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Cuvânt înainte...

Cronicarul veritabil

Îl ştiu mulţi, foarte mulţi. Dar generaţiile se schimbă, ca
apele curgătoare şi pe toţi ne ajunge momentul în care cei care
ne ştiu sunt mai puţini decât cei care ne-au cunoscut, ne-au vor-
bit, ne-au citit, ne-au iubit sau urât, e în firea lucrurilor. Aşa că
sigur e nevoie să mai creionăm, pentru aceştia, un portret. Omul
despre care scriu câteva rânduri acum, ajuns la venerabila vârstă
de 70 de ani, s-a aflat printre numele cele mai vehiculate decenii
la rând, cât presa era cea care cucerise lumea, adică tipărită.
Acum presa care domină este online, cealaltă e muribundă, şi
odată cu ea s-au schimbat oamenii. Unii rezistă şi în noile îm-
prejurări, cum este omul de care vorbim. Insist să-i fac un portret
pentru că s-ar putea ca generaţiile noi să nu-l ştie îndeajuns –
chiar dacă mă îndoiesc că generaţiile noi vor deschide cartea în
care e inclusă această biată prefaţă.

ANDO. Adică Octavian Andronic. 
Un ziarist vechi, matusalemic, deloc ”expirat”, care con-

tinuă să lucreze, zi de zi (nu asta înseamnă ziarist?), după decenii
de publicistică. A lucrat la Informaţia Bucureştiului din 1969, pe
care a transformat-o în decembrie 1989 în Libertatea. A rămas
aici până a apărut grupul Ringier, care a cumpărat ziarul. A mai
lucrat în paralel la alte ziare sau posturi de televiziune. A creat
agenţia de presă Amos News, care rezistă de mai bine de un de-
ceniu 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 ca-
pabili. 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, des-
enează. De multe ori îşi însoţeşte editorialele cu desene. Cu
foarte multe dintre aceste caricaturi – în anumite perioade



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

O vreme, a fost moderator de emisiuni televizate. Nu-l
mai vedeţi astăzi, ideea însăşi de a realiza o emisiune de acest
gen s-a modificat. Apărea într-o epocă în care moderatorii de te-
leviziune erau pricepuţi, eleganţi, civilizaţi şi cu adevărat inteli-
genţi. Extrem de exactă observaţia profesorului Adrian
Cioroianu: ”Nu cred că este vreo persoană publică – din politică,
din administraţie sau vreun coleg din presă – care să fi fost vreo-
dată ofensată de vreun rând al dlui Andronic; chiar şi atunci când
este muşcător sau ironic, fraza acestuia nu agresează; ea este em-
patică, este argumentată şi, mai ales, are acel calm stilistic al jur-
nalistului adevărat, care ştie că puterea frazei scrise derivă direct
din responsabilitatea autorului ei.”

Nu numai desenele satirice şi le-a publicat în albume, ci
şi editorialele, care au devenit amprente ale unei epoci. Vrei să-
ţi aminteşti ce s-a întâmplat, citeşti sau reciteşti editorialele lui
Octavian Andronic. Pentru că, în mod substanţial, primordial,
Octavian Andronic este un cronicar prin excelenţă al epocii sale.
Descrie succint, în câteva fraze, apoi analizează cu moderaţie,
cu calm, cu un limbaj convingător, lipsit de invective. E o plăcere
să-l citeşti chiar şi când ai altă opinie, ori nu eşti de acord cu el. 

Acum câţiva ani, în 2010, pare-mi-se, a lansat ”Cronolo-
gia comentată a Mileniului III”. Primul volum – ”Anul 2000.
Schimbarea schimbării”. Au urmat: ”Anul 2001. Anul Delfinu-
lui”, ”Anul 2002. Capitalismul de cumetrie”, ”Anul 2003. Sea-
paraţia palatelor”, ”Anul 2004. Continuitate vs alternanţă”,
”Anul 2005. Soluţia imorală”. Toate sunt volume masive, impu-
nătoare, cartonate, care dau impresia de aşezare serioasă, de fer-
mitate, aşa cum le este şi conţinutul. 

