc

La confruntare a stat în primul rând, deşi nu mai dorea să iasă în faţă,
dar dacă era plasat, ca Elena Udrea, în rândul trei, n-ar mai fi văzut nimic.La
final, după ce contracandidaţii şi-au făcut cadouri otrăvite (auzi! Codul manie-
relor elegante!) reporterul nostru i-a solicitat fostului premier încă în serviciu
un interviu.
- Cum vi s-a părut, domnule Boc, confruntarea?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, Traian Băsescu a demonstrat că
este un preşedinte responsabil, care nu s-ar ascunde în spatele mogulilor care... 
- Ce părere aveţi despre Mircea Geoană?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, Traian Băsescu este singurul care
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poate stopa accesul acestui partid la guvernare.
- Dar chiar dvs aţi guvernat cu PSD-ul...
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, PNL-ul ar fi fost o variantă mai
bună. Traian Băsescu...
- Am văzut-o în grupul de susţinători pe Elena Udrea. De ce n-aţi adus-o şi pe
Monica Iacob Ridzi?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, care a făcut zid în jurul lui Năstase,
noi am lăsat justiţia...
- Dar doamna Ridzi e acuzată de fapte grave, iar dv aţi păstrat-o în forul de
conducere...
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, noi nu intervenim în actul de
justiţie...
- Domnule Boc, ce veţi face dacă Traian Băsescu nu câştigă un nou mandat?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, în spatele lui Traian Băsescu nu
se află mogulii Vântu, Voiculescu...
- ... şi Patriciu, ştim! Apropo: l-a lovit Traian Băsescu sau nu pe copilul acela
de la Ploieşti?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, noi am apelat la specialişti care
au stabilit că secvenţele acelea au fost trucate. Traian Băsescu n-a lovit nicioa-
dată un copil cu pumnul. Nici în plex, nici în faţă.
- Dle Boc, de ce au ieşit susţinătorii dlui Băsescu, pe 1 Decembrie, în Timişoara
şi alte câteva oraşe, şi au făcut scandal?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, faptul că au ieşit toţi la aceeaşi
oră este o simplă coincidenţă, iar membrii PDL aflaţi în pieţe nu reprezentau
partidul, ci propriile lor opţiuni care, comparativ cu comportamentul PSD-
ului...
- Dle Boc, ce veţi face dacă Geoană câştigă alegerile?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, noi avem încredere în români, care
nu vor accepta ca Iliescu, Hrebenciuc...
- ... Vanghelie...
- Da, Vanghelie să vândă ţara mogulilor Voiculescu, Patriciu...
- ...şi Vântu
- Da, şi Vântu. Păi ce-a căutat Geoană acasă la Vântu în miezul nopţii?
- Dar de unde ştiţi asta?
- Comparativ cu comportamentul PSD-ului, noi nu folosim mijloace incorecte
- urmăriri, ascultări de telefoane. A scris în presă...
- Care presă?
- Păi presa mogulilor: Voiculescu, Patriciu...
- Şi Vântu!
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- Exact: şi Vântu! Comparativ cu comportamentul PSD-ului...
- Vă mulţumim şi succes la alegeri!
- Mulţumesc! Dar de unde sunteţi, de la ce presă?
- A mogulilor, bineînţeles.
- Aha! Păi, comparativ cu comportamentul PSD-ului...

(5 decembrie)

Jurnalul lui Vântu
Reporterii noştri de investigaţii au reuşit să pună mâna, prin mijloace

specifice, pe un document care va dinamita clasa politică românească. Vă ofe-
rim în premieră câteva secvenţe din „Jurnalul lui S. O. V.”, care va apărea in-
tegral, în scurt timp, pe piaţă, urmând să fie vândut împreună cu o prestigioasă
publicaţie cotidiană . 
25 septembrie 1992 . 
„Atmosferă liniştită aici, la Roman. Se pare că Iliescu nu va avea probleme în
faţa lui Emil Constantinescu. Aş fi încercat să-l ajut pe „ţap”, dar nu se poate
ajunge la el din cauza papagalilor de la Alianţa Civică. Le-am oferit o sponso-
rizare, dar au refuzat-o. Că era prea mică. Păi ce să fac: am băgat toţi banii din
„turcisme” în cupoane. Dacă lucrurile merg cum cred eu, voi da lovitura. Sunt
sigur însă că peste patru ani voi discuta altfel cu toată liota asta de politicieni...”
15 noiembrie 1996.
„Bucureşti, Hotel Dorobanţi. L-am invitat pe Emil la un whisky. A venit, deşi
părea un pic încurcat.”Ştiu că eşti prieten cu Iliescu” - mi-a zis el la început.
„Sunt prieten cu toţi oamenii de valoare”, i-am replicat eu. „Mai ales cu cei
despre care cred eu că pot constitui viitorul Romaniei. Şi mai ales dacă sunt
de dreapta. Apropo: ce-aţi zice de un partid de dreapta, ceva de genul „Unirea
Forţelor Democratice?” N-a zis nimic. Cert este că după vreo oră era complet
detensionat. Se liniştise şi nu mai era chiar aşa de îngrijorat de confruntarea
pe care urma să o aibă cu Iliescu. Mi-a zis chiar că l-a învăţat Caramitru un
truc, ceva cu ochelarii, cu care o să-l dea gata pe cominternist. La plecare, i-
am dat băieţii mei să-l conducă prin ieşirea din spate. Nu de alta, dar să nu-l
vadă oamenii lui Măgureanu. Chiar dacă se face şi acesta că joacă cu „schim-
barea”.. .
6 decembrie 2000 . 
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„L-am invitat pe Tribun la mine, pe Splai, ca să stăm de vorbă. I-am spus că
mi-a lăsat Moş Nicolae ceva pentru el. „Care Nicolae? Văcăroiu?” - a ricanat
el (de unde o fi aflat el ce am de gând?). „Dacă e vorba de voturile pe care au
ăştia de gând să mi le fure, vin!” A venit. N-a băut nimic. A transpirat tot timpul.
Era agitat. „Îi duc pe toţi pe stadioane şi îi împuşc!”- a zis el într-un târziu.
Lasă nea’ Vadime, i-am zis: ai un pic de răbdare să-mi iasă chestia cu CEC-ul
şi n-o să mai ai probleme cât vei trăi”. A fost cam sceptic, dar a pleca de la
mine mai încrezător. De când e el n-a mai avut fondurile de propagandă elec-
torală de anul acesta! ”
6 decembrie 2004 . 
„Astă-noapte, în parcare la Tâncăbeşti, m-am întâlnit cu Traian. Era agitat rău
de tot. Era convins că e urmărit non-stop de zbirii lui Năstase. A venit şi Guşă
cu el (nu ştiu de ce, dar băiatul acesta mi se pare de viitor. Cred că are o influ-
enţă bună asupra lui). Mi-au explicat schema pe care vor să o aplice: cu o zi
înainte de turul 2 vor da alarma: se fură cu softul! Ăilalţi or să intre în panică
şi atunci băieţii lor or să pluseze la „speciale”. I-am spus: „Traiane, să ştii că
am avut întotdeauna încredere în tine. Contează pe sprijinul meu moral ne-
condiţionat. Nu prea am eu acum mijloace, dar te asigur că peste 5 ani vei fi
purtat pe braţe de mass-media!”. Părea cam sceptic: „Mai lasă-mă cu găozarii
ăştia! Ştiu eu ce le poate pielea”. A plecat uitându-se în toate părţile, cum face
el, „picior peste picior”. Mi-e teamă ca i-o trage Năstase, totuşi... ”
3 decembrie 2009 . 
„Eram cam abătut astăzi. Tocmai am aflat o veste care m-a întristat: bietul Nicu
Popa a fost găbjit pe undeva prin Indonezia. Şi i-am spus să stea cuminte în
Suedia, că acolo nu i se poate întâmpla nimic. Nu m-a ascultat. Îmi pare rău
pentru el. Îmi era prieten. A sunat Geoană. A simţit din voce că ceva nu e în re-
gulă. „Chiar dacă e cam târziu, trec pe la tine să bem un pahar”, mi-a zis. Şi a
apărut. Băieţii mei mi-au spus că au văzut în sistemul de supraveghere o maşină
suspectă oprită la liziera pădurii. Sigur sunt ai lui Traian. Am spus bancuri, l-
am încurajat pentru mâine seară (atacă-l la maniere, i-am recomandat) şi a ple-
cat. M-am simţit, la rândul meu, mai înviorat...Caietul acesta s-a cam apropiat
de sfârşit. Ar trebui să-l pun bine pe undeva, că prea mişună mulţi pe aici, prin
casă...”

(6 decembrie)
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Limitele votului negativ
Strategia aplicată de „cea mai cuprinzătoare alianţă politică” postde-

cembristă a fost cea a votului negativ: nu-l votaţi pe Băsescu! - a fost cuvântul
de ordine al social-democraţilor, liberalilor, maghiarilor, peremiştilor şi pe-
negiştilor. Nimeni nu s-a obosit prea tare pentru a prezenta calităţile prin care
candidatul lor ar putea să fi considerat mai bun. Mircea Geoană a rămas pe tot
parcursul campaniei un surogat de candidat, nu unul autentic. Au contat în
această opinie limitele proprii ale candidatului, care n-a putut ascunde neadec-
varea sa pe anumite paliere, scoasă în evidenţă şi de prestaţiile sub aşteptări
de la confruntările directe, dar şi incapacitatea - cronică - de coordonare de
care dau dovadă la noi coaliţiile. Într-un fel s-a repetat episodul de la suspen-
darea preşedintelui Băsescu când o alianţă la fel de cuprinzătoare n-a reuşit să
obţină la urne ceea ce decisese în Parlament. În faţa unui partid disciplinat, pus
cu spatele la zid şi obligat să recurgă la orice procedee pentru a supravieţui li-
derului său, alianţa a pierdut. Şi a făcut-o într-un mod lamentabil, zicând „hop”
înainte să treacă puntea, gest de o imprudenţă epică, pentru care viitorul
preşedinte nu va ezita să-i „calce în picioare” - la modul figurat, evident, pe li-
derii săi, deveniţi inamici personali. „Românii” lui Traian Băsescu i-au învins,
deci, pe „românii” lui Geoană şi Antonescu. I-au învins într-o competiţie în
care s-au folosit o sumedenie de mijloace incorecte - majoritatea, se pare, de
către organizatorii scrutinului - deşi nu acesta a fost motivul decisiv. Un scrutin
poate fi alterat, dar nu poate fi decis prin furt. El a fost decis, în ultimul rând,
de hiper - activismul partidului lui Traian Băsescu, care nu a lăsat nimic la în-
tâmplare. Pe lângă efortul economic substanţial (sumele puse în joc de cam-
panie sfidează criza!) responsabilii PDL au dinamizat prin varii mijloace
electoratul altor partide. Iar cea mai eficientă acţiune a fost aceea promovată
în diasporă - cea care a făcut practic diferenţa şi unde Băsescu a câştigat ale-
gerile: din cele 150 000 de voturi de acolo, Băsescu a obţinut de trei ori mai
multe decât Geoană. În spiritul democraţiei, victoria lui Traian Băsescu trebuie
salutată. Cel mai bun - cel pe care un electorat determinat l-a considerat, până
la proba contrarie, mai bun - se va (re)instala la Cotroceni pentru următorii
cinci ani. Din păcate primele semne a ceea ce va urma nu sunt încurajatoare:
criza politică, criză care, în contextul actual, capătă o nouă dimensiune.    (8
decembrie)
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Un fleac! S-au ciuruit!

Pe tot parcursul zilei de duminică, informaţiile scurse dinspre insti-
tuţiile de sondaje arătau că Traian Băsescu conducea cu câteva procente.
Preşedintele în exerciţiu părea să-i fi convins pe alegători, la ultima confruntare
televizată, că deşi nu i-a prea plăcut primul mandat, i s-ar putea acorda şansa
de a mai încerca odată. „Se pare că votarea merge foarte bine” - observa pre-
mierul desemnat Liviu Negoiţă. Îngrijorarea social-democraţilor a avut şi o
reacţie concretă: „Fac un apel la Băsescu de a pierde cu demnitate” - spunea,
pentru un post de televiziune prietenos (B1TV) Marian Vanghelie. La ora
19:00, exit-pollurile confirmau trendul: Traian Băsescu conducea cu până la
două procente în faţa lui Mircea Geoană (unul singur indica un rezultat de ega-
litate). Semnalele presei privitoare la unele nereguli în secţiile de votare nu pă-
reau să fie alarmante, iar lumea aştepta nerăbdătoare rezultatele exit-poll-urilor.
Cu vreo 15 minute înainte de ora 21:00, Mircea Geoană a ieşit în curtea sediului
din Kiseleff, cu o figură preocupată, anunţând că a câştigat alegerile, deşi feţele
colegilor săi nu erau foarte optimiste. În Modrogan se agitau steaguri şi răsuna
imnul lui Guţă. Traian Băsescu, la braţul soţiei Maria, a ieşit triunfător în curte
şi a anunţat victoria: „Fraţi români, am învins mogulii! Le mulţumesc fetelor
mele pentru sprijinul acordat, le mulţumesc Elenei Udrea şi lui Emil Boc.
Mâine Liviu Negoiţă va prezenta lista noului Guvern. Vom depăşi criza şi vom
asigura românilor un trai mai bun!”. Între timp, la Kiseleff s-a lăsat bezna: pană
de curent. Într-un târziu luminile s-au aprins şi Geoană a ieşit grăbit din clădire,
urcându-se la volanul Mercedesului din care le-a aruncat jurnaliştilor un scurt:
„Un fleac! L-am ciuruit!”. Spre ora 22:00, în studiourile în care se dezbătea
succesul istoric al preşedintelui în exerciţiu au început să sosească veşti con-
tradictorii. Viorel Hrebenciuc a apărut în faţa jurnaliştilor anunţând că numă-
rătoarea paralelă a PSD arăta că, de fapt, Geoană este cel care a câştigat. La
PROTV, Băsescu a ricanat: „S-o creadă ei! Diaspora e cu mine! N-am nici o
emoţie”. Dimineaţă, sentimentul dominant în tabăra pedelistă era consternarea:
numărătoarea parţială de la BEC indica o răsturnare de situaţie. Geoană con-
ducea cu peste un procent. „Nu trebuia să ne grăbim - declara pentru ANTENA
3 Stolojan. Totuşi, mi se pare suspect faptul că sondajele au indicat altceva”.
La rândul său Videanu afirma că situaţia trebuie acceptată , dacă nu există do-
vezi concrete de fraudă. Între timp, staff-ul pedelist a început să adune cazurile
în care s-au cumpărat voturi şi s-a votat multiplu. „Vom contesta scrutinul.
Avem dovezi suficiente că Geoană a obţinut rezultatul acesta prin fraudă. 
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Români, l-am ales pe Băsescu preşedinte, dar mogulii l-au scos pe Geoană rin
tertipuri machiavelice!”. Şi aşa mai departe...    (9 decembrie)

Victoria candidatului Pirrhus
Cam toată lumea a pierdut ceva din alegerile astea. Geoană este cam-

pionul: a pierdut Preşedinţia ţării şi - dacă va fi presat să-şi respecte angaja-
mentele preelectorale - şi Preşedinţia partidului. Odată cu aceasta este de
presupus că va trebui să renunţe şi la Preşedinţia Senatului. Aliatul său, Crin
Antonescu, a pierdut Preşedinţia Senatului ce urma să-i revină în cazul pro-
pulsării lui Geoană la Parlament. Iohannis a pierdut ocazia de a intra în politica
mare, ca premier. Liberalii au pierdut ocazia revenirii la putere, într-un guvern
de uniune naţională pe care l-ar fi controlat prin Iohannis. PSD-ul pierde şi el
şansa revenirii la putere, după cele nouă luni de concubinaj straniu cu demo-
craţii (cel mai acut au resimţit asta foştii miniştri din Guvernul Boc). Maghiarii
pierd şi ei ocazia să revină în primul plan al puterii, unde se simt, oricum, mai
bine decât în Opoziţie. Doliu pe toată linia în partida perdanţilor. Dar la câşti-
gători? Aici situaţia este mai complicată. Confirmarea - de către electorat - în
funcţie a lui Traian Băsescu nu face decât să complice aproape toate problemele
cu care acesta s-a confruntat anterior. Şansa formării Guvernului „Livache” ră-
mâne redusă atâta timp cât adversarii îşi menţin unitatea, chiar şi în absenţa
liantului Iohannis (cu toate apropourile la adresa liberalilor, unde au găsit un
susţinător-surpriză în persoana lui Tăriceanu). Întârzierea formării guvernului
aruncă tratativele cu FMI pentru tranşa a III-a, după primul trimestru. Spectrul
neplăţii salariilor şi pensiilor dă fiori echipei demise a lui Boc, retrasă strategic
pe la Ministerul de Interne. Conflictele sociale mocnesc şi aşteaptă anul nou
pentru a se re-declanşa. Peste toate acestea pluteşte spectrul alegerilor antici-
pate pe care încremenirea părţilor în propriile proiecte şi prejudecăţi le fac tot
mai demne de luat în seamă. Victoria - destul de neaşteptată şi suficient de ne-
convingătoare, chiar dacă nu se iau în serios toate acuzele de fraudă ale PSD-
ului - lui Băsescu radicalizează cercurile de interese angajate în lupta împotriva
sa şi nu va fi exclus ca, în cele din urmă, dorinţa acestora să primeze în faţa
spiritului de conservare a privilegiilor actualilor parlamentari. Mai ales că şi
aici se pot găsi soluţii de „convingere”, care s-au găsit şi în recentele alegeri.
Dar cu alt preţ. Aşadar, victoria lui Băsescu (şi, implicit, a PDL-ului) poate fi
privită ca una a la Pirrhus, în care pe rămăşiţele celor două armate se ridică
singuratică şi vulnerabilă silueta supravieţuitorului-învingător. Ori pentru
aceasta, doar îngroparea „cadavrelor” poate să constituie o misiune peste po-
sibilităţile (politice) pe care le mai are...    (10 decembrie)
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Criza presei tipărite
Odată cu clarificarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale (nu cred că

cineva se îndoieşte de faptul că contestaţiile PSD vor rămâne un simplu
exerciţiu de demagogie), lucrurile par să se limpezească şi pe piaţa presei, unde
o mulţime de titluri au fost ţinute artificial în viaţă din interese propagandistice.
Nu întâmplător, semnalul l-a dat Sorin Ovidiu Vântu, omul care a demonstrat
că în afaceri nu se ataşează de obiecte şi că poate tăia în carne vie când simte
că lucrurile nu mai merg. După ce a alimentat generos, ani de zile, o divizie
publicistică ce s-a lăţit dincolo de marginile plapumei rentabilităţii financiare,
Vântu anunţă ca de la 1 ianuarie va renunţa la două titluri (Business Standard
şi Cotidianul) şi la agenţia de ştiri cu care a încercat să atace cvasi - monopulul
lui Sârbu (NewsIn). Toate aceste titluri au înghiţit în ultimii ani sume uriaşe,
în preţul lor de scoatere la vânzare nemaigăsindu-se decât un procent modest
din ceea ce s-a cheltuit cu râvnă de către „dezvoltatorii” elitişti ai grupului,
care au umplut depozitele Casei Scânteii cu cărţi şi conturile grupurilor cu da-
torii neachitate. Cornel Nistorescu n-a lucrat de când e el pentru un ziar cu un
tiraj de 7000 exemplare - nivelul la care au adus „Cotidianul” lui Raţiu inteli-
ghenţii din detaşamentul autoproclamat „quality”. Desigur, nostalgicii presei
pot face infarct citind cifrele furnizate de BRAT. În urmă cu 18-19 ani acestea
ar fi părut derizorii - se lucra atunci cu tiraje de milioane sau de sute de mii.
Adevărul de după Scânteia (un fel de bunic al „Gândului”) se bătea cu România
Liberă a lui Băcanu pentru întâietate, blocând rotativele „Casei Scânteii” cu
comenzile de tiraj de milioane. „Libertatea” pe care am scos-o la Revoluţie în
avampremiera presei libere, punea în pericol bătrâna rotativă a „Informaţiei”
cu aproape un milion de exemplare vândute zilnic iar ambulanţii se băteau pe
Brezoianu să mai apuce o livrare. Erau însă alte vremuri. Foamea de informaţie,
dar mai ales de atitdine, suprimate o jumătate de secol, a explodat pur şi simplu,
la fel ca „mămăliga” Revoluţiei. Presa a fost primul segment al economiei ro-
mâneşti care a lucrat după legile pieţei: cererea a făcut să se nască aproape
peste noapte, sute, mii de titluri; dintre acestea alegându-se şi primele fali-
mente. Investiţiile în presă au fost cele mai rentabile şi au adus cele mai rapide
câştiguri, majoritatea neimpozabile, iar calitatea de jurnalist a devenit accesi-
bilă aproape oricui, indiferent de gradul de alfabetizare. Ciclul didactic de 20
de ani prezis ca fiind necesar aproprierii democraţiei coincide cu cel al creşterii
şi descreşterii presei scrise. Iar momentul 2010 pare să fie cel al limpezirii dra-
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matice a peisajului în care vor mai supravieţui, la nivel central, doar cu vreo
4-5 titluri, navigând ca nişte „balene” într-o mare copleşită de răpitorii tabloizi.
Anunţul lui Vântu deschide seria altor anunţuri care vor surveni pe măsură ce
sursele de finanţare, interesate de campania electorală, se vor închide, iar cei
care le-au operat îşi vor îndrepta atenţia spre ziare de risc mai mic. În urma lor
va rămâne însă o armată de profesionişti ai condeiului a căror calificare nu-şi
va găsi utilitatea prin alte segmente mai puţin atinse de criză.  (11 decembrie)

„Sistemul” lor 
a funcţionat mai bine!

Faptul că PSD a contestat rezultatul alegerilor rămâne un simplu
exerciţiu de imagine, atâta timp cât şansa de a schimba rezultatul este practic
nulă. Acuzaţia de fraudă este reală, dar nu poate fi dovedită pe palierul pe care
o reclamă perdanţii. Nereguli electorale s-au înregistrat sistematic, la fiecare
scrutin. La unul de calibrul şi specificul celui prezidenţial, ele nu pot avea im-
pactul necesar înclinării balanţei. Ceea ce reclamă PSD-ul ţine de o modalitate
aparte, şi când Ponta a spus că „la ei sistemul a funcţionat mai bine”, gura pă-
cătosului adevăr grăia. Rezultatul extrem de strâns al alegerilor ar fi generat,
cu siguranţă, acelaşi tip de reacţie din partea PDL-ului dacă ar fi câştigat
Geoană. Există însă câteva motive reale de suspiciune, pe care buna credinţă
nu le poate îndepărta cu uşurinţă. Este, în primul rând, extrem de suspectă,
liniştea cu care Traian Băsescu a întâmpinat anunţul exit-poll-ului. Pentru cei
care-l cunosc ar fi trebuit să-i neliniştească aparenta sa resemnare, dar mai ales
îndemnul adresat susţinătorilor săi de a aştepta în linişte, acasă, rezultatul nu-
mărătorii. Era limpede că Băsescu ştia ceva ce nu ştiau ai lui Geoană. Dacă ar
fi avut cea mai mică îndoială că iese câştigător, ar fi inflamat pe loc opinia fa-
nilor şi de la Modrogan s-ar fi îndreptat glonţ spre Piaţa Universităţii, pentru a
preîntâmpina acceptul unui eventual eşec. Preşedintele a declarat însă că încă
de la ora 19:00 ştia rezultatul şi nu poţi să nu te întrebi de unde şi cum? La ora
19:00 nici unul dintre institutele de sondaj nu-şi centralizase datele şi - mai
mult - fenomenul avansului său nu începuse să se manifeste. Ba chiar, la ora
aceea nu se cunoştea cum a votat sau cum va vota diaspora - doar dacă nu s-ar
fi primit asigurări prealabile în acest sens. Precedentul europarlamentarelor ne
oferă însă un indiciu despre modalitatea în care se putea obţine avansul necesar
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cu un număr de voturi sigur, la fiecare secţie de vot, aşa cum se procedase în
cazul EBA. Într-un fel, PSD-ul şi-a făcut-o cu mâna proprie, încă de pe când
îl avea pe Nica la cârma Internelor. Acesta este cel care a înmulţit secţiile spe-
ciale, plasându-le în aproape orice localitate, în ideea folosirii lor în interes
propriu. Or aşa se explică şi eliminarea sa din Guvern - Băsescu nu putea risca
să fie altcineva la pupitrul secţiilor speciale, decât un om de-al său. În fine, un
alt motiv de nedumerire îl constituie faptul că trei din patru institute de sondare
au dat, practic, aceeaşi estimare, toţi lucrând cu aceleaşi modele şi pe aceeaşi
realitate statistică. Faptul că s-au înşelat cu toţii conduce la ideea că ceva a in-
tervenit pentru modificarea modelului, ceva ce nu putea fi prevăzut. Dar, repet,
atâta timp cât nu se poate demonstra nimic (cu atât mai puţin procedeul pe care
tu însuţi l-ai avut în vedere pentru a frauda) contestarea rămâne un accent de
retorică politică.    (12 decembrie)

Fraudatorul neprins 
e câştigător cinstit!

De la debutul scandalului (căci ce altceva decât un scandal este?) am
fost sceptic în legătură cu posibilitatea de a se demonstra frauda pe care pe-
sediştii o acuză a fi avut loc la alegeri. Cu atât mai mult cu cât până la apariţia
rezultatului-surpriză, în noaptea de duminică spre luni, nu s-au agitat de loc în
acest sens. Abia după ce a devenit evidentă neconcordanţa dintre estimările de
la exit-poll şi numărătoarea concretă a voturilor echipa lui Geoană a început
să se agite, căutând explicaţii. Sunt aproape sigur că reacţia democraţilor ar fi
fost identică în cazul în care avantajul rămânea de partea lui Geoană şi asta
dovedeşte că a avut loc o veritabilă întrecere între cele două părţi, pentru a con-
solida victoria favoritului cu orice mijloace. Iar prima concluzie, plastică, a
acestei competiţii a tras-o, cu cinism, Victor Ponta: „Sistemul lor a funcţionat
mai bine!”. Şi aşa este: fiecare dovadă pe care o obţin investigatorii lui Geoană
este un argument în favoarea întâietăţii şi - fie-mi scuzat termenul - profesio-
nalismului cu care echipa democrată a abordat turul 2. Nimic nu a fost lăsat la
întâmplare şi niciun mijloc nu a fost evitat: de la „mita” electorală net supe-
rioară valoric celei oferite de social-democraţi, până la coordonarea atentă prin
logistica STS-ului a furtului calificat din secţii. Pe măsură ce noi dovezi apar,
dovezi care n-ar putea fi ignorate de nicio instanţă călăuzită de principiul im-

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 320



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 321

parţialităţii creşte şi sentimentul că acestea nu vor avea niciun impact asupra
rezultatului. Dacă „reţeta” furtului prin soft clamată cu cinci ani în urmă chiar
de Băsescu se dovedeşte inoperantă, echipa dlui Videanu a descoperit formula
ideală: furtul cu bucata. Experimentat la europarlamentare, când în fiecare
secţie care a avut la comandă un om de-al lor, democraţii au avut sarcina să
obţină un minim de 10 voturi pentru odrasla prezidenţială, tot aşa şi acum, cu-
vântul de ordine pare să fi fost obţinerea unui plus de voturi, peste ceea ce se
acumula în mod real, pe bază de CNP-uri falsificate. Dar, argumentul decisiv
l-a avut Ministerul de Externe, unde după înlăturarea lui Cristian Diaconescu,
democraţii au putut lucra în voie, obţinând recordul absolut al „interesului”
diasporei faţă de alegeri. Numărul celor care ar fi stat la cozi interminabile (de
5000 de oameni - după spusele unui „partizan” din Paris, unde n-au votat decât
3500!) pentru a băga în urme talonul ştampilat în dreptul „anticomunistului”
Băsescu depăşeşte de vreo patru ori ultimul record. Organizatorii scrutinului
au înţeles rapid faptul că aici lucrurile pot fi ţinute în mână şi că nimeni nu-şi
poate băga nasul, aşa că au acţionat practic discreţionar. Nu ştiu câtă valoare
va avea în instanţă calculul făcut pe timpul necesar fiecărui vot pentru a se de-
monstra imposibilitatea acumulării cifrelor vehiculate, dar cu siguranţă că de
aici se trage, direct şi nemijlocit, succesul nocturn al lui Traian Băsescu (şi
scuza operatorilor de la exit-poll). Încă o dată: presupun că soarta alegerilor
este pecetluită. Cred însă că trebuie să se facă definitiv lumină în legătură cu
posibilităţile de manipulare şi fraudare pe care le au organizatorii alegerilor -
inclusiv prin subordonarea în acest scop a unor instituţii ale statului, cum
aproape s-a dovedit în cazul STS-ului lui Opriş.    (14 decembrie)

Renumărarea steagurilor
Dacă ar mai fi trăit Caragiale, cu siguranţă că ar fi făcut corecturi se-

rioase capodoperei sale „O scrisoare pierdută”. În primul rând, n-ar mai fi
numit-o aşa: i-ar fi zis: „E-mail-ul pierdut”, sau „Caseta” ori „CD-ul pierdut”.
Pentru că, nu-i aşa, cine mai scrie scrisori în zilele noastre? Care să se rătă-
cească la poştă şi să ajungă unde nu trebuie? Cu e-mail-ul e altceva: doar dacă
ţi se sparge parola se poate ajunge la el (cum a făcut Cioacă cu calculatorul
Elodiei!). Şi acţiunea piesei s-ar fi modificat: astfel, câştigătorul alegerilor n-
ar mai fi fost dl Agamiţă Dandanache, ci contracandidatul său, dl Nae
Caţavencu. Probabil că s-ar fi făcut şi alte corecturi: ca să se dea acţiunii un
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aer de veridicitate mai mare, pe dl Caţavencu ar fi putut să-l cheme Traian, iar
pe dl Dandanache - Mircea. Era loc şi pentru o Coana Joiţica (Coana Lenuţa)
deşi în piesa actuală rolul său ar fi fost mai redus, de data aceasta. Intriga ar fi
fost condusă în sensul în care dl Traian Caţavencu, sprijinit (indirect) de pre-
fectul Crin Tipătescu, şi cu ajutorul nemijlocit al moftologilor gălăgioşi din
partid (roluri cât se poate de potrivite pentru nişte ungureni, patapievicieni,
avrameşteni, boureni, prigonieni) înfrânge voinţa „centrului” aliat care-l vrea
în funcţie pe dl Dandanache, cel care tocmai lansase la „Răsboiu” o casetuţă
despre cum un candidat aplica o scatoalcă unui susţinător, la un miting electo-
ral. Drept urmare, Conu Ionel Trahanache se vede nevoit să accepte înfrângerea
candidatului său, şi să-l declare învingător pe Caţavencu. Acum, Caragiale ar
mai fi trebuit să adauge o scenă-cheie, în care vine rezultatul exit-poll-ului şi,
deşi Mircică Dandanache îşi invocă mama şi sare într-un picior de bucurie că
nu rămâne fără coledzi, iar Traian Caţavencu mustăceşte pentru aplaudacii săi
care nu pierduseră vremea, ci făcuseră o numărătoare paralelă. „Numărarea
steagurilor” capătă şi ea o semnificaţie deosebită: când Mircea Dandanache
contestă rezultatul final şi cere renumărarea „steagurilor” nule, intră în scenă
dom’ Vasile Pristanda, şeful de la Interne. Acesta, personaj integru, deşi cu re-
numeraţie mică de la Buget, numără corect steagurile anulate şi reiese că tot
Traian Caţavencu are mai multe. Piesa ar trebui să se sfârşească „en fanfarre”,
cu proclamarea onorabilului Traian Caţavencu - ultra progresist, liberschimbist
şi antimogulist - ca preşedinte, în cadrul unei manifestaţii conduse de chiar
Mircică Dandanache, cu sula unei casete porcoase în coaste, pusă de moftolo-
gul - falit, Patapievici. Singurul personaj care nu se mai potriveşte în varianta
aceasta a piesei e Cetăţeanul Turmentat. El ştie cu cine să voteze pentru viitorul
luminos al ţării. I-o spun zi de zi ziarele şi televiziunile, cu obiectivitatea ga-
rantată de CNA...    (15 decembrie)

Habemus papa!
Aşa exclamau cardinalii după lungile conclavuri (unele puteau dura

ani de zile) în care se hotăra cine va păstori în continuare turma credincioşilor
creştini. La noi, conclavul Curţii Constituţionale a durat mai puţin - doar cât
s-au numărat voturile nule - şi iată că de luni avem un nou preşedinte. De
fapt cel vechi, dar într-un nou „ambalaj”, ca să-i spunem aşa. Victoria lui
Traian Băsescu n-a fost una aşteptată. Ba, aş zice, că după cum ne-a învăţat

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 322



Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 323

algoritmul electoral al ultimilor 13 ani, era de aşteptat o alternanţă la putere
- pentru că din 1996 cei care au organizat alegerile le-au pierdut cu regulari-
tate. A fost, însă, cea mai strânsă competiţie de până acum şi s-ar fi putut
foarte bine ca balanţa să se încline, în aceleaşi condiţii, în favoarea lui
Geoană. Candidatul social-democrat are însă satisfacţia platonică de a fi
câştigat alegerile...în ţară - unde se zice că ar fi obţinut mai multe voturi, dar
nu suficiente. A sperat că va mai recupera ceva din cele nule, dar nici acolo
n-a avut şansă... Deci, Traian Băsescu va scrie, teoretic cel puţin, un capitol
important, de zece ani, al istoriei României post-totalitare. Cel de-al doilea
mandat al său începe sub auspiciile memorabile a două decenii de libertate
şi democraţie - chiar dacă cele două categorii nu au fost foarte profitabile
pentru România. După cinci ani de zbucium intern, în căutarea unei soluţii
niciodată găsite, România lui Băsescu încearcă un nou început. Fi-va acesta
mai bun pentru românii care au mers la vot? E greu de spus. Cu siguranţă că
Traian Băsescu - veritabil „animal politic”, din specia „Ion Iliescu” - va în-
cerca să nu repete sumedenia de greşeli pe care le-a făcut până acum. De re-
gulă, însă, după 50 de ani, oamenii se schimbă greu (Iliescu însă a demonstrat
că se poate). Tendinţele autotariste ale lui Băsescu îi vor marca în continuare
acţiunea, dar nu la nivelurile cu care ne-a obişnuit. Iar primul semn rămâne
obstinaţia cu care refuză o soluţie negociată pentru formarea unui nou guvern
şi încăpăţânarea cu care doreşte să aibe unul asupra căruia să poată exercita
un control total. Dealtfel, aşa zisele negocieri ale lui Boc (vorba vine „ale
lui Boc”) se îndreaptă spre o formulă autarhică, pe bază de racolări de par-
lamentari de la celelalte partide până la limita formării unei majorităţi proprii,
fără liberali şi social-democraţi. Va fi însă o majoritate vulnerabilă, ce va
ameninţa, în orice moment, să se destrame, atunci când apar mize importante.
Este cel puţin un semn că autoritatea prevalează în faţa stabilităţii şi că în re-
laţia cu partenerii primează confruntarea. Prin victoria sa, Traian Băsescu îşi
asumă, practic, o dublă responsabilitate: cea de preşedinte şi cea de premier.
Este condiţia - crede el - atingerii obiectivelor rămase nerealizate în primul
mandat. Dar este, în acelaşi timp, şi sămânţa scandalurilor viitoare, care vor
încetini considerabil mersul nostru spre o societate normală.(16 decembrie)

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 323



324 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

„HOPA EMIL!”

Retragerea lui Liviu Negoiţă la treburile lui gospodăreşti de la Sector
a deschis calea numirii unui nou candidat pentru funcţia de premier, care să
prezinte Parlamentului o nouă formulă de guvern. Deşi la ora când scriu aceste
rânduri, numele viitorului premier n-a fost anunţat. Ceva (ce oare?) mă face
însă să cred că vom auzi din gura preşedintelui, după consultări, un nume care
ne este familiar: Emil Boc, acest „Hopa Mitică” al politicii româneşti. „Hopa
Emil!” - s-ar putea numi jocul acesta în care persoana demisă de Parlament
prin votul majorităţii este recuperată - după două tentative de înlocuire şi pusă
la loc, în numele unei noi majorităţi recompuse din cioburile primeia. Întreba-
rea firească este: e dl Boc o persoană de neînlocuit? A cărui re-numire să jus-
tifice eventualul afront adus Parlamentului prin readucerea, la cârma
Guvernului, a aceluiaşi personaj? Contribuie numirea lui Emil Boc la reconci-
lierea pe care şi-o doreşte Traian Băsescu în calitatea de preşedinte al tuturor
românilor? Refuzul de ultimă oră al liberalilor de a se alătura formulei politice
de dreapta pe care consideră preşedintele PDL-ului că a realizat-o alăturându-
şi UDMR-ul şi cele două „fantome” politice - Minorităţile şi Independenţii -
ne arată limpede care este obiectivul: perpetuarea conducerii democrat liberale
a ţării, într-o structură agreată de preşedinte. Traian Băsescu are, în sfârşit, ce
şi-a dorit: o majoritate monocoloră, în care nu mai trebuie să ţină cont de na-
zurile unor aliaţi năbădăioşi de conjunctură, pe care să nu-i poată controla.
„Democraţia internă” a PDL-ului se extinde la nivelul administrării ţării, înlă-
turând orice formă de opoziţie internă. Desigur, Băsescu şi Boc sunt conştienţi
de riscurile pe care le reprezintă o opoziţie conjugată PSD - PNL şi de fragili-
tatea majorităţii realizate prin recrutări şi transferuri. Dar sunt dispuşi să rişte.
Pe seama ţării.    (17 decembrie)

Târgul cu minorităţile
Reprezentanţii în Parlament ai minorităţilor alcătuiesc un eşalon ciu-

dat. Rezultat al unei politici ultraprevenitoare, alocarea unui număr atât de mare
de locuri pentru grupări etnice cel mai adesea nesemnificative a apărut de la
bun început ca un soi de exces, necesar însă în contrapunerea unei forţe apro-
ximativ echivalente minorităţii majoritare a maghiarilor, grupată într-o formulă
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de asociaţie culturală. Plecându-se aşa la drum, tot aşa s-a mers şi mai departe,
modificările pe care le-ar fi dorit, eventual, una dintre părţi, fiind blocate, din
raţiuni populiste şi de influenţă, de celealtă parte. În tot acest timp, felurite per-
soane care, de cele mai multe ori, aveau legături vagi cu minoritatea pe care o
reprezentau, au prosperat şi au cules privilegii de pe urma disponibilităţii lor
de a susţine poziţii faţă de care nu aveau niciun fel de restricţii ideologice.
Prima formă de manifestare a reprezentanţilor minorităţilor ca un bloc unit a
fost aceea adoptată cu prilejul demiterii, în urma unei moţiuni, a guvernului
Boc. Ulterior, minoritarii au acţionat unitar şi în demersul pentru o coaliţie de
guvernare sub comanda lui Iohannis. După care, brusc, au trecut de partea
PDL-ului şi a lui Traian Băsescu. Tot în bloc. Care este misterul acestei mu-
tări-surpriză? Dacă motivaţiile grupului „Independenţilor” lui Oprea erau clare,
mai puţin limpezi au fost acelea ale minorităţilor, în condiţiile în care au de-
clarat, fermi, că nu cer nimic în schimb, nici ministere, nici alte poziţii oficiale.
Ceva, însă, tot au cerut. În spatele uşilor închise s-a negociat o clauză vitală:
aceea a păstrării numărului de mandate în condiţiile reducerii numărului de
parlamentari, la 300, cum s-a cerut la Referendum. Preşedintele le-a promis
acest lucru şi a obţinut automat 18 voturi pentru viitorul guvern Boc. Se va
naşte, însă, o problemă: 18 din 475 nu este totuna cu 18 din 300. Mai ales în
condiţiile în care numărul de parlamentari al tuturor partidelor va scădea dras-
tic, procentual cu ce vor obţine la viitoarele alegeri. Din start, minoritarii vor
avea un impresionant 6%, peste pragul electoral de care se vor împiedica alţii
şi aproape dublu decât reprezintă acum. Această poziţie va fi obţinută inclusiv
în detrimentul PDL-ului, pe care astfel Băsescu îl văduveşte de câteva mandate
extrem de preţioase. Iată, dar, de ce momentan n-au cerut nimic: pentru că au
obţinut foarte mult!    (18 decembrie)

Şantajul lui Boc
Preşedintele a declarat, franc, că n-a avut încotro şi a trebuit să-l nu-

mească pe dl Boc premier. Asta mă face să îmi imaginez cum a decurs între-
vederea decisivă dintre preşedintele ţării şi cel al celui mai important partid
(sau, măcar cel cu cel mai mare număr de mandate parlamentare). Întrevederea
(fictivă!) a avut loc la Palatul Cotroceni, într-o încăpere mai retrasă, care să
asigure disreţia necesară luării marilor decizii politice. 
„Domnule preşedinte - a deschis discuţia Boc - daţi-mi voie în primul rând să
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vă felicit pentru victoria în alegeri. Chiar dacă în unele momente m-am îndoit.
Prezenţa dv în fruntea statului asigură continuitatea lucrurilor bune. Sper din
toată inima că nu veţi mai face greşelile din trecut, pentru că acest lucru nu va
fi bine văzut de partidul pe care-l conduc şi care a făcut tot ce i-a stat în putinţă
să anuleze urmările unor gafe sau decizii neinspirate...”. 
„Măi Boc, nu uita că sunt şi eu om...”, a încercat să-l întrerupă preşedintele.
„Nu uit, desigur, şi ăsta este şi motivul pentru care mă aflu acum, aici. Vreau
însă să ştiu care sunt coordonatele pe care veţi acţiona de acum încolo. Aţi zis
că nu mai aveţi ambiţii politice: înseamnă asta că veţi fi mai puţin ataşat par-
tidului? Văd că tot insistaţi pe lângă liberali. Nu v-aţi săturat de câte v-au făcut?
Şi chestia cu Sârbu, de la PSD? Ce-a fost asta? Preferaţi un pesedist în locul
unui om de-al nostru?” 
„Stai măi Emile, n-o lua şi tu aşa! I-am aburit, am vrut să-i fac să creadă că
vreau reoconciliere. Dar cum crezi tu că m-aş putea reorienta cu Iliescu, Hre-
benciuc, Vanghelie? Nici chiar cu fraierul ăsta de Geoană...”. 
„E bine să lămurim lucrurile şi să fie clare. Vreau să ştiu şi de ce lăsaţi să se
înţeleagă că l-aţi putea numi pe Blaga premier. Chiar aveţi încredere în el, după
cum îl tot perie pesediştii şi liberalii? Că e mână în mână cu ei...”.  
„Nici chiar aşa, Emile...” „Ba chiar aşa. Uitaţi cum stau lucrurile: am vorbit
cu colegii şi sunt de acord cu mine. Facem guvern, dar doar sub comanda
mea...” 
„Bine, dar abia te-au demis! Ce-o să zică Parlementul? Că-l sfidez!” 
„Lăsaţi să zică ce-o zice! Eu am adunat voturile necesare, de la Oprea şi de la
Pambuccian. Ungurii merg cu noi, că mereu au mers cu puterea. Cu ce-am mai
„cumpărat” de la Geoană şi de la Antonescu avem cât ne trebuie. Lăsaţi circul
ăsta cu consultările şi haideţi să ne-apucăm de treabă. Cei de la FMI au şi
anunţat că dacă n-avem guvern de Crăciun nu ne mai dau un sfanţ!” 
„Emile, nu uita că am promis că în mandatul ăsta voi fi un alt om. Că voi fi
conciliant, că îi voi reprezenta pe toţi românii, trebuie să mă fac măcar că îmi
pasă...” 
„Lăsaţi dom’ preşedinte, nu vă mai obosiţi cu reconcilierea. Ori mă numiţi pre-
mier, ori...” 
„Ori ce?” 
„Nimic! Plec la Cluj şi-mi văd de treaba mea” 
„Îmi pui sula-n coaste, Emile...” 