Urmează acum ”Anul 2006. Între DA şi NU”. Se des-
chide, ca şi precedentele, cu o cronologie veritabilă a anului,
adică nouă pagini de informaţie seacă cu principalele eveni-
mente. Poate nu sunt chiar toate cele mai importante evenimente,
selecţia va fi fost poate uşor subiectivă, dar SIGUR sunt eveni-
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mentele majore, a căror trecere în revistă aminteşte anul. Apoi
încep editorialele, urmate de o selecţiune substanţială din
ANDO-grafiile zilei din 2006. 

Exact ca în precedentele volume, ANDO nu rescrie nimic,
nu modifică, în cazul în care urmările vor fi fost altele decât con-
cluziile sale, nu înfrumuseţează, nu trişează. Aceasta e prima în-
datorire şi cea mai de seamă a unui ziarist adevărat. Textele
reproduse sunt cele apărute la vremea lor, în ziua cutare a lunii
cutare din 2006. Intervine a doua calitate a ziaristului nostru –
comentariile şi analizele sale, toate făcute la cald, sunt extrem
de pertinente, iar în reluarea de acum nu se rescrie nimic. Cronica
făcută în timp real devine impresionantă, înţelegerea a ceea ce
se întâmplă, uimitoare. Format la şcoala dură a comentatorilor
zilnici a ceea ce vede, ceea ce aude şi ceea ce se face, Octavian
Andronic nu se dezminte, constatăm acum, cum am constatat în
2006. Poate anul 2006 n-a fost unul cu evenimente majore, ful-
minante, evenimente reper. Fireşte că s-au petrecut enorm de
multe lucruri, pe care vi le veţi aminti cu plăcere sau nemulţu-
mire citindu-i (recitindu-i) textele acestui cronicar veritabil (ten-
siuni între palate, cum am zice astăzi, condamnarea comu-
nismului, spionita, congrese de partide despre care atunci se spu-
nea că sunt cruciale, adâncirea sărăciei, jefuirea României, soluţii
morale şi imorale etc), dar anul 2006 a fost extrem de important
pentru că a fost ultimul dinaintea aderării României la Uniunea
Europeană. S-au făcut atunci ultimele pregătiri, s-au manifestat
ultimele împotriviri, s-au făcut ultimele erori, al căror ecou îl mai
suportăm şi astăzi, s-au consumat – cum spune Octavian Andro-
nic - săptămâni politice după tipicul românesc: una vorbim şi
alta (nu) facem. Nu ne punea nimeni beţe-n roate, ne puneam
singuri. Dar până la urmă, mai mult împinşi de la spate, tot am
înaintat spre UE. Am rămas însă –iarăşi remarca lui Andronic –
maeştri în arta mimării. Vedem rezultatul.

Citiţi ”Cronologia comentată a anului 2006. Între DA şi
NU”. Nu veţi pierde nimic, dimpotrivă!

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

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

„Textele pe care Octavian Andronic le (re)aduce în faţa citi-
torului nu reprezintă doar comentarii pertinente şi pline de
substanţă în legătură cu evenimentele care au dominat anul
2001. Dincolo de aspectele ce ţin de imediat, ele ridică o serie
de probleme privind organizarea şi funcţionara societăţii na-
ţionale şi internaţionale. Indiferenţa populaţiei faţă de spaţiul
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public, în lipsa unor modele reale în cadrul societăţii sau scă-
derea coeziunii şi a solidarităţii sociale, pe fondul unor abor-
dări 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 mă-
iestrie şi acut spirit de observaţie toate trăirile şi zbaterile so-
cietăţii româneşti în jurul acestor probleme complexe
- specifice unei societăţi aflate într-un proces de transformări
istorice de mare anvergură. De aceea, volumul constituie, sunt
convins, o lectură utilă, instructivă şi agreabilă.” (Ion Iliescu)

Ahile şi broasca (Anul 2003)
“De fapt, adresabilitatea largă este o virtute aparte a gazetăriei
practicate de Octavian Andronic, în toate formele acesteia.
Editorialele sale, ca acelea din volumul de faţă, andografiile
care le însoţesc, agenţia de presă „AmosNews” şi ZP-„ziarul
personal on line” sunt tot atâţia vectori de opinie şi informaţie,
dar şi probe de talent şi inspiraţie care fac din gazetăria lui
Octavian Andronic una acccesibilă şi acceptată în cele mai
varii cercuri, inclusiv – sau mai ales – politice.
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Felul său de a fi l-a făcut un om respectat pe întreg spectrul
politic, deşi convingerile sale au fost ferme, consecvente şi
clar asumate de-a lungul anilor. Dar, în timp ce prietenii îl ig-
noră pentru că-l ştiu alături, adversarii îl respectă sau, cel
puţin, nu se pot supăra pe el. Ando merită felicitat şi pentru
această „universalitate” a personalităţii sale, lipsită de radica-
lism, dar nu şi de unghiuri tăioase, pe care satira din grafică
şi umorul din scris le fac ceva mai suportabile.” (dr. Octavian
Ştireanu)

Un an care a decis alţi ani (Anul 2004)
„În compensaţie, îi mulţumesc autorului pentru cele câteva re-
feriri la finala primelor prezidenţiale, cea din 17 mai 1990, ci-
vilizată 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)

Principiul Arătării Pisicii (Anul 2005)
“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, regru-
pate pe ani, articolele publicate zilnic sau aproape zilnic, după
1 ianuarie 2000, pe prima pagină a publicaţiei electronice
“Amos News”, simultan cotidian şi agenţie de presă, una din-
tre cele mai echilibrate şi profesionale dintr-un multicolor (po-
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liticeşte 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 cotidia-
nului “Libertatea”, publicaţie în care se metamorfozase în vi-
teza 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 seis-
mice 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 Sta-
tul şi poporul şi-au dat “un program de viaţă, şi-au reordonat
instituţiile şi electoratul, ba chiar şi “cetele” politice (căci des-
pre 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, pri-
veşte anul 2005, situat temporal în urmă cu aproape un dece-
niu de ceea ce s-a întâmplat ieri, se întamplă azi şi se va
întampla mâine şi până la sfârşitul anului. Depărtarea faţă de
faptele prezentate şi interpretate de Octavian Andronic la tim-
pul lor şi acum în cartea de faţă, simptomatic intitulată “So-
luţia imorală”, îngăduie cititorilor ce au urmărit cu atenţie
“aventura” (căci chiar despre o aventură este vorba) post to-
talitară a României, o evaluare detaşată a acesteia.” (Grigore
Arbore)
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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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Cronologia
principalelor evenimente 

ale anului 2006 

5 ianuarie - Filarmonica „George Enescu” deschide seria eveni-
mentelor dedicate împlinirii a 250 de ani de la naşterea lui Wolf-
gang Amadeus Mozart cu concertul pentru vioară în La Minor.
9 ianuarie - Un elicopter aparţinând SMURD se prăbuşeşte în
apropierea aeroportului din Iaşi; patru persoane îşi pierd viaţa.
11 ianuarie - Nicolae Manolescu (preşedintele Uniunii Scriitorilor
Români) este numit ambassador al României la UNESCO.
12 ianuarie - Militantul ultranaţionalist Mehmet Ali Ağca, care a
încercat în 1981 să-l ucidă pe Papa Ioan Paul al II-lea, a fost elibe-
rat din închisoarea Kartal din Istanbul, după aproape 25 de ani de
detenţie petrecuţi în Italia şi Turcia.
14 ianuarie - O explozie cauzată de acumularea de gaze ucide
şapte oameni la mina din Anina.
15 ianuarie - La Biblioteca Academiei Române sunt prezentate
următoarele cinci volume ale ediţiei facsimilate a manuscriselor
lui Mihai Eminescu; primul volum a fost lansat pe 15 ianuarie 2005
16 ianuarie - Ministerul Culturii şi Cultelor şi Casa Regală a Ro-
mâniei anunţă că 2006 va fi dedicat acţiunilor de omagiere a pri-
mului Rege al României - “Anul Carol I”, program complex prin
care se comemorează 140 de ani de la proclamarea lui Carol I ca
prinţ al României, 125 de ani de la proclamarea regatului şi 100
de ani de la organizarea Expoziţiei Jubiliare.
20 ianuarie - Mehmet Ali Ağca este închis din nou, în urma deci-
ziei luate de Curtea Supremă de Justiţie din Turcia.