„Am învăţat de la Iliescu. Haideţi, duceţi-vă la culcare şi mâine, odihnit şi
proaspăt, daţi naţiunii vestea cea mare!” 
xxx 
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Joi dimineaţă, pe scările de la Cotroceni, preşedintele anunţa: „Dată fiind rea-
litatea politică din ţară, mă văd nevoit să-l desemnez pe Emil Boc pentru for-
marea noului guvern...”.    (19 decembrie)

Demisia lui Geoană
În ciuda asigurărilor date în campania electorală, cum că se va retrage

de la conducerea partidului dacă va pierde, Mircea Geoană îşi asumă cu hotă-
râre conducerea viitoare a PSD-ului, în virtutea „victoriei morale” pe care ar
fi obţinut-o şi pe care continuă să şi-o caute pe la CEDO, dacă la Bucureşti
Curtea Constituţională i-a anulat orice şansă. Comportamentul lui Geoană este
tipic pentru „democraţia de partid”, unde liderii sunt un fel de voievozi care
cred că se aleg pe viaţă. Atitudinea sa îndreptăţeşte caracterizarea de „om slab”
pe care i-a făcut-o Traian Băsescu. Lui Geoană îi este frică să facă gestul de
demnitate al retragerii, fiindcă ştie că dincolo de aceasta nu mai este nimic care
să-l privească. Ştie, de asemenea, că rămânerea sa în funcţie este susţinută, cel
puţin tacit, de întreaga „echipă” alături de care a suferit eşecul, echipă care ar
trebui să se retragă odată cu el. Este o formă de solidaritate care are rădăcini
solide într-un statu-quo păgubos. Există, deasemenea, o tradiţie a partidelor
româneşti, ca congresele de analiză a eşecurilor electorale să fie programate la
o distanţă de timp suficientă pentru ca reacţiile acute să se tempereze şi liderii
sub a căror conduceri s-a înregistrat eşcul să-şi refacă imaginea prin atitudini
belicoase, în calitate de reprezentanţi ai opoziţiei. Ce şanse are Geoană să facă
uitată nealegerea sa? După părerea mea, destul de mici. Frustrarea pesediştilor,
care se văd nevoiţi să suporte calvarul Opoziţiei încă vreo trei ani, după ce
mai puţin de un an s-au dedat la avantajele - fie ele şi parţiale - guvernării,
va rămâne la cote de alarmă pentru conducerea partidului. Dezertările se vor
înmulţi şi nu vor exista resurse de a le contracara. Pe de altă parte, atacurile
adversarilor se vor înmulţi la adresa unui partid care nu mai beneficiază de
avantajele unui algoritm care i-a oferit poziţii-cheie în Parlament. Funcţia de
preşedinte al Senatului va fi scoasă destul de curând la „licitaţie” şi dacă nu
şi-o asumă PDL-ul, e aproape sigur că o va ceda, tacit, lui Antonescu, pentru
a crea o punte de legătură cu adversarul de dreapta. Mircea Geoană, deci, are
toate şansele să piardă toate funcţiile care îi atestă o autoritate niciodată ba-
zată pe propria sa forţă, ci pe interesele unei grupări care s-a servit sistematic
de el.(21 decembrie)
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Jurnal de baricadă...

22 Decembrie 1989, ora 4:14. Ce va aduce, oare, ziua de mâine? Sau
de azi? Tot ce am văzut în ultimele 15 ore, tot ce am auzit, tot ce am simţit
aduce din ce în ce mai mult cu un coşmar. Dar coşmarul cel mai cumplit începe
în momentul în care realizai că este foarte posibil ca ziua de mâine să fie ca
oricare alta din cele trecute în ultimii vreo 20 de ani. Cu aceleaşi figuri, aceleaşi
fraze, aceeaşi lume. Poate doar cu câteva explicaţii de o sfruntată falsitate, ca
multe altele, în plus... Ce suntem? Cine suntem? Ce am devenit în această ul-
timă săptămână ce nu-şi are termen de comparaţie? Ce a determinat această
bruscă, nebunească, ucigătoare trecere de la orizontalitatea aparenţei târâitoare,
parcă mulţumită doar de faptul că există, la verticalitatea unei demnităţi nu
numai nebănuite, dar parcă nici măcar de conceput? Ce s-a întâmplat oare
acolo, în sufletele acelei mâini de OAMENI care au înfruntat până la capăt, cu
piepturile goale, dar cu inimile explodând de nebuna adiere a libertăţii, diviziile
motorizate ale „celor mai iubiţi” călăi ai poporului român? S-au gândit ei, oare,
la ce va fi după, după ce puterile îi vor fi lăsat, hainele ude le vor fi îngheţat,
iar gloanţele se vor fi apropiat lacome de carnea lor? Înclin să cred că nu. Că
în acest prezent, entuziasmant în nebuneasca lipsă de şansă a sa, nu mai era
loc pentru un alt timp. Erau, poate, cei care au aplaudat şi au aclamat fără con-
vingere, ci doar cu indiferenţă şi mai ales cu teamă, fiecare dintre actele ini-
maginabile ale acestui vătaf schizofren, paranoic, de-a lungul acestor ani în
care ţara se prăbuşise în neantul lipsei de demnitate. Îi vor fi usturat poate pal-
mele, ca de o incurabilă râie morală şi au încercat, într-o disperare asumată cu
maximă seninătate, purificarea acestui gest, a acestei enorme sfidări. Sfidarea
tancurilor, a aroganţei totalitare, a dispreţului nemăsurat al celor cocoţaţi cu
obstinaţia marilor parveniţi, pe grumazul unei ţări obişnuite să îndure.
Obişnuită însă să-i îndrume pe alţii, nu pe ai săi, sau mai bine zis, pe cei care
au început purtând o mască asemănătoare cu figurile lor. Masca a căzut, însă,
de mult, şi nu a mai rămas decât imaginea hâdă a vechilului purtând ca pe un
sceptru gârbaciul cu care a stâlcit trupurile şi sufletele celor somaţi să-i închine
eterne osanale. Până în această seară noţiunea de „eroism” mi-a sunat cam ex-
terioară şi lipsită de sens, dacă nu împopoţonată cu reversul său, atunci când
n-a mai putut fi dezlipită de fruntea filozofului-cizmar. Abia în această seară
am înţeles ce înseamnă erosim total, sacrificiu de sine necondiţionat, în numele
unei, poate, iluzorii speranţe. EROII sunt ei, cei de la baricada din piaţa înecată
de fum şi incendiată de flăcările prin care venea, la o fatală întâlnire, glonţul
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pornit din armele pe al căror trăgaci apăsase, demult, degetul celui mai mare
criminal din istoria acestei naţiuni. Ce va aduce această nouă zi, până la care,
iată, n-a mai rămas decât vreo oră? Ce? Pentru că cel care ne-a schilodit sufle-
tele a reuşit performanţa de a nu ne mai lăsa nici această ultimă redută: spe-
ranţa... 

Octavian Andronic 

P.S. La ora 6 dimineaţa, pe postul naţional de radio, o voce şugubeaţă
ne urează „bună dimineaţa”. Parcă nimic nu s-a întâmplat...
...Aceste rânduri puse pe hârtie în noaptea spre dimineaţa zilei de 22 Decembrie
nu erau destinate tiparului - chiar părea absurdă o astfel de eventualitate. Erau,
mai degrabă, expresia unei presiuni interioare - inspirată de evenimentele ului-
toare cărora le fusesem martor. În aceeaşi dimineaţă, pe la ora 9:00, mi-am dat
demisia de la ziarul pentru care lucrasem 20 de ani, înmânându-i unui redactor
şef uluit de îndrăzneala mea, carnetul de ziarist. Gest aproape dramatic, ce nu
putea rămâne fără urmări. Le-am aşteptat până la prânz când, odată cu decola-
rea lui Ceauşescu cu elicopterul, am înţeles că istoria, poate, totuşi, să capete
un alt curs.
Am revenit la redacţia din Brezoianu, unde colegii mei urmăreau, nevenindu-
le să creadă, evenimentele. Într-un elan care peste timp îmi pare teatral, am în-
trebat: Ce aşteptăm? Trebuie să facem ziarul! Ce ziar? - a întrebat cineva.
Atunci, o voce - nu ştiu a cui - a rostit cuvântul care făcuse să vibreze mulţimea
adunată în Piața Palatului: „Libertatea...”
Peste mai puţin de o oră (record tipografic!) prima atestare documentară a Re-
voluţiei Române proclama şi prima dintre libertăţile aduse de aceasta: „Liberta-
tea” presei! Iar articolul meu a fost, atunci, singurul deja scris la momentul
deciziei de a face un ziar pentru care nu exista nici o aprobare...(22 decembrie)
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Revoluţia furată

Dacă mă uit în jur, în aceste zile, constat două lucruri: primul este că
societatea este tot mai puţin interesată de ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de
ani. Copleşiţi de grijile zilei de azi şi înspăimântaţi de ce va duce cea de mâine,
românii nu prea mai au motive de a privi cu necesara recunoştinţă spre eveni-
mentele care le-au adus libertate, dar nu i-au scăpat de foame, frig şi umilinţă.
Al doilea este că cei care vorbesc astăzi despre Revoluţie şi despre ce s-a în-
tâmplat în acel Decembrie de răscruce sunt mai ales dintre aceia care ori nu au
trăit direct evenimentele - aflându-se fie la televizor, fie prin străinătate, fie as-
cunşi pe nu se ştie unde - ori ceea ce ştiu despre ele este din lecturi subiective
şi întâmplătoare. Alminteri, cred, n-am mai auzi, după 20 de ani, aceleaşi opinii
răsuflate despre lovitura de stat şi depre manipulări uriaşe. Ca unul care am
fost acolo, implicat direct, nu mă va putea convinge nimeni că ieşirea masivă
în stradă a românilor, din 22 Decembrie, gest care a consfinţit sentinţa istorică
a abolirii dictaturii, a fost planificată în cine ştie ce laboratoare de servicii se-
crete, şi nu a fost efectul unei naturale răbufniri sociale, aproape imposibil de
împiedicat. Un alt fenomen care prinde rădăcini tot mai puternice în solul in-
diferenţei generale este furtul intelectuual. S-a vorbit intens despre „Revoluţia
furată”, cea pe care o serie de „emanaţi” ar fi răpit-o deţinătorilor de drept şi
ar fi folosit-o în interes propriu. Procesul actual este acela al rescrierii şi al fal-
sificării istoriei în interesul unora dintre cei care n-au avut nici în clin nici în
mânecă cu ea, dar cărora le e necesară pentru a-şi legitima poziţiile obţinute
prin fraudă. De la omisiuni voite, de la trecerea sub tăcere a unor nume auto-
rizate, pâna la introducerea în urzeala evenimentelor a altora fără nici o legă-
tură, de la „selectarea” detaliilor convenabile până la înlăturarea celor care nu
corespund demersului propriu, asistăm la o întreagă operă de falsificare a is-
toriei recente, sub privirile indiferente ale celor mulţi care ar putea să împiedice
asemenea manipulare grosolană. Dar dacă este vorba, generic, de o „revoluţie
furată”, atunci nu putem ptrece peste faptul că guvernanţi incompetenţi în serie
nu fac altceva decât să golească de conţinut, prin prestaţia lor lamentabilă, o
noţiune a cărei nobleţe a fost pecetluită cu sânge. Idealurite născute în sufletele
românilor în cea zi de crepuscul al istoriei, se năruie unul câte unul sub im-
pactul lăcomiei, aroganţei, indiferenţei şi minciunii care ne înconjoară şi ne
obturează încrederea în viitor...    (23 decembrie)
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Guvernul Udrea intră în pâine
Uluitoarea carieră politică a Elenei Udrea ajunge, odată cu investirea

noului Cabinet, la apogeul său. Plecată pe drumul plin de hârtoape al politicii
cu doar vreo 5-6 ani în urmă, ca simplu consilier local, ea devine astăzi adevă-
ratul şef al Guvernului. De ce? Pentru că rămâne principalul purtător de mesaje
al celui care este, de fapt, şeful a tot ce mişcă în ţara asta. Nu ştiu ce s-ar fi în-
tâmplat dacă Traian Băsescu n-ar fi câştigat alegerile prezidenţiale. Probabil
că traiectoria sa politică - a Elenei Udrea - ar fi luat sfârşit. Procurorii ar mai
fi adăstat asupra dosarului său, aşteptând semnalele noii puterii şi nu s-ar fi
grăbit să-i dea NUP-ul cu care a intrat, triumfătoare, la audierile de la Comisie.
Traian Băsescu a câştigat, însă, şi odată cu el şi Elena Udrea. Care intră acum
într-un guvern „mare” cu atu-ul celui mai puternic portofoliu - cel puţin prin
prisma fondurilor pe care le va avea la dispoziţia acest mega-minister în care
Turismul rămâne doar un accesoriu, şi cu ajutorul cărora se pot face şi desface
multe dintre iţele unei guvernări de avarie. Fără Traian Băsescu este greu de
crezut că Elena Udrea ar fi existat. După cum, probabil, nici Boc nu ar fi ajuns
ceea ce a ajuns. Amândoi îşi datorează performanţele susţinerii necondiţionate
pe care le-a acordat-o acesta, în schimbul unui devotament necondiţionat. Dacă
în urmă cu un an, când a făcut breşa în Executiv prin plasarea - modestă - la
cârma nou înfiinţatului minister al Turismului, Elena Udrea s-a aşezat din prima
la dreapta premierului, la masa de Consiliu, făcându-şi apoi loc pentru echipa
sa chiar în Palatul Victoria, de data aceasta nu mai are nevoie de astfel de de-
monstraţii de putere şi influenţă. Prin condiţia pe care a dobândit-o, aceea de
super-ministru (comparabilă doar cu poziţia lui Videanu) Elena Udrea va in-
fluenţa major toate deciziile pe care le va lua un guvern condus de o persoană
a cărui lipsă de personalitate proprie este notorie. Dar tocmai în acest lucru re-
zidă valoarea sa de întrebuinţare. Şi de sacrificiu. Urmează un exerciţiu exe-
cutiv extrem de dificil, la capătul căruia va trebui să cadă un cap. Şi să rămână
- în loc - cel care trebuie.    (24 decembrie)
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Radiografia Guvernului Boc 4

Dacă după audierile şi votul dat guvernului Croitoru te-ai fi aşteptat
ca investirea guvernului Boc IV să fie una la limită, cu emoţii pentru coaliţia
realizată cu atâtea dificultăţi din minorităţi şi transfugii-independenţi  n-a fost
deloc aşa. Cabinetul a primit un vot confortabil, la care a contribuit, din proprie
iniţiativă şi contra indicaţiilor de partid, un număr de vreo 40 de pesedişti şi li-
berali care privesc cu jind la masa plină de fonduri (câte mai sunt) a Puterii.
Ce a rezultat din acest vot? În primul rând, ieşirea din scenă a unor politicieni
de ocazie, rătăciţi la acest nivel: panglicarul Paleologu - veritabil „accident”
la Cultură, inginerul Pogea, ministru de Finanţe de seral, doamna Plăcintă, so-
luţie de avarie pentru defecţiunea Ridzi şi dl Stănişoară, singur pentru generalii
hârşiţi în războaie de birou. În al doilea rând, instalarea confortabilă în fotoliile
de orchestră ale Executivului a veritabililor independenţi (vorba lui Ponta) :
Videanu, Blaga, Berceanu, Udrea şi chiar Sandu. Sunt miniştrii asupra cărora
n-a plutit niciun norişor de incertitudine, fiind consideraţi stâlpii de rezistenţă
politică ai edificiului reproiectat de trei ori până acum. Ei constituie, în acelaşi
timp, şi ordonatorii celei mai importante părţi a bugetului, putând dispune nes-
tingheriţi de direcţiile în care vor fi drenate fondurile publice. O a doua cate-
gorie o constituie noii veniţi, cei care primesc acum botezul executiv. Intră aici
ministrul de Externe Baconschi (un tehnocrat), cel al Educaţiei, Funeriu, sau
cel al Apărării, Oprea, toţi fiind, de fapt, oamenii lui Băsescu, impuşi în mod
expres, în schemă de către acesta. Despre Predoiu şi Vlădescu, foști liberali
convertiţi la un soi ciudat de independenţă, se poate spune că ar constitui
„nada” pentru atragerea unei disidenţe liberale mai cuprinzătoare de partea de-
mocrată. Despre Şeitan sau Dumitru nu se pot spune prea multe, dată fiind ab-
senţa CV-ului lor politic. Se poate spune însă faptul că din structura de
rezistenţă a guvernului va face parte cu siguranţă eşalonul udemerist: şi Bela,
şi Borbély şi Hunor şi Czeke sunt oameni serioşi, asupra cărora n-au planat
suspiciuni de incompetenţă şi care - în cazul în care necesităţile specifice ale
partidei maghiare vor fi satisfăcute - se va putea conta pe eficienţa lor. Trăgănd
linie, putem spune că Guvernul Boc IV îşi datorează operativa intrare în pâine
lehamitei generale faţă de tribulaţiile politice care ne-au mâncat un an, scurs
degeaba. Cât va fi de eficient şi cât de justificată validarea sa, vom avea tot
timpul să vedem.    (28 decembrie)
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Autopsia guvernelor Boc 1, 2 şi 3
Ce-au făcut, vreme de un an, Guvernele Boc, atâtea câte au fost (după

majoritatea observatorilor, trei)? În primul rând, s-a căutat o formulă de con-
cubinaj între nucleul pedelist şi jumătatea pesedistă. Guvernul Boc 1 a fost,
practic, compus din două mini-guverne: unul „tehnic”, aparţinând PDL, şi unul
„social”, livrat de PSD. În timp ce primul a căutat cele mai bune metode de si-
fonare a fondurilor publice pentru asigurarea bugetelor „negre”, de campanie,
al doilea s-a concentrat asupra formulelor organizatorice de influenţare a vo-
tului, de unde şi opţiunea iniţială, neaşteptată, pentru Interne, în detrimentul
Finanţelor sau Transporturilor, cum mulţi au crezut că era firesc. Internele,
însă, s-au dovedit a fi un minister otrăvit. I-au căzut victime, pe rând, Oprea,
Dragnea şi Nica, ultimul după ce apucase să schiţeze mecanismele prin care
urmaşul său intempestiv a asigurat funcţionarea nenumăratelor „secţii spe-
ciale”, de unde s-a extras plusvaloarea necesară alegerii preşedintelui. Dintre
măsurile economice de contracarare a crizei rămân două mai răsărite. Prima
este „Prima casă” - ceva de genul „mult zgomot pentru nimic”. Un proiect care
a angrenat eforturi disproporţionate pentru rezultate derizorii. „Prima casă” n-
a stimulat în niciun fel construcţia de case noi. A doua este ideea nefericită a
impozitului forfetar. Propus iniţial de PSD, într-o formulă care avea o oarecare
logică, a intrat în vigoare modificat, ca un mijloc de revigorare a IMM-urilor.
Datorită lui, peste 100.000 de mici întreprinderi au sucombat, şi odată cu ele
şi taxele pe care le mai plăteau pentru salarii sau alte operaţiuni. „Impozitul
forfetar” a marcat falimentul total al politicii economice de stimulare a mediu-
lui de afaceri, faliment confirmat de dispariţia entităţii dedicate - Ministerul
pentru IMM-uri - din formulele de guvern ulterioare. Dar cea mai importantă
realizare a Guvernului Boc 2 rămâne aceea de a se fi înscris pe răbojul istoriei
ca primul guvern demis de Parlament, cu acte în regulă, datorită incapacităţii
sale totale de a face faţă provocărilor cu care a fost confruntat. Şi ar mai fi
ceva: acelaşi cabinet s-a confruntat şi cu două anchete parlamentare asupra a
doi membri ai săi (Ridzi şi Udrea) suspectaţi de manipularea oneroasă a fondu-
rilor ministerelor respective. Despre Guvernele Boc 2 şi 3 nu s-ar putea spune
mare lucru: au fost, de fapt, guvernele Boc 1, fără pesedişti şi fără Boc. Două
guverne în care miniştrii interimari, călare pe câte două ministere, au profitat de
confuzia generală şi de atmosfera încărcată a campaniei electorale prezidenţiale
pentru a desăvârşi procesele de sifonare a bugetelor pe anul în curs. Dar, vorba
aceea: despre morţi numai de bine. Trăiască Guvernul Boc 4!    (29 decembrie)
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Bătălia de la Ciorogârla
Început duminică cu raiduri spectaculoase ale unor efective înarmate

până-n dinţi şi survolate permanent de elicoptere, episodul reţinerii suspecţilor
din cazul furtului de arme de la Ciorogârla a culminat luni cu o conferinţă de
presă triumfalistă în care instituţiile participante s-au omagiat una pe alta, do-
rind să dea senzaţia că s-a realizat captura secolului. Ba, mai mult, deşi situaţia,
în ansamblu, era cunoscută de ceva mai multă vreme de organele abilitate, des-
cinderea finală a fost amânată (?!) cu mai bine de o lună pentru a nu se interfera
cu campania electorală! E prima dată când îmi este dat să aud o asemenea go-
gomănie - că nişte infractori periculoşi sunt lăsaţi liberi ca nu cumva să creadă
electoratul că acţiunea poliţiei favorizează pe unul dintre candidaţi. Dar să
lăsăm chestia asta. Conferinţa de presă şi tonalitatea ei mi-au reamintit mo-
mentul penibil al ieşirii la rampă a ministrului Nica, anunţând că a fost reţinut
„regele” infractorilor - Gorbunov, cel care era cheia tuturor hold-up-urilor din
zonă, super-inteligent şi super-antrenat. Nica a înghiţit pe nemestecate gogoşile
livrate de subordonaţii săi (inclusiv faza antologică a ascunderii pistolului în
oala cu ciorbă!) facându-se ulterior de râs prin dezvăluirea adevăratului profil
al acestuia şi a complicităţilor cu justiţia - cazul rămănând nerezolvat până as-
tăzi. Blaga a fost mai prudent, dar i-a lăsat pe Tobă şi pe Olaru să-şi facaă nu-
mărul. Naţiunea a încremenit la auzul colecţiei de infracţiuni puse în spinarea
lui Preda şi companiei: ce furt de arme! Trafic de droguri, crime şi răpiri! Faţă
de mulţimea implicaţiilor rezultate din anchetă, furtul de la Ciorogârla apare
ca o găinărie, lipsită de logică. De ce s-ar fi complicat o bandă care făcea afa-
ceri de milioane să fure nişte arme - a căror valoare e mai mică decât costul
anchetei, de până acum, şi cu care nici nu prea avea ce face? Pentru că nici
măcar nu s-au îngrijit să fure şi muniţia aferentă (prudentă, poliţia a făcut însă
şi teste balistice cu armele în cauză: la ce i-a folosit?). Culmea-culmilor o re-
prezintă şi faptul că deşi suspecţii erau cunoscuţi de atâta vreme (preşedintele
însuşi ştia de desfăşurarea cazului - şi l-a şi luat gura pe dinainte la o întâlnire
cu poliţiştii) în ziua descinderilor mascaţii n-au reuşit să-l aresteze pe capul
bandei, Preda, care s-a predat  ulterior de buna voie! În fine: dincolo de gălăgie
şi de avalanşa de vorbe, rămân multe semne de întrebare: unde sunt jumătate
dintre armele furate? Ce conexiune a existat între militarii reţinuţi până în aju-
nul descinderii şi hoţi? Ce dovezi - în afară de cele circumstanţiale (urmele
de... transpiraţie găsite pe ambalaje!) mai există, care să-i lege pe reţinuţi de
caz? Tare mi-e teamă că odată ajuns dosarul la instanţă, numeroase probe vor
fi desfiinţate, iar truda anchetatorilor se va dovedi a fi fost irosită în chestiuni
marginale. Ce avem până acum? O anchetă întârziată, care a făcut mai multe
victime în ierarhia armatei decât printre infractori şi care răspune la prea puţine
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dintre întrebările care se pun în mod firesc. „Bătălia de la Ciorogârla” nu este,
deocamdată, câştigată de nimeni...    (30 decembrie)

„Figura anului” e Crin Antonescu
Am stat şi am cumpănit: cine este românul care a avut cel mai puter-

nic impact asupra celorlalţi români în 2009? Candidaţii ar fi mai mulţi. Poate,
în primul rând, Traian Băsescu, prin reuşita - aproape nesperată - de a înclina
a doua oară balanţa opţiunilor în favoarea sa. În ciuda unui cincinal marcat mai
degrabă de erori şi neîmpliniri decât de... succesuri. Ar fi şi Mircea Geoană,
cel care a crescut ca-n poveştile cu Făt Frumos din Lacrimă, într-un an cât alţii
în mai mulţi, cel care a plecat în cursa electorală marcat de neîncrederea pro-
priilor suporteri până la a fi pe punctul de a ieşi victorios. De ce nu Boc? Eroul
a nu mai puţin de patru guverne, frenetic purtător de cuvânt al propriei sale
misii? De ce n-ar fi figura anului Elena Udrea - persoana care a făcut să curgă
mai multă cerneală şi să se consume mai multă peliculă decât o celebră omo-
nimă a sa? Şi lista ar putea continua. Permiteţi-mi însă să fiu de părere că „fi-
gura anului” este Crin Antonescu. Şi am să încerc să explic de ce. Crin
Antonescu este în politică de 20 de ani, chiar dacă unora li se pare că a ajuns
acolo mai târziu. În toată această perioadă a fost parlamentar. În 1997 a devenit
ministru al Tineretului şi Sportului, în guvernul Ciorbea. Nici ca parlamentar
şi nici ca ministru nu a alimentat mass media cu suspiciuni de comportament
incorect. S-a remarcat, constant, prin umorul său acid şi printr-o judecată să-
nătoasă şi nepărtinitoare. N-a fost, în partidul său, nici disident şi nici yesman.
Când a avut o anumită poziţie şi-a exprimat-o cu vigoare. Probabil că toţi aceşti
ani au fost de acumulări, pentru o personalitate de tipul „cu explozie întârziată”.
Crin Antonescu a făcut explozie după ieşirea partidului său de la guvernare (o
guvernare din care n-a beneficiat personal de nimic). Colegii săi au descoperit
un Antonescu dinamic şi direct, unul care spune lucrurilor pe nume şi nu me-
najează pe nimeni. Efectul a fost instantaneu: a câştigat preşedinţia partidului
la pas. În continuare a vizat, chiar dacă nu era creditat cu şanse - funcţia su-
premă în stat. A făcut senzaţie prin maniera lipsită de orice complexe în care a
abordat campania şi cred că dacă ar fi avut ceva mai mult timp la dispoziţie,
deznodământul ar fi putut să fie altul. Dar cea mai convingătoare demonstraţie
pe care a făcut-o Crin Antonescu a fost aceea a necesităţii unei opoziţii puter-
nice şi competente, ca o alternativă la tentaţia „ciolanului”, conferind PNL-
ului o identitate pe care risca să o piardă. Şi pentru care Crin Antonescu este
omul potrivit.    (31 decembrie)
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ANDO
grafia zi lei
-  Selecţ iuni  2009 -
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Ierarhie 

Colocatari la Victoria
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Colaborare

Ştirea zilei
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Unde-i lege

Anticriză
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Companie etnică

Greaua moştenire
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Funcţia creează organul

Soluţie de avarie
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Principiu financiar

Diagnostic
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Minciuna ca protecţie socială

Ţara sporurilor
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Punct de vedere

Emblematica politică
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Trofee prezidenţiale

Efectele crizei
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Miting de sprijin

Coloana oficială a Premierului
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Mogulii lui Dracula

Schimb de experienţă
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Obsesia mogulilor

Topul topurilor 
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Modernizare

Atracţie turistică
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Indicator special

Coportament canin

Octavian Andronic / ANul 2009    FLACĂRA VIOLET 351

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 351



La galerie

Alarmă falsă
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Ideal

Un buget de ros
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Efect pervers

Atac de panică
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Întâmplări din ogradă

Land of Change
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O şansă pentru fiecare

Sortiment diversificat
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Acces de urgenţă 

Batista pe ţambal
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Lubeniţele de Dăbuleni

Justiţie cu faţa umană

358 Octavian Andronic / ANul 2009 FLACĂRA VIOLET

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:28  Page 358



Anticorupţia

Ecuson de protocol
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Starea civilă

Strategie de campanie
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SuperB

Izgonirea din Rai
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Test electoral

D-ale crocodililor 
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Condiţii de plată 

Culmea crizei
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Golgota

Dopaj cu procente
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Staff de campanie

Popice politice 
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Corul mogulilor

La procente
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Visătorul

Comisarul Geoană 
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APARIŢII EDITORIALE ÎN COLECŢIA

Cronologia comentată a
Mileniului III

SCHIMBAREA SCHIMBĂRII 
(Anul 2000)

ZODIA DELFINULUI 
(Anul 2001)

CAPITALISMUL DE CUMETRIE  
(Anul 2002)

SEPARAŢIA PALATELOR 
(Anul 2003)

CONTINUITATE ŞI ALTERNANŢĂ 
(Anul 2004)

SOLUŢIA IMORALĂ 
(Anul 2005)

ÎNTRE D.A. ŞI NU 
(Anul 2006)

CEI 322 
(Anul 2007)

VOTUL UNINOMINUL
(Anul 2008)
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Cronologia
principalelor evenimente 

ale anului 2009 
IANUARIE

1 ianuarie: 
- Preşedintele Băsescu invită la o întâlnire “liniştită” fără politică la Sinaia,
membrii guvernului Boc, directorii SIE şi SRI şi preşedintele Senatului.
- Republica Cehă preia de la Franţa preşedinia Consiliului Uniunii Europene.
- Irlanda devine prima ţară din lume care interzice folosirea becurilor incan-
descente.

3 ianuarie: 
- Forţele tereste israeliene au intrat în Fâşia Gaza. Bilanţul victimelor după
opt zile de război a ajuns la peste 460 de morţi şi aproximativ 4.000 de răniţi.

5 ianuarie:
- Premierul Emil Boc işi depune demisia din funcţia de primar al Clujului.
- PSD şi PD-L îşi împart posturile de secretari de stat şi directori ai agenţiilor
aflate în subordinea Guvernului.
- Ministrul justiţiei, Cătălin Predoiu, nu a trecut în declaraţia de avere şi ve-
nitul obţinut de pe urma funcţiei în cabinetul Tăriceanu.
- Viorel Stănilă este numit ambasador în Albania.

6 ianuarie: 
- Peter Eckstein-Kovacs este numit în funcţia de consilier prezidenţial pentru
minorităţi.
- Daniela Andreescu este eliberarat din funcţia de consilier prezidenţial şi nu-
mită secretar general al Guvernului.
- Angela  Ciurea demisionează din funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT
din cadrul Parchetului de pe lângă ÎCCJ.
- Deputatul UDMR Lakatos Peter susţine că măsurile pe care le-a luat în cele
trei săptămâni actualului Guvern au darul de a afunda şi mai mult România
în criza economică şi financiară care bântuie Europa
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7 ianuarie: 
- Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, îşi serbează onomastica si de-
clară că “îşi doreşte sănătate” iar “pentru PSD să nu îşi piardă firea şi identi-
tatea”.
- Gazprom întrerupe furnizarea gazelor către Europa via Ucraina (Grecia,
Turcia, Serbia, Croaţia, Cehia, Slovacia, Bulgaria şi România).
- Premierul rus, Vladimir Putin, declara că actuala criză a gazului dintre
Rusia şi Ucraina va determina Europa să susţină proiectul gazoductului Nord
Stream, care urmează să lege direct Rusia de Germania, pe sub Marea Bal-
tică.
- Şedinţă de urgenţă cu toţi responsabilii din domeniu pe tema crizei gazelor.
Premierul Boc şi ministrul Economiei, Videanu susţin că sistarea importuri-
lor de gaze naturale din Rusia, prin punctul de intrare de la Isaccea, nu va
afecta consumatorii casnici din România.
- Teodor Cătălin Vătafu (fost consilier al lui Theodor Stolojan) este numit
consilier personal al Premierul.

08 ianuarie:
- Clujeanul Cătălin Baba este noul şef al cancelariei premierului Boc.
- Ioan Hidegcuti revine, din sectorul privat, în funcţia de secretar general al
Ministerului pentru IMM-uri, al cărui titular este Constantin Niţă.
- Fostul ambasador în cadrul misiunii României la NATO, Bogdan Mazuru
este numit în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe în
locul lui Iulian Buga.
- Virgil Andreieş (fost preşedinte al Curţii de Apel Cluj) este ales preşedinte
al CSM înlocuindu-o pe Lidia Bărbulescu iar Bogdan Licu este ales vice-
preşedinte, înlocuindu-o pe Graţiana Isac.
Andreieş a fost criticat şi în raportul de ţară din anul 2007, al Comisiei Euro-
pene,  fiind amintit printre cei patru membri ai CSM care se aflau în conflict
de interese.

09 ianuarie:
- Locotenent-colonelul Augustin-Nicuşor Pegulescu este rănit în Afganistan,
în urma deflagraţiei unui dispozitiv exploziv improvizat, la aproximativ 50
de kilometri sud-vest de Baza Lagman.
- Liderul PSD, Adrian Năstase, susţine că preşedintele Traian Băsescu, cu
acordul tacit al membrilor CSM, a revizuit Constituţia, abrogând articolul
consacrat răspunderii membrilor Guvernului.
- Vladimir Putin oferă sfaturi ironice României  dorind să transmită un
mesaj: acela că nu vom avea o relaţie privilegiată în acordurile economice,
ce vizează importul de gaze naturale.
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10 ianuarie:
- Chestorul de poliţie Virgil Ardelean, poreclit “Vulpea”, este numit la con-
ducerea DGIPI din Ministerul de Interne. 
- Chestorul de poliţie Petre Tobă preia conducerea Inspectoratului Poliţiei
Române

11 ianuarie: 
- Are loc cea de-a 66-a ediţie a Premiilor Globul de Aur.
- În prima sa apariţie publică din an, preşedintele Băsescu este văzut cu un
lanţ masiv de aur care starneşte multe comentarii.

12 ianuarie: 
- Primul-ministru al Emil Boc, participă împreună cu preşedintele Traian Bă-
sescu, la un dejun de lucru, la Bruxelles, cu preşedintele Comisiei Europene,
Jose Manuel Durao Barroso.
- Vicepreşedintele PNL Crin Antonescu declară că este necesar un congres al
formaţiunii, care să elimine din tensiunile create după alegerile parlamentare
de pe 30 noiembrie
- Ministrul de Interne, Gabriel Oprea, se prezintă la şedinţa săptămânală a
PSD, unde trebuie să explice de ce a numit la conducerea DGIPI pe Virgil
Ardelean.
- Retragerea sprijinului politic de către PSD pentru abia numitul ministru de
Interne, Gabriel Oprea.
- Claudiu Săftoiu: „Oprea este o piesă importantă a unei cupole transparti-
nice care vehiculează miliarde de euro în zona mobiliarelor.”

13 ianuarie:
- Marian Vanghelie: “Oprea dacă ţine atât de mult la Traian Băsescu îi urăm
succesuri” iar vicepreşedintele filialei PSD Ilfov, Gigi Neţoiu, ar trebui să
“îşi rezolve problemele din Justiţie, înainte să organizeze mitinguri la sediile
partidului”. 
- Gabriel Oprea îşi dă demisia (în ciuda protestelor organizaţiei PSD Ilfov),
după 21 de zile de mandat iar viceprim-ministrul Dan Nica este numit minis-
tru interimar al Administraţiei şi Internelor.

14 ianuarie: 
- Adjunctul directorului SRI, generalul Dumitru Zamfir, trimis în judecată de
procurorii DNA pentru fapte de corupţie, este eliberat din functie.
- Gabriel Oprea demisionează din funcţia de preşedinte a PSD Ilfov.
- Virgil Ardelean anunţă că îşi dă demisia din funcţia de şef al DGIPI.
- Dan Diaconescu patronul postului de televiziune OTV, vine la sediul DII-
COT Braşov în cazul Elodia.
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- Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, refuză să comenteze propunerea
preşedintelui Traian Băsescu “rolul şi structura CSM ar trebui modificate”.
- Fostul premier Adrian Năstase critică demersurile preşedintelui Băsescu, de
a revizui Constituţia, şi afirmă că acestea sunt doar  atributul Guvernului.
- Modificările aduse Codului de procedură penală sunt neconstituţionale.
Este decizia magistraţilor Curţii Constituţionale, luată în urma unei contes-
taţii depuse de către procurorul general Laura Codruţa Kovesi, ministrul
Justiţiei Cătălin Predoiu, şi de oficiali europeni.

15 ianuarie: 
- US Airways Flight 1549 aterizează forţat pe suprafaţa râului Hudson. Toţi
cei 155 de pasageri şi echipajul sunt evacuaţi în siguranţă.
- Curtea Constituţională decide că ordonanţa care interzice cumulul pensiei
cu salariul primit de la stat este neconstituţională.
- Emil Boc: “Chiar dacă îmi este greu să accept şi să înţeleg motivaţia deci-
ziei Curţii Constituţionale. Ea va fi respectată!”
- Neînţelegând decizia Curţii Constituţionale Guvernul va iniţia un proiect
de lege, prin care va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat şi va cere
Parlamentului să dezbată acest proiect în procedură de urgenţă.
- Liderul PNL, Călin Popescu Tăriceanu afirmă că Ordonanţa nr. 230/2008,
declarată neconstituţională de Curtea Constituţională, reprezintă o “gravă
eroare” a actualului Guvern şi o “dovadă de populism”. 
- Clujeanca Ştefania Ferencz este noul şef de cabinet al premierului Emil
Boc.
- Este trecut în rezervă, Mugurel Florescu, participant la procesul de la Târ-
govişte al cuplului Ceauşescu, fost procuror general adjunct la Parchetele
militare, şi în ultima perioadă fiind angajat al STS.
- Titus Corlăţean demisionează din funcţia de secretar general al PSD după
ce a pierdut competiţia cu Cristian Diaconescu pentru şefia ministerului de
Externe. 
- Iulian Fota este numit consilier prezidenţial la propunerea Elenei Udrea.

16 ianuarie:  
- Horia-Roman Patapievici este numit în funcţia de preşedinte al ICR.
- Dan Matei Agathon anunţă că preia funcţia de secretar general şi purtător
de cuvânt în cadrul Confederatiei Patronale din Industria României CONPI-
ROM şi că se autosuspendă din PSD.
- Doru Giugula, membru în Comisia de Arbitraj PSD, propune excluderea lui
Gigi Neţoiu din PSD, decizie luată de întreaga conducere a partidului.
- Un avion cu invitaţi la partida traditionala de vânătoare organizata de omul
de afaceri Ion Ţiriac la Balc are un incident pe aeroportul din Oradea.
- Jurnalistul Cristian Oprea, de la trustul de presă Realitatea-Caţavencu, se
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prezentă la Tribunalul Bucureşti, în procesul în care este acuzat de preşedin-
tele Traian Băsescu că a publicat un articol denigrator la adresa lui.
- Poetul Grigore Vieru este internat în secţia de reanimare a Spitalului de Ur-
genţă de la Chişinău, fiind grav rănit, după ce a fost implicat într-un accident
de circulaţie

17 ianuarie:  
- Presa scrie că la Balc a fost un adevarat masacru. Scandalul Balc a luat am-
ploare in momentul in care presa a dezvaluit pretul pe care miliardarul Ion
Ţiriac îl plătea pentru concesionarea domeniului de vânătoare din Bihor.
- Demisii din PSD: senatorul Anghel Iordănescu şi primarul oraşului Volun-
tari, Florentin Pandele. 

19 ianuarie:  
- Florentin Pandele anunţă că, în urma unei discuţii cu preşedintele PSD,
Mircea Geoană, a decis să renunţe la demisie.
- Comitetul Executiv Naţional al PSD decide în unanimitate ca Liviu Drag-
nea să fie candidatul pentru funcţia de ministru al Administraţiei şi Interne-
lor.
- Avocaţii familiei de Habsburg, cei care au revendicat şi primit Castelul
Bran ca moştenitori ai Principesei Ileana, au contactat conducerea Primăriei
Bran pentru a discuta termenii preluării efective a administrării Castelului.
- Comisia Europeană anunţă că economia României va stagna dramatic.
Criza economică şi financiară, care a produs deja recesiune în unele state ale
Uniunii, va afecta puternic România în acest an şi va dezechilibra şi mai
mult balanţa fiscală.
- Videanu contrazice Comisia Europeană în ceea ce priveşte deficitul bugetar
al României pe anul 2009, apreciind că deficitul bugetar  va ajunge în acest
an până la maximum 2%, chiar dacă prognozele Comisiei Europene indică o
cifră de 7,5%.
- Ionuţ Popescu (fost ministrul Finanţelor în Cabinetul Tăriceanu) este numit
funcţia de consilier pe probleme economice în Guvernul Boc.

20 ianuarie: 
- Sfârşitul mandatului preşedintelui George W. Bush şi începutul mandatului
celui de-al 44-lea preşedinte american, democratul Barack Obama.
- Rusia reia livrările de gaze spre Europa la o zi după semnarea unui acord
cu Ucraina.
- Liviu Dragnea este învestit în funcţia de ministru al Administraţiei şi Inter-
nelor 
- Administraţia Prezidenţială respinge afirmaţiile făcute de către Claudiu
Săftoiu în cadrul unei emisiuni de televiziune, prin care acesta sugera exis-
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tenţa unor interceptări ilegale ale convorbirilor telefonice dintre doi lideri
politici şi ăi solicită lui Săftoiu să probeze afirmaţiile făcute. 

21 ianuarie:
- În urma declaraţiilor publice ale lui Claudiu Săftoiu din data de 20 ianuarie
2009, Biroul de presă al SRI face precizărea că interceptările realizate de
SRI vizează exclusiv aspecte legate de securitatea naţională şi nu activităţi
cu caracter politic.