*
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*
2 februarie - Preşedintele României, efectuează, o vizită oficială
la Kiev, la invitaţia omologului său ucrainean, Viktor Iuscenko.
2 februarie - Traian Băsescu, a declarat la întoarcerea din vizita
oficială în Ucraina, că nu a luat niciodată vreun credit de la Banca
Agricolă.
6 februarie - Preşedintele României îşi exprimă îngrijorarea în le-
gătură cu faptul că procurorul şef al Departamentului Naţional An-
ticorupţie, Daniel Morar, a fost invitat de Comisia pentru
Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din Camera De-
putaţilor pentru a răspunde la probleme ce fac obiectul unor an-
chete în derulare.
6 februarie - Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu informează că
sunt încheiate negocierile pentru preluarea companiei Blue Link
Comunicazioni, care deţine pachetul majoritar în trustul de presă
Realitatea. 
10-12 februarie - Cupa Davis: România întâlnește Statele Unite
pentru a şasea oară în cadrul acestei competiţii mondiale; scor final
4-1 în favoarea SUA.
20 februarie -  Este inaugurată Low Racoviţă, prima stație româ-
nească din Antarctica.
21 februarie - Ziaristul Sebastian Oancea este pus sub învinuire
pentru culegere şi transmitere de date cu caracter secret, după mai
multe ore de audieri.
25 februarie - Scenaristul de origine română Radu Mihăileanu pri-
meşte premiul César pentru cel mai bun scenariu original, atribuit
filmului său “Va, vis et deviens”.

*
3 martie - Ministrul Apărării, Teodor Atanasiu declară într-o con-
ferinţă de presă, că 79 de cadre militare, printre care trei generali,
au fost sancţionate în cazul scurgerii de informaţii din MApN, iar
doi ofiţeri s-au ales cu dosar penal. 
8 martie - Târgul Internaţional de Turism de la Berlin, la care ora-
şul Sibiu este reprezentat de primarul Klaus Johannis  este promo-
vat în premieră cu programul “Capitală Culturală Europeană 2007”
9 martie - Moare artista Laura Stoica într-un accident rutier.
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11 martie - Slobodan Milošević, fost preşedinte al Serbiei, este
găsit mort în celula sa din închisoarea de la Haga, Olanda.
13 martie - Cernavodă este primul oraş din România care intră în
carantină totală din cauza gripei aviare.
15 martie - Adrian Năstase îşi anunţă demisia din fruntea Camerei
Deputaţilor şi din funcţia de preşedinte executiv al PSD după ce
37 din filialele PSD din teritoriu i-au acordat un vot de blam.
17 martie - Decernarea premiilor Clubului Român de Presă; juriul
a avut de comparat peste 476 de materiale de presă scrisă, 33 ma-
teriale radio şi 108 materiale video, materiale depuse de 291 de
jurnalişti
20 martie - Deputatul PNL, Bogdan Olteanu este ales în funcţia
de preşedinte al Camerei Deputaţilor.
29 martie - Congresul Partidului Popular European se desfăşoară
la Roma.
30 martie - Conferinţa Internaţională privind cooperarea regională
în regiunea Mării Negre.

*
3 aprilie - În sala „Ion Luca Caragiale“ a Teatrului Naţional din
Bucureşti are loc Gala Premiilor UNITER, ediţia a XIV-a.
4 aprilie - Nivelul Dunării atinge cote record.
4 aprilie - Claudiu Secaşiu este noul preşedinte al CNSAS.
18 aprilie - Grupul media ‘Intact’ a achiziţionat pachetul majoritar
de acţiuni al Agenţiei de Presă AMOS News. Agenţia AMOS News
a fost înfiinţată în 2002 de către jurnalistul Octavian Andronic. 
19 aprilie - Aproape 6.000 de oameni evacuaţi din cauza inunda-
ţiilor. Apele Dunării înregistrează o scădere uşoară dar nivelul flu-
viului rămâne în continuare peste cota de inundaţie.
20 aprilie - Ionel Haiduc devine preşedintele Academiei Române,
înlocuindu-l pe Eugen Simion.
27 aprilie - Un soldat român şi trei italieni sunt ucişi, în Irak într-o
explozie, provocată de un dispozitiv artizanal, la Nassyria.

*
7-13 mai - Bucureştiul este gazda festivalul EUROPAfest, un ine-
dit amestec de jazz, blues, pop şi muzică clasică.
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8 mai - Preşedintele Traian Băsescu se operează de hernie de disc
la o clinică particulară din Viena. Medicii au preconizat o perioadă
de spitalizare de 7 zile. Purtătorul de cuvânt al Administraţiei Pre-
zidenţiale a declarat că nu este cazul ca preşedintele să aibă vreun
înlocuitor în această perioadă.
14 mai - Primul caz al prezenţei virusului H5N1 la o fermă de pă-
sări din România.
15 mai - Se interzice comercializarea păsărilor vii pe întreg terito-
riul ţării, pentru următoarele două săptămâni.
20 mai - Cea de-a 51-a ediţie a concursului de muzică Eurovision
de la Atena a fost câştigată de Finlanda; România reprezentată de
Mihai Trăistariu s-a clasat pe locul 4.
27 mai - La festivalul de film de la Cannes, actriţa Dorotheea Petre
obţine primul premiu de interpretare luat vreodată de un actor
român .
28 mai - Tot la Cannes, regizorul Corneliu Porumboiu obţine pre-
miul “Belle Europa cinema”, pentru cel mai bun film european
pentru filmul “A fost sau n-a fost”. 
31 mai - Preşedintele Partidului Conservator, Dan Voiculescu,
anunţă transferul acţiunilor pe care le deţine în mai multe societăţi
comerciale în favoarea ficelor sale.

*
2 iunie - Autorităţile confirmă existenţa a 123 de focare de gripă
aviară în întreaga ţară. Uniunea Europeană decide să extindă la în-
tregul teritoriu al României interdicţia privind importul de păsări,
din cauza răspândirii rapide a virususlui H5N1 al gripei aviare.
3 iunie - Muntenegru redevine stat independent, proclamându-şi
în mod oficial separarea de uniunea statală Serbia şi Muntenegru,
în urma referendumului popular.
6 iunie - Emil Hurezeanu devine director editorial la “România
Liberă”.
9 iunie - Începe campionatul mondial de fotbal din Germania.

*
3 iulie - Pe piaţa media din România a fost lansată o nouă agenţie
de presă - News IN. Ea aparţine trustului Realitatea Media.
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9 iulie - Echipa Italiei învinge cu 5-3 după lovituri de departajare
echipa Franţei şi câştigă Campionatul Mondial de Fotbal din
Germania.
12 iulie - Începutul crizei din Orientul Mijlociu când Hezbollahul
şiit libanez a capturat doi soldaţi israelieni la frontiera israeliano-
libaneză.
15 iulie - Summitul anual al Grupului ţărilor puternic industria-
lizate G8, se deschide la Sankt Petersburg. Principalele teme, pro-
puse de ţara organizatoare: securitatea energetică, învăţământul,
sănătatea, Iranul, Coreea de Nord şi, cu prioritate, Orientul Mij-
lociu.
17 iulie - Mai multe rachete israeliene lovesc oraşul port Beirut.
Aproximativ 340 de români părăsesc deja Libanul iar alţi 340 cer
evacuarea.
21 Iulie - Carol Sebastyan, fost redactor şef la “Cotidianul”, este
deconspirat drept colaborator al fostei securităţi.
31 iulie - Fidel Castro, preşedintele Cubei, predă temporar puterea
fratelui său, Raúl, din motive de sănătate.