22 ianuarie: 
- Primire la  Palatul Cotroceni a lui John Fleming, vicepreşedintele executiv
al corporaţiei Ford şi preşedinte al diviziei Ford Europa.
- BNR pune în circulaţie, în scop numismatic, o monedă din aur, cu valoare
nominală de 500 Lei,
- Gabriela Bîrsan este numită în funcţia de preşedinte al Secţiei de conten-
cios administrativ şi fiscal a ÎCCJ.
- Premierul Emil Boc a decis să mai ducă trei clujeni în Guvern. Cea mai în-
altă poziţie este deţinută de fostul subprefect de Cluj, Cynthia Curt, fosta
asistentă universitară a lui Emil Boc la Facultatea de Ştiinţe Politice, Admi-
nistrative şi ale Comunicării, în prezent inspector guvernamental, a devenit
consilier de stat,. Consilierul judeţean Darius Pintilie va deveni consilier per-
sonal al premierului. De asemenea, unul dintre funcţionarii de la Primăria
Cluj-Napoca, Peter Pal, va fi secretar personal al prim-ministrului Emil Boc.

23 ianuarie:
- Preşedintele PNŢCD, Marian Petre Miluţ, nu este de acord cu noua moder-
nizare a legislaţiei româneşti susţinută de preşedintele Băsescu: “Preşedin-
tele este un Don Quijote al epocii moderne”
- Gălăţeanul Petru Lificiu a fost numit preşedinte al ANRE.

24 ianuarie:
- În România au loc manifestări dedicate împlinirii a 150 de ani de la Unirea
Principatelor Române.
- Fost consilier de la Cotroceni, Eugen Tomac, este numit secretar de stat la
MAE.

25 ianuarie:
- Frankfurter Allgemeine Zeitung: “PSD îl sacrifică pe Năstase pentru înche-
ierea monitorizării pe justiţie”.

26 ianuarie:  
- Doar zece persoane au fost citate ca martore în dosarul retrocedărilor în
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baza Legii 10/2001, în care primarul Radu Mazăre şi preşedintele Consiliului
Judeţean Constanţa, Nicuşor Daniel Constantinescu, alături de alte 35 de per-
soane, sunt judecaţi pentru un prejudiciu de aproximativ 114 milioane de
euro.
- Conducerea Camerei Deputaţilor decide trimiterea la Comisia juridică a so-
licitării Procurorului, General Laura Codruţa Kovesi, privind avizul de înce-
pere a urmăririi penale a lui Adrian Năstase
- Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, se arată convins că solicitarea
procurorului general de începere a urmăririi penale împotriva lui Adrian
Năstase are ca scop discreditarea lui.
- Bogdan Niculescu Duvăz este purtător de cuvânt al PSD în locul lui Cri-
stian Diaconescu, trecut la UNPR.
- Bogdan Mazuru este rechemat din calitatea de ambasador în Germania;
- Generalul de brigadă Cocoru Dumitru este numit în funcţia de adjunct al
directorului SRI.

27 ianuarie: 
- Fiica preşedintelui Traian Băsescu, Elena Băsescu, intenţionează să candi-
deze la alegerile europarlamentare , având sprijinul organizaţiei de tineret a
PD-L, condusă de Monica Iacob Ridzi.

28 ianuarie:
- Preşedintele Băsescu, atrage atenţa asupra faptului că recesiunea econo-
mică din vechile state ale Uniunii Europene va afecta în curând şi ţara noas-
tră.
- Primul ministru Boc numeşte secretari de stat: Ioana Liana Pop (Departa-
mentul pentru Relaţia cu Parlamentul), Marin Anton (Ministerul Transportu-
rilor) în locul lui Barna Tánczos, Liviu Mănăilă-Maximean (secretar de stat
la Ministerul Sănătăţii), Iulian Matache (Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei)
- Este rechemat în activitate general-locotenent Ion Oprişor şi numit secretar
general al CSAT.
- Mircea Ursache este numit preşedinte al AVAS.
- Cristina Trăilă devine preşedinte al ANRMAP .

29 ianuarie: 
- Preşedintele PNL, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că şeful statului nu-şi
doreşte încheierea unui acord clasic cu FMI deoarece nu doreşte o monitori-
zare strictă a banilor cheltuiţi de guvern într-un an electoral.
- Ruxandra Brutaru este numită de Berceanu director general la Tarom.
- Originară din oraşul sălăjean, Şimleu Silvaniei, Andreea Vass este numită
consilier pe probleme economice al premierul Emil Boc.
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- SNP Petrom, cea mai mare companie locală, va disponibiliza, începând cu
1 februarie, 3.000 de angajaţi, din cei peste 30.000, la nivelul întregii ţări.
- Fostul ministru PNL al Muncii, Mariana Câmpeanu, declară că nu este ne-
cesar ca Guvernul să recurgă la îngheţatea salariilor
- Ministerul Economiei îşi exprimă poziţia referitor la declanşarea de către
CE a celei de-a doua faze a procedurii de infringement contra României pen-
tru necomunicarea datelor despre transpunerea Directivei privind serviciile
energetice
- Comisia Europeană a declanşat procedura de infringement în cazul Româ-
niei pentru “încălcarea gravă” a independenţei autorităţii de reglementare în
domeniul telecomunicaţiilor
- Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, cere preşedinte-
lui CSM, Viorel-Virgil Adreieş, într-o scrisoare deschisă să garanteze inde-
pendenţa justiţiei.
- Procurorii DNA au pus sechestru pe un cont de peste 100.000 de dolari al
lui Adrian Năstase, cont ce ar reprezenta contravaloarea materialelor folosite
în campania electorală din 2004.
- Jaf armat la o casă de schimb valutar din Braşov soldat cu doi morţi şi un
rănit.

30 ianuarie: 
- Decretul privind conferirea post-mortem a Ordinului Naţional „Serviciul
Credincios” în grad de Cavaler lui Lala P. Gheorghe Dumitru. 
- Maria Ciobanu este eliberarată din funcţia de consilier de stat în cadrul De-
partamentului Relaţii Internaţionale.
- Cătălin Predoiu îl propune pe Daniel Morar în funcţia de procuror şef al
DNA
- Şeful SMFA, Constantin Croitoru, este eliberat din funcţie în urma inciden-
tul de la Unitatea militară din Ciorogârla. Anunţul a fost făcut de ministrul
Apărării, Mihai Stănişoară.
- Fostul ministru de Externe, Adrian Cioroianu, declară că Mihai Stănişoară,
ar trebui să aibă responsabilitatea de a-şi da demisia, pe fondul dispariţiei ar-
melor de la baza militară.
- Sâmbătă, de la ora 15.20, pe TVR1 se va prezenta “ANDOgrafia săptămâ-
nii”.
- Cozmin Guşă anunţă că va părăsi PIN.

31 ianuarie:  
- Sulfina Barbu îl dă în judecată pe primarul Constanţei, Radu Mazare, după
ce, într-o conferinţă de presa edilul a afirmat despre ea că este “o proasta”.
- Liberalul piteştean Marius Postelnicescu este schimbat din funcţia de direc-
tor general al Administraţiei Naţionale Apele Române.
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FEBRUARIE

1 februarie: 
- Rafael Nadal şi Serena Williams sunt câştigătorii celei de a 97-a ediţie a
turneului de tenis de Grand Slam Australian Open. 
- Ministrul de Interne, Liviu Dragnea, îşi anunţă demisia, motivand-o cu fon-
durile insuficiente primite de MAI prin proiectul de buget pe 2009: “nu pot
asista tacit la diminuarea resurselor 
- Preşedintele Băsescu, semnează Decretul privind trecerea în rezervă a ge-
neral-locotenent- cu trei stele Constantin Croitoru din MApN.

3 februarie:
- Curtea de la Haga dă verdictul în procesul dintre România şi Ucraina pri-
vind delimitarea platoului continental în zona Insulei Şerpilor. 79,3% din
zona aflată în dispută a revenit României, iar restul Ucrainei.
- CIJ dă dreptate României prin faptul că linia de delimitare nu va fi influ-
enţată de Insula Şerpilor (insulă ce nu are statut juridic de insulă, ci de
stâncă), care are dreptul la o mare teritorială de numai 12 mile marine. 

4 februarie:
- Primirea la Cotroceni a delegaţiei FMI condusă de Jeffrey Franks, noul şef
de misiune pentru România 
- Protocol secret de cooperare încheiat între PÎCCJ şi SRI. Protocolul este
declasificat în 2018 când s-a constatat nelegalitatea existenţei unor astfel de
înţelegeri între autorităţi ale statului.

6 februarie:
- Guvernul a adoptă proiectul de buget pe anul 2009. 
- Premierul Boc anunţă că s-a decis îngheţarea salariilor demnitarilor şi ale
celor asimilaţi acestora, la nivelul celor din 2008.

12 februarie: 
- Preşedintele Traian Băsescu declară la ceremonia de instalare a lui Dan
Nica în funcţia de ministru al Administraţiei şi Internelor, că nu trebuie mers
pe varianta acuzării sistemelor, ci pe cea a curăţării acestora, pentru că nu
sistemele au probleme, ci oamenii.
- Daniel Morar este reînvestit în funcţia de Procuror Şef al DNA.
- Batalionul 30 Vanatori de Munte ‘’Dragoslavele’’, care a participat la ope-
ratiuni militare in Afganistan, se intoarce acasă. 
- Sergiu Andon: Raportul intermediar al CE confirmă realitatea privind sta-
rea justiţiei bine cunoscute şi pe plan naţional
- România nu are nevoie de un împrumut extern în acest moment, însă
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aceasta varianta poate fi plauzibilă în a doua jumătate a anului, declară eco-
nomistul-şef al BNR, Valentin Lazea.

13 februarie: 
- Jaf armat (aproape 60.000 de euro) la o agenţie a Băncii Transilvania din
Cluj. 
- Fostul arhitect şef al Capitalei, Adrian Bold, contestă revocarea sa din
funcţie la la Curtea Constituţională. 

14 februarie:
- Ioan Cristian Haiduc va conduce Agenţia pentru Proiectele IMM-urilor iar
Gheorghe Benea este noul director al Loteriei Române
- Europarlamentarul Cristian Buşoi, este ales preşedinte al PNL Timiş
- Conducerea Băncii Transilvania a reacţionaază faţă de criticile aduse de
ministrul de Interne, Dan Nica, după ce agenţia acestei bănci din cartierul
Mănăştur a fost jefuită. Dan Nica, susţine că este posibil să fi existat o legă-
tură între jefuitorii de la Cluj şi cineva din interiorul băncii.

16 februarie:
- Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi, Robert Laurenţiu Iapornicu,
doreşte reformarea şi optimizarea activităţii instituţiei
- Fostul Director al CNCFR Mihai Necolaiciuc este trimis în judecată de
procurorii DNA, alături de alte cinci persoane care au ocupat funcţii de con-
ducere
- Mugur Isărescu este reales preşedinte al Comitetului Naţional pentru Stabi-
litate Financiară
- Candidatul PD-L, Sorin Apostu, câştigă alegerile pentru funcţia de primar
al Clujului

17 februarie:  
- Elena Udrea şi-a ‘’mutat’’ marti subalternii din sediul ministerului pastorit
de Blaga in sediul ministerului condus de Berceanu şi biroul ei, împreună cu
cel al departamentului de comunicare, vor ramane însă tot la Palatul Victoria.
- la Palatul Cotroceni, reprezentanţii instituţiilor cu responsabilităţi în dome-
niul reformei justiţiei, pentru o analiză a măsurilor ce trebuie întreprinse, ast-
fel încât România să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin Tratatul de
Aderare la Uniunea Europeană.
- Deputatul independent, Gabriel Oprea, votat ca membru în Comisia de apă-
rare, ordine publică şi siguranţă naţională ocupă locul lăsat vacant de către
democrat-liberalul Cezar Preda.

18 februarie:  
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- Prin Ordonanţă de Urgenţă, Guvernul decide instituirea pensiei sociale mi-
nime în cuantum de 300 de lei, de la 1 aprilie.
- “Beneficiaza de pensia minimă garantată pensionarii din sistemul public de
pensii cu domiciliul in România, indiferent de data inscrierii la pensie, daca
nivelul cuantumului pensiei cuvenit sau aflat in plata se situeaza sub nivelul
pensiei sociale minime garantate”, declară ministrul Muncii, Marian Sârbu.
- Numiri în funcţii la MapN: generalul maior Ştefan Oprea în funcţia de
locţiitor al şefului Statului Major General; generalul maior Ion Aurel Stanciu
în funcţia de şef al SMFA;
- Ziaristul Ovidiu Eduard Ohanesian: “Unul dintre iniţiatorii răpirii a fost
gen. Ion Ştefănuţ de la Antitero!”

19 februarie:  
- Preşedintele Traian Băsescu cere ca problema dosarelor lui Adrian Năstase
să fie rezolvată în trei săptămâni. 
- Primirea la Cotroceni a delegaţiei Băncii Mondiale condusă de Orsalia Ka-
lantzopoulos, directorul Băncii Mondiale pentru Europa Centrală şi ţările
baltice, regiunea Europa şi Asia.
- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru instituirea taxei pe poluare pen-
tru autovehicule
- Tribunalul Constanţa decide achitarea lui Sever Mureşan şi a lui Mircea
Horia Hossu, în dosarul fraudării Băncii Dacia Felix.
- Deputatul european Ramona Mănescu critică decizia Guvernului Boc de a
trece DLAF din structura Cancelariei Primului Ministru în cadrul aparatului
de lucru al Guvernului

20 februarie: 
- Elena Udrea: Tichetele de vacanţă pot fi utilizate doar pe teritoriul Roma-
niei.
- Preşedintele Senatului, Mircea Geoană, îi cere premierului Emil Boc, într-o
scrisoare, să mute sediul SPP, care în prezent se află în incinta Palatului Par-
lamentului.

21 februarie: 
- Deputatul PD-L Cezar Preda îşi revine după intoxicaţia cu monoxid de car-
bon  la un motel din Poiana Braşov.

22 februarie:
- Deputatul UDMR Bihor Lakatos Peter susţine că noul Ministru de Finanţe,
Gheorghe Pogea, are apucături de contabil de CAP.
- A 81-a ediţie a premiilor Oscar.
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23 februarie:
- Ioana Maria Muntean a fost numită secretar de stat în cadrul Cancelariei
Primului-ministru, Purtător de Cuvânt al Guvernului
- Generalul de brigadă Dan Ghica-Radu, comandantul Comandamentului
Operaţional Întrunit „Mareşal Alexandru Averescu”, prezent în Irak la intro-
ducerea în teatrul de operaţii a Detaşamentului de instruire din cadrul Bata-
lionului 26 Infanterie „Scorpionii R

24 februarie:  
- Şefului Cancelariei Primului-Ministru, Catalin Baba: “Cancelaria primului
ministru a intrat în procedura de concediere colectivă”.

25 februarie: 
- Guvernul adoptată Codul de Procedura Civila, Codul de Procedura Penala
si noul Cod Penal. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, va sustine o declaratie
de presa pe aceasta tema, la finalul sedintei de Guvern, a anuntat premierul
Emil Boc, in cadrul unei conferinte de presa, la finalul sedintei ...
- Procurorul şef al DIICOT Codruţ Olaru se declară nemulţumit că insituţia
pe care o conduce nu are o lege de funcţionare.
- Boc îşi angajează nepoata la Palatul Victoria în plin scandal al concedieri-
lor.
- Consilierul prezidenţial Cristian Preda anunţă înscrierea în PD-L şi candi-
datura sa la alegerile pentru Parlamentul European.

26 februarie:  
- Ministrul Culturii, Theodor Paleologu, are o ieşire plină de sinceritate la o
dezbatere pe tema identităţii doctrinare a dreptei: Traian Băsescu este o
„pleaşcă” ce a „căzut” peste partid şi l-a adus la putere.
- Ringier Romania decide inchiderea cotidianului gratuit Compact.
- Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, susţine că România ar putea contracta
mai multe împrumuturi, de la UE, FMI, dar şi instituţii precum Banca Mon-
dială sau BERD.

27 februarie:
- Mihail Roşianu este rechemat din calitatea de ambasador în Bulgaria.
- Artistul Florin Chilian câştigă procesul cu Ministerul Culturii, în care re-
clamă încălcarea drepturilor de autor.
- Candidatura Elenei Băsescu la alegerile parlamentare duce la apariţia unor
neînţelegeri în interiorul PD-L.
- Doina Rotaru, preşedinte al Camerei Notarilor Bucureşti: “Rolul Camerei
în anul acesta greu este de a-şi ajuta mebrii să supravieţuiască crizei”.
- Ministrul Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu, efectuează o vizită de
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lucru la Moscova, în cadrul căreia are convorbiri cu omologul rus, Serghei
Lavrov.

MARTIE

2 martie: 
- A 3-a ediţie a Premiilor Gopo.

3 martie:
- Victoria Popescu este rechemată din calitatea de ambasador în Suedia.

4 martie:
- Cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea AOŞR
- Şedinţa de bilanţ a activităţii Ministerului Public pe anul 2008. Traian Bă-
sescu are parte de o situaţie inedită:”Ferească Dumnezeu să fii mai puţin
înalt decât doamna Codruţa Kovesi, pentru că nu te mai vezi de la tribuna
asta. O să vedem ce o să facă domnul prim-ministru?”, spune preşedintele, în
hohotele de râs ale audienţei.
- Premierul Boc impune obedienţa Corpului de Control prin “angajamente de
loialitate”.

5 martie: 
- Guvernul stabileşte că alegerile pentru Parlamentul European vor avea loc
pe 7 iunie. 
- Soţia preşedintelui,Maria Băsescu, vizitează mai multe centre pentru ba-
trâni din judetul Gorj, donează zece televizoare, pachete cu alimente şi oferă
doamnelor buchete de flori.  

8 martie: 
- Cei 29 de magistraţi deconspiraţi de CNSAS drept colaboratori ai Securi-
tăţii vor fi cercetaţi penal pentru fals în declaraţii şi uz de fals, declară
preşedintele CSM, Virgil Andreieş. Din cei 15 judecători şi 14 procurori de-
conspiraţi, 5 deţin încă funcţii de conducere, deşi legea interzice acest lucru.

9 martie:
- Preşedintele Băsescu declară, într-un discurs rostit în faţa Camerelor Reu-
nite ale Parlamentului,că România are nevoie de un împrumut extern, iar
acesta, potrivit reglementărilor europene, trebuie luat în parteneriat cu FMI.

11 martie:
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- Proiectul noului Cod civil este adoptat în şedinţa de guvern, premierul Emil
Boc subliniind că “este primul Cod civil care se adoptă în România după
1865 şi că înlocuieşte, practic, Codul civil al lui Alexandru Ioan Cuza”.
- CSM avizează favorabil cu unele observaţii noile coduri, transmise spre
avizare de către Parlament, arătând că există probleme privind unele regle-
mentări cuprinse în cele două proiecte.

12 martie:
- Şedinţa CSAT.

17 Martie:
- Vizită în România delegaţiei BERD , condusă de  preşedintele Thomas
Mirow.

19 Martie:
- Primirea la Cotroceni a Comisarului european pentru sănătate Androulla
Vassiliou.

20 martie:
- Congresul extraordinar al PNL, Crin Antonescu este ales preşedinte al par-
tidului, contracandidatul său fiind Călin Popescu Tariceanu.  Ludovic Orban
este noul prim-vicepreşedinte al PNL, funcţie nou înfiinţată.

22 martie: 
- Odata cu demisia din PD-L, Elena Basescu îsi anunţă intenţia de a candida
independent la alegerile europarlamentare din iunie. Face campanie din fos-
tul sediu al Elenei Udrea, sub sloganul “EBA ia atitudine”.

23 martie:
- DNA efectuează cercetări în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare
“Carol I” şi constată implicarea generalilor Bădălan, Medar şi Fulga în scan-
dalul diplomelor false.

24 martie:
- A treia ediţii a Summit-ului Mondial al Procurorilor Generali şi Procurori-
lor
- Omul de afaceri Gabriel Popoviciu (cetăţean american), este reţinut, noap-
tea, de procurorii DNA intr-unul dintre cele mai mari scandaluri din mediul
de business local, fiind acuzat că a obţinut de la fostul rector al Universităţii
de Agronomie, Ioan Alecu, terenurile de la Băneasa (pe care s-a construit
megaafacerea Băneasa Investments) la un preţ sub valoarea pieţei. Este eli-
berat după 24 de ore, din cauza acordurilor dintre România şi SUA în ceea ce
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priveste tratamentul juridic al cetăţenilor.
- Cornel Şerban, fostul şef al serviciului de informaţii al Internelor (fostul
“Doi ş’un sfert”), şi Petre Pitcovici, ofiţer din conducerea Direcţiei Generale
Anticorupţie, sunt acuzaţi că au încercat să stopeze cercetările în cazul aface-
rilor cu terenurile preluate de la Facultatea de Agronomie.

25 martie: 
- România bate palma cu FMI şi Comisia Europeană, pentru un împrumut
care se apropie de 20 de miliarde de euro. 

26 martie:
Incheierea şedinţei de bilanţ a SRI. 

27 martie: 
- Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui Băsescu, este proprietara unui
apartament tip penthouse şi are închiriat un spaţiu pentru birou notarial în
ansamblul rezidenţial din Băneasa deţinut de “regele imobiliarelor” Puiu Po-
poviciu.

28 martie: 
- Preşedintele Traian Băsescu declară că l-a cunoscut pe Puiu Popoviciu la
Primărie, când a prezentat programul de investiţie în nord, şi că este “o
eroare să blamezi o investiţie de asemenea dimensiuni”.
- Întrebat daca ştia că fiica lui, Ioana Băsescu, are biroul notarial intr-un im-
obil al lui Puiu Popoviciu, Traian Băsescu a raspuns: “Hai sa ne înţelegem cu
următorul lucru: unde-i crima lui Popoviciu ca a făcut o investiţie de câteva
miliarde in Bucureşti? Este o crimă? Se pare că asta-i abordarea publică şi e
foarte greşită.

30 martie: 
- “N-am făcut niciodată afaceri cu fratele preşedintelui Traian Băsescu, este
o speculaţie media”, declară omul de afaceri Puiu Popoviciu.

31 martie:
Şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului cu prilejul aniversă-
rii a 5 ani de la aderarea României la Alianţa Nord Atlantică şi a 60 de ani de
existenţă a NATO.
- Elena Băsescu reuşte să strângă cele 100.000 de semnături necesare pentru
a-şi depune candidatura la alegerile europarlamentare. Informaţia a fost con-
firmată de către democrat-liberalul Florin Popescu. 

APRILIE
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1 aprilie: 
- Albania şi Croaţia devin membre NATO.
- Marius Cătălin Marinescu este numit preşedinte al ANARC.
- Lazăr Comănescu pleacă ambasador în Germania.

2 aprilie:
- Gigi Becali este arestat împreună cu alte patru persoane, printre care şi Că-
tălin Zmărăndescu, sub acuzaţia de lipsire de libertate în mod ilegal a hoţilor
care i-ar fi furat maşina.

3-4 aprilie: 
- Are loc cel de-al 21-lea Summit NATO. Fostul prim ministru danez Anders
Fogh Rasmussen devine noul secretar general al NATO.

5 aprilie: 
- Alegeri parlamentare în R. Moldova.

6 aprilie: 
- Un cutremur, cu peste 300 de morţi, de 6,3 grade Richter zguduie centrul
Italiei, în special oraşul L’Aquila. 
- Manifestaţii de contestare a alegerilor parlamentare din R. Moldova, supra-
numite Revolta de la Chişinău.

7 aprilie: 
- Manifestaţii violente au loc la sediul Parlamentului şi Preşedinţiei R. Mol-
dova din Chişinău, simpatizanţii opoziţiei contestând corectitudinea alegeri-
lor din urmă cu două zile.

8 aprilie:
- Guvernul adoptă proiectul de lege ce interzice cumularea pensiei cu salariul
de la stat pentru cei care au o pensie mai mare de 1.700 de lei, valoarea sala-
riului mediu brut pe economie. 
- Ambasadorul Filip Teodorescu este declarat persona non grata în urma eve-
nimentelor violente din 6-7 aprilie de la Chişinău

13 aprilie: 
- A 17-a ediţie a premiilor UNITER.

14 aprilie:
-Preşedinele Băsescu: „...doresc să adresez Camerelor reunite ale Parlamen-
tului un mesaj pe probleme actuale de politică externă”.
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20 aprilie:
- Vladimir Voronin respinge nominalizarea lui Mihnea Constantinescu pen-
tru postul de ambasador în R. Moldova.

23 aprilie:
- Vizita în România a Secretarului General al NATO, Jaap de Hoop Scheffer

25 aprilie: 
- Cutremur în Vrancea. Magnitudine de 5,3 grade Richter. Cutremurul s-a
simţit în mai multe oraşe din ţară.

27 aprilie:
- Bogdan Marius Chiriţoiu este numit preşedinte al Consiliului Concurenţei
iar Otilian Neagoe vicepreşedinte.

30 aprilie:
- Declaraţia de presă comună a preşedintelui Băsescu, şi a preşedintelui Co-
misiei Prezidenţiale pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din domeniul
Educaţiei, Mircea Miclea.

MAI

7 mai:
- Înfiinţarea a Parteneriatului Estic de la Praga.

16 mai: 
- Finala celei de-a 54-a ediţii a concursului Eurovision are loc la Moscova,
Rusia.

20 mai:
- Prima tentativă de alegere a preşedintelui R. Moldova a eşuat.

22 mai:
- Conventul General din Debrecen reînfiinţează Biserica Reformată Ma-
ghiară din care fac parte şi cele două episcopii ale Bisericii Reformate din
România

28 mai: 
- A doua tentativă de alegere a preşedintelui R. Moldova este amânată pe
data de 3 iunie.
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IUNIE

1 iunie: 
- Un Airbus A 330, aparţinând companiei Air France, dispare deasupra Ocea-
nului Atlantic cu 228 de pasageri la bord.

3 iunie: 
- A doua tentativă de alegere a preşedintelui R. Moldova de asemenea a
eşuat.

4 iunie: 
- Preşedintele Băsescu, participă, în Irak, la baza militară Tallil, la ceremonia
specială de încheiere a misiunii trupelor româneşti. 
- Vizita prezidenţială din Irak este interpretată de Mircea Geoană ca fiind o
acţiune electorală şi îşi dă demisia din Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

7 iunie: 
-  Scrutinul pentru alegerea a 33 de europarlamentari români pentru următo-
rii 5 ani în Parlamentul European.
- După ce-i spune unei alegătoare: “Ia mai tacă-ţi fleanca!”, Vadim Tudor
este etichetat “dobitoc” de soţul femeii. 

8 iunie: 
- Corneliu Vadim Tudor: “Elena Băsescu e proastă de dă-n gropi. Ca tat-su”!
- Vicepreşedintele PD-L, Gheorghe Flutur declară după anunţarea rezultate-
lor finale: “PD-L şi Elena Băsescu au câştigat alegerile europarlamentare”.

9 iunie:
- Traian Băsescu salută anunţul lui Mircea Geoană că doreşte să se retragă
din CSAT.
- Judecătoria Sectorului 1 decide că europarlamentarul Gigi Becali nu poate
părăsi ţara.

14 iunie:
- Preşedintele Băsescu participă la şedinţa Guvernului, unde anunţă că Ro-
mânia intră în recesiune. 

15 iunie: 
- Traian Băsescu regretă faptul că o serie de lideri de partid încearcă să poli-
tizeze participarea sa la şedinţa Guvernului din data de 14 iunie.
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17 iunie: 
- Traian Băsescu, îi solicitată primului ministru o informare referitoare la
planul de adoptare a soluţiilor legislative privind Educaţia, propuse de Comi-
sia Prezidenţială pentru Analiza şi Elaborarea Politicilor din Domeniile Edu-
caţiei şi Cercetării din România.

22 iunie: 
- Guvernul îşi asumă răspunderea pentru proiectele de Cod penal şi Cod civil
în faţa Parlamentului, cele două coduri fiind adoptate cu 23 de amendamente
din cele 32 depuse de senatori şi deputaţi.
- Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii
nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea AOŞR;

23 iunie: 
- Precizări ale Administraţiei Prezidenţiale
Preşedintele Traian Băsescu, rămâne consecvent principiului constituţional
că nimeni nu este mai presus de lege. 
În momentul în care instituţiile abilitate în drept vor solicita urmărirea penală
a unui membru al Guvernului, Preşedintele va utiliza prerogativa legală pe
care o are, aceea de suspendare din funcţie a respectivului ministru. 
- Camera Deputaţilor decide înfiinţarea Comisiei de anchetă pentru verifica-
rea sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura
ministrului Monica Iacob Ridzi, pentru organizarea Zilei Tineretului.

26 iunie: 
- Proiectele Codurilor, civil şi penal, sunt considerate adoptate de Parlament,
la expirarea termenului de trei zile în care putea fi depusă o moţiune de cen-
zură.

29 iunie: 
- Numiri la DNA: Carmen Argentina Gâlcă (procuror şef adjunct), Laura
Oprean  (procuror şef adjunct), Doru Florin Ţuluş (procuror şef de secţie) şi
Alexandru Ion (procuror militar şef de secţie).
- Ex-magistratul Viorel Burzo trimis în judecată de procurorul Daniel Morar,
câştigă la CEDO, împotriva României daune de 10.000 de euro.
- Ceremonia de întronizare a Părintelui Corneliu ca Episcop al Huşilor.

30 iunie: 
- Wang Gang, vicepreşedintele Conferinţei Consultative Politice a Poporului
Chinez este în vizită oficială în România 
- Cristian Preda este eliberat din funcţia de consilier prezidenţial la Departa-
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mentul de Educaţie şi Cercetare.

IULIE

1 iulie: 
- Suedia preia de la Republica Cehă preşedinţia Consiliului Uniunii Euro-
pene.

29 iulie: 
- Alegeri parlamentare anticipate în R. Moldova.

AUGUST

1 august: 
- Anders Fogh Rasmussen devine Secretar General al NATO.

26 august: 
- Madonna a concertat pentru prima dată în România în faţa a aproximativ
70.000 de spectatori din Parcul Izvor din Bucureşti.

SEPTEMBRIE

11 septembrie: 
- Mihai Ghimpu, numit în funcţia de preşedinte al Parlamentului pe 28 au-
gust, a devenit preşedinte interimar al R. Moldova.

27 septembrie: 
- Alegeri federale în Germania. În funcţia de cancelar este realeasă Angela
Merkel.

OCTOMBRIE

1 octombrie: 
- Mircea Geoană anunţă că toţi miniştrii PSD demisionează din Guvern în
urma revocării din funcţia de ministru de interne a lui Dan Nica.
2 octombrie: 
Componenţa Guvernului interimar: Emil Boc (Primul Ministru/ Educaţie,
Cercetare şi Inovare (interimat)), Cătălin Predoiu (Justiţie/Afaceri Externe
(interimat)), Mihai Stănişoară (Apărare Naţională)), Theodor Paleologu
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(Cultură, Culte si Patrimoniu Naţional)), Radu Berceanu (Transporturi şi In-
frastructură/ Agricultură, Păduri si Dezvoltare rurală (interimat)), Adriean
Videanu (Economie/ Sănătate Publică (interimat)), Gheorghe Pogea (Finanţe
Publice/ Muncă, Familie şi Protecţie Socială (interimat)), Elena Udrea (Tu-
rism/ Mediu (interimat)), Vasile Blaga (Dezvoltare Regională şi Locuinţe/
Adiministraţie şi Interne (interimat)), Luminiţa Plăcintă (Tineret şi Sport/
Relaţia cu Parlamentul (interimat)), Gabriel Sandu (Comunicaţii/ IMM-uri şi
Mediul de Afaceri (interimat)).

8 octombrie: 
- Herta Müller, scriitoare şi traducătoare germană originară din România,
este laureată a Premiului Nobel.

13 octombrie: 
- În România, Guvernul Emil Boc este demis în urma moţiunii de cenzură
depuse de PNL şi UDMR cu 254 voturi pentru şi 176 împotrivă.

14 octombrie: 
- Primarul din Sibiu, Klaus Iohannis, propus pentru funcţia de premier, este
cercetat din 1 octombrie de procurorii Parchetului Curţii de Apel Alba Iulia
pentru neglijenţă în serviciu în legătură cu restituirea unor terenuri către per-
soane care nu îndeplineau condiţiile.

15 octombrie: 
- Preşedintele Traian Băsescu îl desemnează pentru a forma un nou guvern
pe Lucian Croitoru 

22 octombrie:
- Microsoft lansează pe piaţă noul sistem de operare Windows 7.

23 octombrie
- Preşedintele Traian Băsescu a semnează decretele privind înaintarea în grad
a foştilor social-democraţi, ofiţeri în rezervă Neculai Onţanu, primar al sec-
torului 2, Gabriel Oprea, fost ministru al Internelor şi Anghel Iordănescu,
parlamentar independent.

NOIEMBRIE

4 noiembrie: 
- Guvernul propus de Lucian Croitoru este respins de Parlament cu 189 vo-
turi pentru şi 250 împotrivă.
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6 noiembrie:
- Traian Băsescu nominalizează pentru funcţia de premier pe primarul secto-
rului 3 al capitalei, Liviu Negoiţă.

22 noiembrie: 
- Alegeri prezidenţiale în România. În primul scrutin Traian Băsescu con-
duce cu 32,44% din voturi, urmat de Mircea Geoană cu 31,15%, care se cali-
fică pentru al 2-lea tur de scrutin.
- Referendum în România, privind la trecerea la parlament unicameral şi re-
ducerea numărului de parlamentari la 300.

DECEMBRIE

6 decembrie: 
- Alegeri prezidenţiale în România. 
- La închiderea urnelor în ţară şi Geoană şi Băsescu revendică victoria la pre-
zidenţiale iar echipele de campanie numără de zor voturile în paralel cu ofi-
cialităţile.
- În seara turului al doilea al alegerilor, conform lui Dan Andronic, în sufra-
geria generalului Gabriel Oprea sunt prezenţi, directorul SRI, George Maior,
şi prim-adjunctul acestuia, Florian Coldea, procurorul general, Laura Co-
druţa Kovesi şi adjunctul ei şi Vasile Dîncu, constituiţi ”într-o celulă de
criză”, pentru strategia de după alegeri.
- Pe baza rezultatelor preliminare, Mircea Geoană, se declară câştigător, des-
chide sticlele de şampanie şi face o vizită de curtoazie la sediul PNL, decla-
rându-se obligat pe viaţă liberalilor. De cealaltă parte şi Traian Băsescu şi-a
anunţat victoria, arătându-se neîncrezător în ce spuneau sondajele electorale.

7 decembrie: 
- Mircea Geoană a constatat că nu mai este câştigătorul alegerilor. 
- PSD trimite o contestaţie la Curtea Constituţională, cerând repetarea scruti-
nului.

11 decembrie: 
Curtea Constituţională decide renumărarea voturilor nule din al doilea tur de
scrutin al alegerilor prezidenţiale.

15 decembrie: 
- Liviu Negoiţă depune mandatul de prim-ministru primit de la Traian Bă-
sescu, fără ca echipa lui se mai prezinte în faţă Parlamentului.
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16 decembrie:
- În scrutinul al 2-lea Traian Băsescu obţine un scor de 50,34% din sufragii,
contracandidatul său, Mircea Geoană, obţinând 49,66%.
- Traian Băsescu este confirmat de Curtea Constituţională în funcţia de
Preşedinte al României pentru încă cinci ani.

17 decembrie:
- Preşedintele Traian Băsescu îl desemnează pentru a forma un nou guvern
pe Emil Boc.

21 decembrie:
- Traian Băsescu depune jurământul de învestitură în faţa Parlamentului, de-
venind al 4-lea preşedinte al României.

22 decembrie:
- Preşedintele mediază o coaliţie a PD-L cu UDMR, minorităţile naţionale şi
grupul parlamentarilor independenţi.

23 decembrie:
- Guvernul Boc II este validat de Parlament cu 276 voturi pentru şi 135 îm-
potrivă.
Componenţa guvernului

Miniştri PD-L: Emil Boc (Primul Ministru), Teodor Baconschi (Afaceri
Externe), Adriean Videanu (Economie şi Comerţ), Sebastian Vlădescu (Fi-
nanţe Publice), Mihai Șeitan (Muncă), Radu Berceanu (Transporturi şi In-
frastructură), Vasile Blaga (Administraţie şi Interne), Daniel Funeriu
(Educaţie, Cercetare şi Inovare), Elena Udrea (Dezvoltare Regională şi Tu-
rism), Gabriel Sandu (Comunicaţii şi Societatea Informaţională).

Miniştri UDMR: Béla Markó (Vice-prim-ministru), Hunor Kelemen (Cul-
tură), Attila Cseke (Sănătate Publică), László Borbély (Mediu).

Miniştri independenţi: Cătălin Predoiu (Justiţie), Mihail Dumitru (Agricul-
tură).

Ministru viitor UNPR: Gabriel Oprea (Apărare Naţională).

Selecţie de pe fluxul de ştiri al Agenţiei Amos News operată de Viorel Andronic
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Agenţia Independentă de Presă

AMOS NEWS
oferă abonaţilor săi:

• Acces la fluxul de ştiri generale din actualitatea inter- 
nă şi internaţională

• Servicii de monitorizare a presei scrise şi electronice

• Publicitate on-line pe site-ul Agenţiei şi în selecţiunile
de monitorizare

• Consultanţă media

Contact: 0724 239 358
Email: editori@amosnews.ro

Str. Occidentului nr. 23,  Sector 1

<<Aflaţi odată cu noi!>>

www.amosnews.ro
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Constatările anchetei  efectuate de 
Comisia Parlamentară      

privitoare la fraudarea alegerilor prezidenţiale
din 2009:

1. Implicarea Instituţiei Prezidenţiale şi a Guvernului în favorizarea fraudării
alegerilor

Rolul ministrului Administraţiei şi Internelor în pregătirea şi organizarea ale-
gerilor precum şi respectarea legilor în desfăşurarea procesului electoral este
decisiv.

Prefectul este reprezentantul guvernului pe plan local şi conduce serviciile
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei pu-
blice centrale din unităţile administrativ-teritoriale. Rolul prefectului în pro-
cesul electoral este foarte important, ţinând cont deatribuţiile acestuia
stabilite prin lege (ex. Stabilirea preşedinţilor secţiilor de votare).

Instituţia prezidenţială reprezentată de Traian Băsescu (fost preşedinte al PD)
a revocat la propunerea premierului Emil Boc (care deţinea şi funcţia de
preşedinte PD) pe domnul Dan Nica, viceprim-ministru, ministrul adminis-
traţiei şi internelor iar guvernul condus de Emil Boc a înlocuit în aceiaşi zi
20 de prefecţi cu persoane propuse de Vasile Blaga lider important al PD.

Descrierea faptelor
1. Premierul Emil Boc propune în data de 01.10.2009 revocarea din funcţie a
domnului Dan Nica, viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,
pentru nişte declaraţii privind posibilitatea unor acţiuni de vot multiplu prin
punerea la dispoziţie a reprezentanţilor P.D. a unor autocare pentru “turism
electoral”, iar preşedintele Traian Băsescu emite decretul nr. 1357 publicat în
MOF nr. 647/01.10.2009 privind revocarea acestuia. Motivul invocat este un
pretext deoarece în anul 2004, după alegerile prezidenţiale, chiar preşedin-
tele Traian Băsescu a făcut afirmaţii mai grave, susţinând că alegerile au fost
fraudate.

2. În aceeaşi dată, 01.10.2009, preşedintele Traian Băsescu emite decretul
nr.1358, publicat în acelaşi MOF nr.647/01.10.2009, privind desemnarea
domnului Vasile Blaga ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei să îndepli-
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nească interimar funcţia de viceprim-ministru ministrul administraţiei şi in-
ternelor. Acest decret este emis cu încălcarea legii deoarece în momentul
emiterii de către preşedinte, decretul de revocare a lui Dan Nica nu fusese
publicat, deci nu exista. (art.100 alin. (1) din Constituţie). Acest fapt ţine de
natura evidenţei deoarece atât decretul nr.1357 cât şi decretul nr. 1358 sunt
publicate în acelaşi MOF nr.647/01.10.2009.

3. În aceeaşi dată 01.10.2009, premierul Emil Boc propune constatarea va-
canţei tuturor posturilor de membru al Guvernului ale miniştrilor PSD ca ur-
mare a demisiilor acestora şi desemnarea unor miniştri PD ca miniştri
interimari.

4. În aceeaşi dată 01.10.2009, preşedintele Traian Băsescu emite decretul
nr.1360 publicat în MOF nr.649/01.10.2009 privind constatarea vacanţei tu-
turor posturilor de membru al Guvernului ale miniştrilor PSD ca urmare a
demisiilor acestora.

5. În aceeaşi dată 01.10.2009, preşedintele Traian Băsescu emite decretele nr.
1361-1368 publicate în acelaşi MOF nr.649/01.10.2009 privind numirea în
funcţie a miniştrilor interimari. Aceste decrete sunt emise cu încălcarea legii,
deoarece în momentul emiterii de către preşedinte, decretul nr.1360 privind
constatarea vacanţei tuturor posturilor de membru al Guvernului ale miniştri-
lor PSD, ca urmare a demisiilor acestora nu fusese publicat, deci nu exista
(art.100 alin. (1) din Constituţie). Acest fapt ţine de natura evidenţei deoa-
rece atât decretul nr. 1360 cât şi decretele nr. 1361-1368 sunt publicate în
acelaşi MOF nr.649/01.10.2009

6. În aceeaşi dată 01.10.2009, miniştrii interimari depun jurământul în faţa
preşedintelui Traian Băsescu.

7. În aceeaşi dată 01.10.2009, premierul Emil Boc convoacă şedinţa de gu-
vern care are loc începând cu ora 19.00 (imediat după apusul soarelui,
“noaptea ca hoţii” !).

8. În aceeaşi dată 01.10.2009, guvernul adoptă mai multe Hotărâri de guvern
publicate în MOF nr.650/01.10.2009 privind încetarea exercitării funcţiei de
prefect, a tuturor prefecţilor care nu erau agreaţi de către conducerea PD.
(HG nr. 1096, 1098, 1101, 1103, 1106, 1109, 1111, 1114, 1117, 1119, 1122,
1125, 1128, 1131, 1133, 1136, 1138, 1140, 1142, 1145)

9. În aceeaşi dată 01.10.2009, guvernul adoptă mai multe Hotărâri de guvern
publicate în MOF nr.651/01.10.2009 privind exercitarea funcţiei de prefect
de către persoane recomandate decătre PD (HG nr. 1097, 1100, 1102, 1105,
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1108, 1110, 1113, 1116, 1118, 1121, 1124, 1127, 1130, 1132, 1135, 1137,
1139, 1141, 1144, 1146). Aceste Hotărâri de guvern sunt adoptate cu încălca-
rea legii, deoarece în momentul adoptării de către guvern, Hotărârile de înce-
tare a exercitării funcţiei de prefect enumerate la punctul 8 nu fuseseră
publicate, deci nu existau (art.108 alin.4 din Constituţie). Acest fapt ţine de
natura evidenţei deoarece atât Hotărârile de încetare a funcţiei de prefect cât
şi cele de exercitare a funcţiei de prefect fiind adoptate în cadrul aceleiaşi
şedinţe de guvern, numerele lor fiind alternative.

10. În aceeaşi dată 01.10.2009 hotararile de guvern pentru exercitarea func-
tiei de prefect care aveau nevoie de avizul ANFP au fost date fara acest aviz,
documentul fiind eliberat a doua zi, in data de 02.10.2009.

Concluzii
1. Comisia a constatat acţiuni concrete ale instituţiei prezidenţiale reprezen-
tate de Traian Băsescu şi ale guvernului condus de Emil Boc pentru favoriza-
rea fraudării alegerilor în avantajul candidatului Traian Băsescu.