*
3 august - Preşedintele Ucrainei, Viktor Iușcenko, acceptă să-l de-
semneze pe Viktor Ianukovici, rivalul său politic, în funcţia de pre-
mier.
10 august - Vizita preşedintelui Băsescu în Afganistan. Discuţii
despre viitorul cooperării cu Afganistanul, în plan politic, militar
şi economic. Vizită la bazele militare româneşti din capitala afgană
Kabul, din Kandahar şi Zabul.
22 august - Compania Grup Servicii Petroliere (GSP) proprietara
platformei de foraj marin Orizont afirmă că 20 de marinari români
sunt sechestraţi în Golful Persic de către militari iranieni şi că asu-
pra platformei s-au tras focuri de mitralieră de pe o şalupă mili-
tară.
23 august - Ambasadorul iranian la Bucureşti afirmă că incidentul
de pe platforma Orizont este urmare a unui litigiu comercial iar
poliţia a intervenit pentru punerea în aplicare a unei hotărâri jude-
cătoreşti.
28 august - Se înfiinţează Centrul Cultural “Sala Palatului” prin
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transferul imobilului din administrarea Regiei Autonome „Admi-
nistraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru ca ediţia din 2007 a “Fes-
tivalului Internaţional George Enescu” să se desfăşoare la un stan-
dard de calitate ridicat.
30 august - România semnează cu reprezentanţii companiei sud-
coreene Daewoo contractul prin care statul redevine unicul pro-
prietar al uzinei de la Craiova. Cele 51% din acţiunile deţinute de
compania coreeană sunt răscumpărate pentru suma de 60 de mi-
lioane de dolari.

*
1 septembrie - Leul românesc trece la convertibilitate totală.
6 septembrie - Preşedintele sud-coreean Roh Moo Hyun începe o
vizită de stat de două zile în România, la invitaţia omologului său.
8 septembrie - Dinu Patriciu, alături de alte 12 persoane implicate
în dosarul Rompetrol, este trimis în judecată pentru şapte capete
de acuzare.
10 septembrie - Michael Schumacher, pilotul de Formula 1 cu cele
mai mari succese din istorie, anunţă că se va retrage la sfârşitul se-
zonului 2006.
12 septembrie - În cadrul unui discurs la Universitatea din Regens-
burg, Papa Benedict al XVI-lea citează un pasaj critic la adresa
Islamului, stârnind proteste de masă în rândul musulmanilor.
12 septembrie - Referendum în republica separatistă Transnistria
privind independenţa regiunii.
20 septembrie - La Bucureşti, timp de trei zile, se desfăşoară Con-
gresul european de istorie a religiilor. Este prima manifestare de
acest gen organizată într-o ţară din sud-estul Europei.
26 septembrie - Comisia Europeană confirmă faptul că România
şi Bulgaria sunt pregătite să adere la Uniunea Europeană la 1 ia-
nuarie 2007.
28-29 septembrie - Se desfăşoară la Bucureşti cea de-a XI-a Con-
ferinţă a şefilor de stat şi de guvern care au în comun limba fran-
ceză - Sommet-ul Francofoniei.

*
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1 octombrie - Reprezentanta României, Ioana Valentina Boitor,
s-a clasat pe locul doi la concursul Miss World 2006.
14 octombrie - Consiliul de Securitate ONU a adoptat, în unani-
mitate, o rezoluție care impune sancțiuni economice și comerciale
Coreei de Nord în urma testului nuclear din 9 octombrie.
15 octombrie - Echipa de jurnalişti de la Libertatea, a trecut în
masă la “Averea” lui Dinu Patriciu.
18 octombrie - Palatul CEC din Bucureşti intră în proprietatea Pri-
măriei Municipiului Bucureşti. Guvernul a plătit Casei de Economii
şi Consemnaţiuni aproximativ 18 milioane de euro pentru imobil.
23 octombrie - Armata nu mai este obligatorie în România.
26 octombrie - Germania a ratificat Tratatul de aderare a României
şi Bulgariei la Uniunea Europeană. Din cele 551 de voturi expri-
mate, 529 au fost pentru, 12 voturi împotrivă şi 10 abţineri.
26 octombrie - Teodor Baconschi este numit în funcţia de consilier
prezidenţial la Departamentul Politic.
30 octombrie - Leonard Orban este confirmat de preşedintele Co-
misiei Europene, Jose Manuel Durao Barroso, în postul de comisar
european din partea României.Domeniul său: multilingvismul.
31 octombrie - Rompetrol Holding SA a achiziţionat pachetul ma-
joritar de acţiuni şi dobândirea controlului unic asupra SC Adevărul
SA, astfel Dinu Patriciu a preluat controlul asupra cotidianului
Adevărul şi asupra firmelor deţinute de societatea principală.