2. Aceste acţiuni ale celor două instituţii au fost perfect sincronizate dove-
dind astfel că făceau parte dintr-un plan amplu şi bine pus la punct, acţiunile
fiind premeditate.

3. În realizarea planului privind fraudarea alegerilor prezidenţiale, reprezen-
tanţii celor două instituţii au acţionat în forţă, cu rea credinţă, în total dispreţ
faţă de lege.

Pe cale de consecinţă, ţinând cont de faptul că:

- diferenţa dintre cei doi candidaţi a fost doar de 70.321 care reprezintă
aprox.0,68 % din voturile valabil exprimate

- acţiunile de natură a determina fraudarea alegerilor fiind în favoarea candi-
datului Traian Băsescu

Concluzionăm că amploarea acţiunilor a fost de natură de a schimba rezulta-
tul alegerilor.

Posibile infracţiuni
1. Constituirea unui grup infracţional organizat (prevăzută în VCP la Art.
323, Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni şi în NCP la Art. 367, Consti-
tuirea unui grup infracţional organizat) în vederea comiterii de infracţiuni
electorale.
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Astfel, Preşedintele României - Traian Băsescu- , împreună cu primul minis-
tru al Guvernului - Emil Boc - şi cu ceilalţi membri ai Guvernului României
- Vasile Blaga, Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Gabriela Udrea, Radu
Mircea Berceanu, Cătălin Marian Predoiu, Adriean Videanu şi Sorina Lu-
miniţa Plăcintă - , s-au asociat în vederea comiterii de infracţiuni care să aibă
drept consecinţă favorizarea comiterii de infracţiuni electorale, cu scopul de
a-l avantaja pe candidatul Traian Băsescu.

2. Falsul intelectual (infracţiune prevăzută în VCP la Art. 289 şi în NCP la
Art. 321)

Cu prilejul emiterii de către preşedintelui României a decretului
nr.1358/2009, acesta a inserat date nereale:

- Afirmaţia că domnul Dan Nica, viceprim-ministru, ministrul administraţiei
şi internelor ar fi fost demis este falsă şi contrazisă chiar de decretul nr.1357.

- Afirmaţia că domnul Dan Nica, viceprim-ministru, ministrul administraţiei
şi internelor ar fi fost demis este falsă deoarece în momentul emiterii decre-
tului nr.1358, decretul nr. 1357 nu exista nefiind publicat. (vezi punctul 2).

3. Uzul de fals (infracţiune prevăzută în VCP la Art. 291 şi în NCP la Art.
323)

4. Abuzul în serviciu (infracţiune prevăzută în VCP la Art. 248: Abuzul în
serviciu contra intereselor publice şi în NCP la Art. 297: Abuzul în serviciu),
cu prilejul adoptării de către Guvern a HG nr. 1097, 1100, 1102, 1105, 1108,
1110, 1113, 1116, 1118, 1121, 1124, 1127, 1130, 1132, 1135, 1137, 1139,
1141, 1144, 1146 publicate în MOF nr.651/01.10.2009 cu încălcarea preve-
derilor art.108 alin .4 din Constituţie şi a procedurii adoptării acestora.

Conform considerentelor DCCR 428/2017:
- “scopul comisiei de anchetă este acela de a lămuri, de a clarifica împreju-

rările şi cauzele în care s-au produs evenimente sau au avut loc acţiuni cu
efecte negative, precum şi stabilirea concluziilor, răspunderilor şi măsurilor
ce se impun. Este, prin urmare, de forţa evidenţei faptul că aceste comisii an-
chetează/verifică fapte sau împrejurări, şi nu persoane.”

- “Comisia nu are competenţa de a da un verdict prin care se constată vino-
văţia unei persoane, ci doar constată o stare de fapt şi fac propuneri/reco-
mandări în raportul pe care îl întocmeşte comisia de anchetă cu privire la
situaţia de fapt anchetată, indicându-se, astfel, concluziile la care a ajuns pe
baza actelor şi documentelor pe care le-a consultat şi a audierilor efectuate.”
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Faţă de aceste considerente, comisia urmează să trimită raportul parţial insti-
tuţiilor competente pentru ca acestea să acţioneze potrivit competenţelor le-
gale astfel:

1. Numai Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
poate decide dacă începe sau nu urmărirea penală împotriva lui Traian Bă-
sescu.

2. Deoarece faptele susmenţionate sunt săvârşite de foştii membri ai Guver-
nului în exerciţiul funcţiei lor, sunt aplicabile prevederile tezei întâi a alin.(2)
al art.109 din Constituţie şi al DCCR 270 /2008, astfel că:

- Rămâne la latitudinea Preşedintelui României dacă cere urmărirea penală a
foştilor membri ai guvernului care nu au în prezent calitatea de parlamentar:
Emil Boc, Vasile Blaga,Gabriel Sandu, Gheorghe Pogea, Elena Gabriela
Udrea, Radu Mircea Berceanu, Adriean Videanu şi Sorina Luminiţa Plăcintă.

- Rămâne la latitudinea Camerei Deputaţilor dacă cere urmărirea penală a
domnului Cătălin Marian Predoiu, fost membru al guvernului care în prezent
are calitatea de deputat.

2. Implicarea SRI şi DNA în favorizarea 
fraudării alegerilor

Aflarea adevărului în privinţa acuzaţiei publice de implicare a SRI şi DNA în
favorizarea fraudării alegerilor, ca urmare a prezenţei conducătorilor acestor
instituţii în locuinţa domnului Gabriel Oprea în seara alegerilor, nu s-a putut
realiza deoarece activitatea Comisiei parlamentare de anchetă a fost blocată,
prin:

- refuzul persoanelor audiate care nu au răspuns la toate întrebările comisiei
motivând că “există o anchetă în desfăşurare”.

- refuzul persoanelor care au transmis în scris că nu pot da curs solicitărilor
comisiei motivând că “există o anchetă în desfăşurare”.

- refuzul doamnei Doamna Laura Codruţa Kovesi, Procuror Şef al Direcţiei
Naţionale Anticorupţie Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, de a răspunde la întrebarea dacă a fost prezentă în noaptea de 5-6 de-
cembrie 2009 în casa domnului Gabriel Oprea.

- refuzul domnului Augustin Lazăr - Procurorul General al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de răspunde afirmativ solicitării Co-
misiei parlamentare de anchetă de a transmite o copie după dosarul nr.
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213/P/2017, dosar care fusese clasat între timp. Dosarul conţine toate infor-
maţiile necesare în vederea stabilirii adevărului cu privire la aspecte ce ţin de
organizarea alegerilor din 2009 şi de rezultatul scrutinului prezidenţial.

Refuzul domnului Procurorul General Augustin Lazăr este abuziv deoarece
încalcă:

- principiul cooperării loiale dintre instituţii;

- principiul loialităţii faţă de Constituţie ;

- Art. 1 alin.(5) din Constituţie: “În România, respectarea Constituţiei, a su-
premaţiei sale şi a legilor este obligatorie.”

- Art. 61 alin.(1) din Constituţie: “Parlamentul este organul reprezentativ su-
prem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”

- Art. 54 alin.(2) din Constituţie:”Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii
publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor
ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege”

- Art. 131 alin.(1) din Constituţie: “În activitatea judiciară, Ministerul Public
reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de drept, precum
şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.”

- DCCR 411 /2017

- DCCR 428/2017

- DCCR 430/2017

Precizăm că:
- Informaţiile dintr-un dosar clasat sunt publice, neexistând nicio prevedere
legală care să-l împiedice pe domnul Procurorul General să le pună la dis-
poziţia unei comisii parlamentare de anchetă.

- Conform legii 544/2001 procurorul General Augustin Lazăr este obligat să
asigure accesul “oricărei persoane” la informaţiile publice din dosarul nr.
213/P/2017, dosar clasat.

- Dosarul nr. 213/P/2017 clasat nu conţine informaţii care în conformitate cu
alin.(1) al art.12 din legea 544/2001 sunt exceptate de la obligaţia de a fi
puse la dispoziţia “oricărui cetăţean”.
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Pe cale de consecinţă, :
1. Comisia de anchetă nu a putut clarifica toate aspectele, activitatea fiind
blocată de către persoanele susmenţionate

2. Comisia de anchetă va adopta raportul parţial pe care îl va prezenta Birou-
rilor Permanente Reunite pentru a fi supus spre dezbatere plenului reunit al
celor două camere pentru ca acesta să adopte ohotărâre care va reflecta
conţinutul raportului parţial.

3. Comisia de anchetă va pune Raportul parţial precum şi documentele care
au stat la baza întocmirii acestuia, la dispoziţia Instituţiei Prezidenţiale, Gu-
vernului României, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, pentru ca aceste instituţii să
poată adopta măsurile necesare, potrivit competenţelor ce le revin.”
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PRESCURTARI
ANARC - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ANRE -.Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
ANRMAP -.Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţii-
lor Publice
AOŞR -.Academia Oamenilor de Ştiinţă din România
AVAS - Autoritea pentru Valorificarea Activelor Statului
BERD - Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare
BM - Banca Mondială
BNR -Banca Naţională a României
CAB - Curtea de Apel Bucureşti
CIJ - Curtea Internaţională de Justiţie
CNCFR - Compania Naţională de Căi Ferate ale României
CNSAS - Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
CSAT - Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
CSM - Consiliul Superior al Magistraturii
DGIPI - Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă
DIICOT - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
DLAF - Departamentul pentru Lupta Antifraudă
DNA - Direcţia Naţională Anticorupţie
FMI - Fondul Monetar Internaţional
ICR - Institutul Cultural Român
ÎCCJ - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
MApN - Ministerul Apărării Naţionale
NATO - Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord
PDL - Partidul Democrat Liberal
PIN - Partidul Iniţiativa Naţională
PNL - Partidul Naţional Liberal
PNŢCD - Partidul Naţional Țărănesc Creştin Democrat
PSD - Partidul Social Democrat
R. Moldova - Republica Moldova
SIE - Serviciul de Informaţii Externe
SMFA - Statul Major al Forţelor Aeriene
SPP - Serviciul de Protecţie şi Pază
SRI - Serviciul Român de Informaţii
STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
UDMR - Uniunea Democrată a Maghiarilor din România
UNAp - Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”
USAMV - Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
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A
Achim Floricel 82, 83
Adreieş Viorel-Virgil 369, 375, 380
Agathon Dan Matei 57, 371
Ahmad Al Quassimi Sultan bin 141
Aldea Dan Ioan 55
Alecu Ioan 381
Alexandrescu Horia 185
Anastase Roberta 160, 306, 307, 308
Andon Sergiu 376
Andreescu Daniela 368
Andronescu Ecaterina 130, 170, 193,
194, 209, 238, 255
Andronic Dan 389
Andronic Octavian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 13, 328
Ando 4, 5, 10, 11, 12, 13
Anghelina Nuţu 215
Antonescu Crin 69, 70, 86, 97, 101,
103-105, 122, 127, 143, 151, 152,
154, 156, 157, 188, 189, 196, 229,
253, 256, 266, 268, 269, 273, 279,
280, 286, 291, 294, 295, 297, 298,
300-303, 314, 316, 325, 326, 334,
335, 370, 381
Apostu Sorin 377
Arbore Grigore 11
Ardelean Virgil 22, 23, 25, 26, 49,
106, 110, 370
Athanasiu Alexandru 223
Aurescu Bogdan 275
Avramescu Cătălin 289, 307, 308

B
Baba Cătălin 80, 369, 379
Baconschi Teodor 331, 390
Balint Ion "Nuţu Cămătaru" 136
Balint Vasile "Sile Cămătaru" 72
Balzac Honoré de 4
Barbu Ion 6
Barroso Jose Manuel Durao 370
Bazac Ion 202, 255
Băcanu Petre Mihai 317
Bărbulescu Lidia 369
Băsescu Elena 75, 86, 87, 97, 131,
154, 155, 159, 160, 190, 284, 319,
374, 379, 381, 382, 385
Băsescu Ioana 75, 297, 310, 382
Băsescu Maria 30, 297, 310, 380
Băsescu Mircea 227, 228
Băsescu Traian 7, 8, 12, 22, 23, 26,
30, 34, 37, 42, 52, 58, 60, 61, 67, 87,
102-104, 112, 113, 121, 122, 124,
126, 127, 130, 140, 143, 144, 146,
149, 151, 152, 155-157, 159, 164-
167, 169, 173, 180, 186, 188-191,
196, 198, 199, 201, 208, 211, 220,
227, 228, 229, 230, 231, 233, 237,
242, 246, 247, 248, 249, 252, 253,
255, 256, 260, 261, 262, 263, 264,
266, 268, 269, 270, 271, 273, 274,
275, 277-281, 283-293, 297-302,
303-307, 309-311, 313-316, 318,
320, 322-324, 326, 330, 334, 368-
374, 376-380, 382-386, 388-390,

INDEX
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392-396
Bârlă Graţiela 215
Becali Gigi 41, 114-118, 122, 123,
125, 132, 135, 136, 143, 144, 146,
151, 155, 156, 158, 159, 166, 167,
255, 257, 268, 279, 280, 383, 385
Becali Giovani 144
Berceanu Radu 59, 60, 84, 130, 170,
182, 192, 256, 257, 288, 308, 331,
374, 377, 388, 390, 395, 396
Berlusconi Silvio 73
Biden Joe 249
Bistriceanu Magda 151
Bittner Alexandru 24
Bîrsan Gabriela 373
Blaga Lucian 282
Blaga Vasile 23, 80, 170, 209, 254,
256, 262, 265, 275, 283, 308, 325,
331, 333, 377, 388, 390, 392, 395,
396
Blair Tony 180
Boc Emil 5, 16-18, 28, 29, 31, 37,
38-40, 42, 44, 50, 57, 58, 66-68, 74-
80, 84, 90, 94-96, 98, 99, 109, 124-
127, 137-140, 143, 144, 152, 168,
169, 179, 183, 186, 195, 200, 202-
205, 208-210, 217, 220, 223, 234,
241, 242, 250-252, 254, 256-259,
261, 263-265, 267, 271, 273, 274,
279, 281-283, 286, 287, 291, 297,
301, 308, 310, 311, 315, 316, 322-
326, 330-334, 368-374, 376, 378-
381, 387, 388, 390, 392-396
Boc Mihaela 75, 80
Boda Iosif 245
Bold Adrian 377
Bolt Usain 225
Borbély László 331, 390

Borcea Cristi 41, 126, 159
Botoş Ilie 278
Boureanu Cristian 289, 308
Brutaru Ruxandra 243, 374
Bucurenciu Mihai 117
Buga Iulian 369
Bush George H.W. 180, 185, 372
Buşoi Cristian 377

C
Caragiale Ion Luca 320, 321
Caramitru Ion 312
Cataramă Viorel 57, 85, 143
Cătălin Predoiu 51
Câmpeanu Mariana 375
Câmpeanu Radu 10, 67, 70, 85, 104,
105, 121, 291
Ceauşescu Nicolae 17, 45, 119, 145,
151, 184-186, 219, 246, 272, 371
Chilian Florin 379
Chiriţoiu Marius 384
Chițac Mihai 5, 45, 46
Chiuariu Tudor 51, 161
Cioacă Cristian 320
Ciobanu Maria 375
Cioloş Dacian Julien 232, 233
Ciorbea Victor 43, 60, 102, 127, 137,
138, 152, 240, 256, 283, 293, 303,
334
Cioroianu Adrian 9, 12, 37, 103, 375
Ciuhandu Gheorghe 240
Ciurea Angela 368
Clinton Hillary 248
Cocoş Dorin 24, 72, 82, 124, 141
Coldea Florian 389
Columbeanu Ion 138
Columbeanu Monica 151
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Dumitru Mihail 331, 390

E
Eckstein-Kovacs Peter 368

F
Fenechiu Relu 103
Ferencz Ştefania 80, 371
Fleming John 373
Florescu Mugurel 371
Flutur Gheorghe 26, 38, 55, 57, 124,
125, 136, 137, 141, 190, 281, 385
Foggo Kyle D. 218
Fogh Rasmussen Anders 383, 387
Franks Jeffrey 376
Frattini Franco 63, 73, 74
Frăsie Andreea 192, 193
Frunda György 298
Funar Gheorghe 157
Funeriu Daniel 307, 310, 331, 390

G
Gang Wang 386
Gâlcă Carmen Argentina 386
Geamănu Sandu 117
Geică Florea 193, 197
Geoană Mihaela 297
Geoană Mircea 7, 22, 26, 34, 36, 42,
49, 50, 54, 67, 68, 87, 97, 99, 100,
110, 122, 126, 127, 130, 140, 142-
144, 152, 155, 156, 183, 188, 189,
196, 201, 208, 229, 231, 245, 248,
249, 251-253, 255, 266, 268, 269,
273, 274, 278,-280, 286, 287, 290,
291, 294-303, 307-311, 313-316,
318, 319, 322, 325, 326, 334, 366,

Comănescu Lazăr 383
Constantinescu Anca 254
Constantinescu Emil 146, 198, 312
Constantinescu Mihnea 384
Copos George 41, 126
Coposu Corneliu 240
Corlăţean Titus 180, 371
Corneliu, episcop 386
Costea Adrian 278
Coşea Mircea 240, 241
Cozma Miron 97
Cozmâncă Octav 241, 244, 245
Croitoru Constantin 375, 376
Croitoru Lucian 266, 270-276, 282,
284-286, 308, 331, 388
Crouch Jack Dyer 180
Cseke Attila 331, 390
Curt Cynthia 373

D
Dancu Cătălin 136, 186
Daniel, patriarh 260
Dăianu Daniel 103
Degeratu Constantin 278
Dejeu Gabriel 23
Diaconescu Cristian 232, 320, 371,
374, 379
Diaconescu Dan 370
Dinescu Mircea 124, 309, 310
Dinu Gheorghe 215
Dinu Patriciu 197
Dîncu Vasile 389
Dow Roger T. 148, 149
Dragnea Liviu 5, 22, 35, 49, 50, 54,
66, 80, 106, 110, 196, 250, 308, 332,
372, 376
Dragomir Mitică 125
Druc Mircea 215
Dumitru Cocoru 374
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372, 378, 385, 387, 389, 390
Georgescu Ionel 106
Gheorghe Gheorghiu Dej 138
Gherghina Alex 243
Gheţea Radu Grațian 46, 47
Ghica-Radu Dan 379
Ghimpu Mihai 387
Ghinescu Elodia 320, 370
Gitenstein Mark180
Giugula Doru 371
Gorbaciov Serghei 185
Gorbunov Serghei 48, 52, 53, 72,
145, 250, 333
Gribenco Serghei 76, 77
Grigoraș Cătălin 310
Grosu Dana 78, 79
Guest Michael 180
Guşă Cozmin 249, 313, 375

H
Haiduc Ioan Cristian 377
Halaicu Crin 152
Hayssam Omar 23
Hidegcuti Ioan 369
Hoop Scheffer Jaap de 384
Hossu Bogdan 39, 40
Hossu Mircea Horia 378
Hrebenciuc Andrei 97, 99, 136
Hrebenciuc Viorel 7, 193, 196, 244,
253, 287, 289, 290, 308, 310, 311,
315
Hurezeanu Emil 99

I
Iacob-Ridzi Monica 82, 87, 160, 169-
171, 175, 179, 182, 187, 189, 190,

192, 203, 211, 219, 222, 285, 311,
331, 332, 374, 386
Iancu Constantin "don' Costel" 117
Iancu Marian 125
Iapornicu Robert Laurenţiu 377
Ilf şi Petrov 38
Ilie Aurel Constantin 223
Iliescu Ion 10, 22, 35, 36, 81, 186,
189, 196, 198, 228, 245, 246, 260,
278, 291, 293, 299, 300, 302, 309,
311, 312, 322, 369, 374
Iohannis Klaus 324, 388
Ion Alexandru 386
Ionescu Arbore Cătălin 174
Ionescu Costantin Dudu 23
Ionescu Quintus Mircea 105
Iordache Nelu 151
Iordănescu Anghel 258, 372, 388
Iordănescu Anghel „Puiu” 271
Isac Graţiana 369
Isărescu Mugur 47, 198, 276, 277,
377, 379
Iureş Marcel 287
Iuscenko Viktor 21
Ivanovici Bebe 35, 54

J
Jackson Michael 183, 184, 229

K
Kalantzopoulos Orsalia 378
Kelemen Hunor 268, 298, 331, 390
Kovesi Laura Codruţa 51, 63, 371,
374, 380, 389, 396

L
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Lakatos Peter 368, 378
Lala Gheorghe 52, 53, 375
Lauder Ronald 207
Lavrov Serghei 380
Lazăr Augustin 396, 397
Lazăr Gilda 12
Lazea Valentin 377
Lăzărescu Dan Amedeo 60, 102
Lăzărescu Vladimir 308
Licu Bogdan 369
Lificiu Petru 222, 223, 373
Linguraru Nicolae "Guţă" 315
Lis Viorel 303
Lupu Vasile 55

M
Macovei Monica 51, 63, 73, 238,
239, 278
Madonna 77, 229, 230, 231, 232,
387
Maftei Simion 55
Maior George 389
Manole Eduard 215
Manolea Aliodor 7, 8
Marga Andrei 240
Marin Bogdan Mihai "Bodo" 310
Marinescu Marius 254
Marinescu Marius Cătălin 383
Markó Béla 266, 273, 286, 298, 331,
390
Marx Karl 39
Matache Iulian 374
Mateuţ Gheorghiță 136
Mazăre Radu 36, 54, 200, 201, 374,
375
Mazuru Bogdan369, 374
Măgureanu Virgil 123, 312
Mănăilă-Maximean Liviu 374
Mănescu Ramona 378

Mărmureanu Gheorghe 134
Meir Nati 151, 201, 268, 283
Meleşcanu Teodor 103, 245, 306
Melinte Doina 287
Merkel Angela 387
Miclea Mircea 384
Mihai I, rege 105, 121, 236
Milea Vasile 46
Militaru Nicolae 215
Miluţ Marian Petre 152, 239, 240,
373
Mirow Thomas 381
Mischie Nicolae 35, 54
Mitrea Miron 35, 36, 49, 75, 244
Mitterand Francois 185
Monica Macovei 99
Morar Daniel 51, 52, 63, 64, 125,
126, 375, 376, 386
Muller Herta 388
Mungiu-Pippidi Alina 99
Muntean Florian 55
Muntean Ioana Maria 379
Mureşan Sever 378
Mutu Adi 206, 207

N
Nadal Rafael 376
Năstase Adrian 9, 24, 35, 54, 61, 64,
138, 161, 196, 198, 236, 244, 260,
262, 297, 299, 305, 313, 369, 371,
373-375, 378
Năstase Ilie 207
Neagoe Otilian 384
Necolaiciuc Mihai 165, 166, 377
Negoiţă Liviu 283, 284, 285, 286,
287, 308, 315, 316, 323, 389
Nemirschi Nicolae 138, 186, 187,
203
Neţoiu Gigi 370, 371
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Nica Dan 76, 80, 106, 109, 110, 111,
144, 170, 209, 210, 238, 250, 251,
252, 258, 262, 265, 266, 273, 289,
319, 332, 333, 370, 376, 377, 387,
392, 393, 395
Nica Şerban 110
Nicola Maria 48
Niculescu Duvăz Bogdan 374
Nistor Marius 97
Nistorescu Cornel 212, 213, 317
Niţă Constantin 95, 161, 183, 195,
209, 369

O
Obama Barack 149, 167, 173, 180,
372
Ohanesian Ovidiu Eduard 378
Olaru Codruţ 333, 379
Onţanu Neculai 25, 152, 271, 272,
388
Oprea Cristian 371
Oprea Gabriel 5, 22-27, 49, 50, 54,
77, 80, 106, 110, 250, 258, 270-272,
285, 286, 324, 325, 331, 332, 370,
377-390, 396
Oprea Ştefan 378
Oprean Laura 386
Oprescu Sorin 14, 15, 20, 54, 184,
245, 246, 248, 255, 268, 269, 279,
280, 281, 294, 295, 296, 298, 303
Opriş Marcel 320
Oprişan Marian 25, 36, 54
Oprişor Ion 374
Orban Leonard 98, 232
Orban Ludovic 60, 97, 151, 197,
221, 222, 309, 381
Oros Dorel 55
Oţil Dani 98

P
Pacepa Mihai 185, 186
Pal Peter 373
Paleologu Alexandru 267
Paleologu Toader 82, 168, 170, 187,
188, 237, 254, 267, 308, 331, 379, 387
Pandele Florentin 372
Patapievici Horia-Roman 371
Patriciu Dinu 86, 104, 105, 114, 300,
304-308, 311
Paul David Hewson "Bono" 231
Pavelescu Aurelian 136
Păcuraru Paul 150
Pădureţ Leonard 174
Pegulescu Augustin-Nicuşor 369
Penescu Cornel 125, 132, 151, 182
Petrache Adrian 24
Pilat din Pont 43
Pintilie Darius 373
Pitcovici Petre 382
Pivniceru Mona 8, 242
Plăcintă Luminiţa 189, 190, 195,
209, 274, 308, 331, 388, 395, 396
Pogea Gheorghe 30, 31, 95, 118,
119, 138, 163, 169, 170, 179, 186,
209, 216, 226, 308, 331, 378, 388,
395, 396
Ponta Victor 75, 202, 238, 305, 318,
319, 331
Pop Ioana Liana 374
Popa Nicolae 313
Popescu Dan Ioan 35, 54, 142
Popescu Florin 28, 382
Popescu Gică 176, 177
Popescu Ionuţ 372
Popescu Piedone Cristian 151
Popescu Victoria 380
Popescu-Tăriceanu Călin 16, 26, 28,
31, 32, 38, 39, 44, 51, 55, 60, 61, 68,
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70, 71, 75, 77, 80-89, 97, 101-105,
109, 112, 122, 124, 127, 144, 156,
157, 161, 172, 179, 197, 201, 208,
217, 239, 251, 254, 269, 302, 316,
368, 371, 372, 374
Popoviciu Gabriel ”Puiu” 106, 107,
108, 123, 125, 381, 382
Postelnicescu Marius 375
Preda Cezar 377, 378
Preda Cristian 289, 379, 386
Preda Eugen 72, 77, 333
Predoiu Cătălin 50, 51, 52, 161, 172,
308, 331, 368, 371, 375, 379, 387,
390, 395, 396
Prigoană Honorius 131
Prigoană Silviu 131, 132, 309
Puşcaş Vasile 233
Putin Vladimir 21, 22, 249, 369

R
Radu, principe 121, 122, 236
Raţiu Ion 10, 215, 317
Răcaru Gheorghe 151
Remeş Decebal Traian 233
Roman Petre 56, 138, 152, 207, 264,
291, 303
Roşianu Mihail 379
Rotaru Doina 379
Rus Ioan 23, 36
Ruşanu Dan Radu 103

S
Saakașvili Miheil 21
Saint Exupery Antoine de 4
Sandu Gabriel 274, 331, 388, 390,
395, 396
Sandu Mircea 126, 127, 128, 176

Sarkozy Nicolas 173, 233
Savu Gheorghe 35, 54
Săftoiu Adriana 222
Săftoiu Claudiu 34, 35, 370, 372, 373
Săniuţă Marian 23
Săvulescu Mariana 27
Sârbu Adrian 208, 317
Sârbu Ilie 36, 75, 130, 138, 139, 170,
182, 209, 255
Sârbu Marian 170, 378
Severin Adrian 152
Stalin Iosif V. 118
Stanciu Ion Aurel 378
Stănculescu Victor Atanasie 5, 45, 46,
145, 146, 270
Stănilă Viorel 368
Stănişoară Mihai 238, 331, 375, 387
Sting 231
Stoica Ioan 217
Stoica Ion 23
Stoica Valeriu 60, 138
Stolojan Teodor 26, 60, 61, 86, 102,
105, 112, 198, 237, 264, 274, 288,
294, 302, 315, 369

Ş
Şandru Lavinia 306
Şeitan Mihai 331, 390
Şerban Cornel 110, 382
Şerbănescu Monica 51
Ştefănuţ Ion 378

T
Talpeş Ioan 185, 186, 240, 256, 270
Tanczos Barna 374
Tatulici Mihai 99
Tăpălagă Dan 99
Teodorescu Filip 383
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Theodorescu Răzvan 10, 259
Timofte Radu 25
Timoşenko Iulia 21
Tobă Petre 333, 370
Tokes Laszlo 156
Tomac Eugen 373
Trăilă Cristina 222, 374
Tudor Corneliu Vadim 122, 136,
143, 144, 155, 156, 157, 158, 198,
256, 262, 268, 279, 280, 291, 294,
295, 297, 301, 308, 313, 385
Turcanu Valeriu 309
Turcu Vasile 41, 126, 159

Ţ
Ţiriac Ion 207, 371, 372
Ţuluş Doru Florin 386
Ţurlea Stelian 12

U
Udrea Elena 30, 36-38, 57, 61, 67,
71, 80, 82, 95, 124, 125, 130, 131,
137, 141, 144, 149, 150, 167-169,
179, 182, 184, 195, 197, 203, 205,
209, 211, 212, 214, 219, 221, 222,
225, 226, 232, 257, 274, 283, 284,
295, 297, 308-311, 315, 330-332,
334, 371, 377, 378, 381, 388, 390,
395, 396
Ungureanu Traian 99, 287, 289, 307
Ursache Mircea 374
Ursu Adrian 99

V
Vanghelie Marean 5, 22, 24-26, 36,
49, 53, 54, 94, 106, 109, 110, 142,

143, 152, 153, 250, 252, 265, 287,
295, 297, 300, 309, 311, 315, 325,
370
Vasile Teodor 8
Vass Andreea 374
Vassiliou Androulla 381
Văcăroiu Nicolae 240, 241, 313
Vălean Adina 297
Vătafu Teodor Cătălin 369
Vântu Sorin Ovidiu 99, 190, 297,
304, 305, 307, 311, 312, 317, 318
Verestoy Attila 308
Videanu Adriean 7, 18, 19, 71, 95,
170, 202, 209, 256, 283, 288, 308,
315, 320, 330, 331, 369, 372, 388,
390, 395, 396
Vieru Grigore 372
Vlad Corneliu 6, 8
Vlasov Mihail 161, 172, 173
Vlădescu Sebastian 331, 390
Voicu Mădălin 142
Voiculescu Dan 195, 273, 287, 299,
305, 307, 311
Voinea Dan 91, 92, 151
Voinescu-Cotoi Sever 99
Voronin Vladimir 120, 127, 128, 260,
384
Vosganian Varujan 138, 232

W
Weber Renate 103
Williams Serena 376

Z
Zamfir Dumitru 370
Zmărăndescu Cătălin 383

Carte 2009ZZZ_test x 2  11/06/18  13:29  Page 409



CUPRINS

Şatra lui Oprescu 15
Dezmăţul bugetar 16
Haina lui Boc 18
Criza gazului deschide 
sezonul „băieţilor deştepţi” 19
Demonopolizarea deszăpezirii 21
Cacealmaua lui Putin 22
Vânătoarea de vulpi 23
Necunoscutele „afacerii Oprea” 25
Testul de rezistenţă al Coaliţiei 26
Alo, Bruxelles-ul? 
Ştiţi ce se întâmplă 
la Gura Ocniţei? 28
Eşecul Ordonanţei 
„pensie contra leafă” 29
Pledoarie pentru salata românească 31
Tupeul lui Tăriceanu 32
Români, vi s-a pregătit ceva: 
scotocirea „legală” a intimităţii voastre! 33
Un Watergate dâmboviţean? 35
Baroni centrali versus baroni locali 36
Udrea plânge şi dansează pentru turismul românesc 37
De-a austeritatea, cu Emil 39
Dreptul de autor al lui Bogdan Hossu pentru o tâmpenie! 40
Mărirea şi decăderea „finanţatorilor” din fotbal 42
Pilat din Pontul Euxin 43
Funia din casa spânzuratului 44
Unde au greşit Stănculescu şi Chiţac 46
Sfârşitul dictaturii bancare? 47
Capitala interlopă a României! 49
Al 13-lea ministru a rezistat 13 zile! Blestemul Internelor? 50
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Predarea lui Predoiu 51
Aţi auzit de Gorbunov? Dar de Gheorghe Lala? 53
Ascensiunea lui Vanghelie mai poate fi oprită? 54
Cum şi de cine a fost dusă de râpă pădurea 56
Mi(ni)sterul Turismului 57
Navetiştii lui Boc 58
Berceanu a inaugurat 
drumul spre nicăieri! 60
Destrămarea mitului „Tăriceanu”61
Mecanismul secret al lefurilor neruşinate 63
Daniel Morar, acest Ionel D’Arc al justiţiei române 64
Atenţie la buzunare! Se-ntorc românii din Europa! 66
Nu-i pace sub măslinii Coaliţiei... 67
Problema liberală 68
Xenofobie sau Sexofobie? 69
Antonescu şi-a ordonat să treacă „Prutul”! 70
Aceşti handicapaţi care ne reprezintă... 72
Pericolul social al instanţelor „miloase” 73
Frattini vrea garanţii! 74
Politica de cumetrie şi nepotismul de gradul „V” 76
Antologia momentelor penibile ale actualităţii 77
Coliba unchiului Boc 78
E groasă, doamnă judecător Grosu!  79
Jurământul de credinţă faţă de unchiul Emil 80
Triumful mitocăniei naţionale  81
Spor la leafă, români! 82
Spionii lui peşte... 84
Un Interlop la Curtea Regelui Boc  85
Transfer de acţiuni de la CĂLIN S.A. la CRIN SRL 86
Uteciştii de ieri, europarlamentarii de mâine 87
Obsesiile liderului spiritual al românilor 88
Dezmăţul bugetar şi „pericolul” FMI 90
Cancerul generalizat al corupţiei 91
Ultimul pe listă: Dan Voinea  92
Alma Roberta şi preştişorul de aur 84
O superproducţie PD-L - PSD:
„Titanic.Ro!” 95

Criza vs Anticriză: KO tehnic! 96
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Drama de la Izvorani 98
Învăţăturile lui Traian către fiica sa Elena (stenogramă) 99
Fabrica de diplome 101
Eşecul politicii de gaşcă 102
Cine-a pierdut şi cine-a câştigat? 104
„E o floare, e un Crin - liberalul cel mai fin” 105
Blestemul lui „Doi şi un sfert”  loveşte în... Băneasa! 107
Demonizarea lui Dom’ Puiu 108
Clasa muncitoare mai merge în paradis? 109
Plasa lui Vanghelie 110

Nu DGIPI, ci DNA 
ar trebui desfiinţat! 112
Întoarcerea la liste 113
Absurdul juridic 114
Becali-show 115
Gigi şi lumea lui paralelă 116
Tricolorii incolori 117
Free Gigi! 118
Măgarul lui Pogea 119
„Revoluţia” de la Chişinău 120
Candidatul troian contra candidatului Traian 122
Cu Vadim şi Gigi la Strasbourg 123
Lista lui Măgureanu 124
Rectificatoarea Elena Udrea 125
Liga lu’ Morar 126
Efectul razelor „gamma” asupra Crinului 127
Sandu, acest Voronin al fotbalului 128
Paştele de criză... 129
Noul brand turistic: „Poale’n cap”!  131
Prigoană prigoneşte presa! 132
Care Naţională? 133
Justiţia: mai egalii egalilor! 134
Panica TV 135
Săriţi! Hoţii au fost... reţinuţi! 136
Nu ne temem de porcină! 137
Incompetenţă şi băşcălie la Palatul Victoria 138
Reducerea împăduririlor, o decizie iraţională! 140
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Turnarea cenuşei în cap, la comun!  141
Elena Udrea i-a văzut şeicului şoimii personali! 142
Nu-l subestimaţi pe Marian Vanghelie! 143
Becali premier! 144
Alegeri la bloc 145
Generalul ispăşitor 146
Cu mascaţii la bal şi la spital! 147
America nu crede în criză şi în gripă... 148
De ce n-au şi americanii o Elena Udrea? 150
Ce lucruri importante s-au mai întâmplat în ţară? 151
Zodia Paparudei 152
„Garantat Vanghelie” 153
„Eutanasierea” parcărilor ilegale 154
Hai la vot! 155
Euro-canibalizarea democraţilor 156
Degringolada euroliberală 157
Europarlamentarele: refacerea echilibrului naţionalist 158
Suveica fotbalistică 159
Sloganul „secret”: EBA - 10 voturi pe secţie! 160
Registrul Comerţului: 
hoţie legislativă! 162
13-15 iunie: „Emanaţii” versus „Întârziaţii”163
De ce nu şi „Prima vilă”? 164
Moguli răi, moguli buni 165
O veste cutremurătoare: 
a fost arestat Necolaiciuc! 166
Mielul Gigi şi Berbecul George 167
Deconturile doamnei Udrea 168
Şase luni de guvernare: rezultat - zero! 169
Monica Ridzi şi tehnica „sifonului” 170
Aria de trei parale „Rid(z)i pagliacci” - pe scena de la Costineşti 172
Bomboana de pe coliva Camerei de Comerţ 173
Limitele bunului simţ 174
La Operă, „Clasa muncitoare” nu mai merge în paradis 175
Triumful nesimţirii bugetare 176
Profilul lui Gică Popescu 177
Băneasa: câmp de bătaie sau megapolis? 178
Pogea: nesimţire de (13) milioane! 180
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Aniversare fără ambasador 181
Prezumţia de nevinovăţie 182
Tehnica combaterii crizei prin lovirea stângului cu dreptul  183
Isteria Michael Jackson 184
Ultima iniţiativă turistică: demolarea gardurilor! 184
Talpeş scrie istorie 186
Remanierea? 187
Omagiul panglicii 188
Antonescu: cursă cu handicap 189
Luminiţa (Plăcintă) de la capătul „tunelului” Ridzi... 190
Boicotul presei 192
Sindromul „surorilor Frăsie” 193
„Spiru Haret” - un Caritas academic 194
Guvernul se ia de piept cu Criza! 195
Succesiunea „Geoană” 197
Sexy-Buzoianca şi Şică Manelistu’198
Al şaselea val 199
Luxul ieftin 200
Radu Von Mazăre... Gauleiterul Constanţei 201
PourBoc: „Mr 20%” 203
Presa: „Beneficiar şi turnător” de evenimente 204
De-a austeritatea 205
Firma „Boc&Comp” - la un pas de faliment! 206
Milionarul sărac: Adi Mutu! 207
Adrian: „copilul minune” al bussiness-ului 208
Restructurare à la Boc 209
Roboţii de la Bărcăneşti 211
Revanşa lui Udrea 212
Narcisismul de presă şi „cuibul de viespi” 213
Vacanţa căpşunarilor 215
Funcţia de preşedinte în economia de piaţă 216
Zece zile dintr-un an 217
Dracul e chiar foarte negru 218
Închisoarea CIA de la Bucureşti! 219
„Cântarea României” - etapa de Criză 220
Abandonăm nava? 221
Tentativa de viol parlamentar 222
Gîgacaloria lui Lificiu 223
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Sporul de nesimţire 224
Mondialul de scălâmbăieli 225
„Testul Udrea” al Sistemului 226
Fratele Băsescu şi 
reţeta „avantajului colateral” 228
Numărătoarea inversă 229
Circul „Madonna” 230
Numărătoarea perversă 231
Cum ţipă Madonna când îşi bagă piciorul în apă 232
Cum să scăpăm de dl Puşcaş? 233
Grevă în robă 234
Mi(ni)sterele electorale 236
Abdicarea prinţului Duda 237
Cronica unei remanieri neanunţate 238
Fantoma Macovei revine... 239
Lunga agonie ţărănistă 240
Da’ cu INA ce-ai avut? 241
Premieră naţională: un preşedinte pus la colţ! 243
Ce are comandantul Gherghina cu directoarea TAROM 244
Cozmâncă: un aparatchik fără aparat! 245
De ce îl susţine Iliescu pe Geoană 246
„Droguri, sex şi bani” - o producţie  a studiourilor de la Cotroceni 247
Datoria externă şi îndatorarea internă 249
Se mută Parlamentul într-o garsonieră? 250
Premierul îşi arată muşchii! 
Prima remaniere din guvernul Coaliţiei! 251
Cacealmaua lui Boc 252
O ieşire logică din criză: guvernul monocolor Boc 2 253
O mitocănie 254
Guvernul provizoriu 255
Lansarea candidaţilor în spaţiul electoral 256
Şedinţă grea de Guvern 257
Asumarea iresponsabilităţii 258
(E)Moţiunea de cenzură 259
De ce trag clopotul, Traiane? 260
Guvernul BOC a facut „POC”! 262
Săriţi, hoţii! 263
Exerciţii de democraţie 264
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„Capul lui Boc vrem!” 265
„Guvernul politic” - din cinci paşi 266
„Fiul lui Papa” are bugetul mic (după renumeraţie....) 268
Bătălia pentru locul 2! 269
„Războiul rece” româno-român 270
Generalii armatei de aţe, mingi şi tomberoane! 271
Referendum? D.A.! 272
Marea trădare naţională 273
Ce mai face Boc? 275
Foloasele politice ale crizei de guvernare 276
Isărescu: eternul „premier de avarie”? 277
Pre-fraudarea lui Hayssam 278
AMR 19 279
Al doilea sondaj de campanie al CCSB 280
Guvernul s-a împiedicat puţin, dar merge mai departe... 282
Dacă aş fi ministrul Mediului de Afaceri... 283
„Premierul politic” este primarul Negoiţă! 284
Dialog cu ascultătorii 285
Guvernul Negoiţă: Aceeaşi Mărie cu pălărie de general 286
Guvernul premierului resemnat 287
„Majoritatea de la Grivco” şi „Minoritatea de la Golden Blitz”288
Corabia nebunilor 289
Hrebenciuc 290
Dezbateri şi/sau confruntări 292
„Cartoful” Hayssam 293
„Deceniul Băsescu” 294
(De)Zbaterea 295
Echilibrul şi echilibristica CNA 297
Trei în unul? 298
Învăţămintele primului tur 299
Caţavencu redivivus! 300
Cu spatele la zid 301
Artizanul izolării 302
Mitul „candidatului independent” 304
Scatoalca prezidenţială 305
La (ce fel de) mulţi ani, români? 306
Reconstituirea 307
Parada politicienilor 309
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Scrisoarea pierdută 310
Interviu cu Boc 311
Jurnalul lui Vântu 313
Limitele votului negativ 315
Un fleac! S-au ciuruit! 316
Victoria candidatului Pirrhus 317
Criza presei tipărite 318
„Sistemul” lor a funcţionat mai bine! 319
Fraudatorul neprins e câştigător cinstit! 320
Renumărarea steagurilor 321
Habemus papa! 322
„HOPA EMIL!” 324
Târgul cu minorităţile 324
Şantajul lui Boc 325
Demisia lui Geoană 327
Jurnal de baricadă... 328
Revoluţia furată 330
Guvernul Udrea intră în pâine 331
Radiografia Guvernului Boc 4 332
Autopsia guvernelor Boc 1, 2 şi 3 333
Bătălia de la Ciorogârla 334
„Figura anului” e Crin Antonescu 335
ANDOgrafia zilei 337
Cronologia principalelor evenimente ale anului 2009 369
Index 402
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