*
1 noiembrie - Mircea Chertes,  consilier de stat al premierului, a
declarat că a depus plangere impotriva Trustului Gazeta,întrucât
consideră că a fost denigrat în mai multe articole. Presa clujeană a
trecut în 2006 prin cele mai mari schimbări de la căderea regimului
comunist. Evenimentul cel mai important al anului rămâne aresta-
rea conducerii trustului Gazeta.
3 noiembrie - Noul șef al Delegației Comisiei Europene în Ro-
mânia, diplomatul italian Donato Chiarini, își înaintează scrisorile
de acreditare ministrului de Externe, Mihai-Răzvan Ungureanu.
5 noiembrie - Înaltul tribunal irakian l-a condamnat pe fostul pre-
şedinte Saddam Hussein la “moarte prin spânzurare” pentru res-
ponsabilitatea în executarea a 148 de locuitori şiiţi ai oraşului



Doujad’l, în anii 80.
12 noiembrie - În Osetia de Sud, regiune separatistă georgiană
susţinută de Rusia, locuitorii sunt chemaţi să se pronunţe prin re-
ferendum, asupra independenţei zonei, în ciuda criticilor interna-
ţionale.
15 noiembrie - Preşedintele Traian Băsescu vizitează Libia, la in-
vitaţia omologului său libian, Muammar Al Gaddafi.
20 noiembrie - Cristian Tudor Popescu demisionează din funcţia
de preşedinte al Clubul Român de Presă.
23 noiembrie - Premierul Călin Popescu Tăriceanu este operat la
genunchi într-un spital din Franţa, în urma problemelor care au
apărut după accidentul de motocicletă în care a fost implicat în
vară.
30 noiembrie - Un cetăţean român în vârstă de 26 de ani din Arad
este pus sub acuzare de un tribunal federal din Los Angeles, pentru
că a spart codurile a peste 150 de computere ale Agenţiei Spaţiale
Americane, ale Departamentului de Energie şi ale Marinei ameri-
cane.

*
1 decembrie - Sărbătoare de Ziua Naţională a României. La Bu-
cureşti, paradă militară, spectacol de artificii, concert Phoenix şi
inaugurarea luminilor de sărbători. În acest an, luminile au culorile
Uniunii Europene - alb, albastru şi galben. Ceremonii organizate
la Alba Iulia şi în alte oraşe din ţară. La Cluj, liderii UDMR depun
la statuia lui Avram Iancu o coroană de flori cu panglică de doliu
în locul tricolorului.
1 decembrie - În România intră în vigoare un nou cod rutier, mai
aspru şi controversat. Se aplică un sistem nou, prin care şoferii sunt
amendaţi cu puncte de penalizare; la cumularea a 15 puncte se sus-
pendă automat permisul de conducere.
2 decembrie - Pentru prima dată, în România se desfăşoară con-
cursul internaţional de creaţie muzicală pentru copii Eurovision
Junior 2006.
6 decembrie - Liberalului Dan Motreanu este numit în funcţia de
ministru al agriculturii.
9 decembrie - Oraşele Sibiu şi Luxemburg devin oficial Capitală
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Europeană a Culturii pentru anul 2007. Evenimentul de deschidere
al Programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 va avea
loc în data de 1 ianuarie 2007.
9 decembrie - Congresul PSD: Mircea Geoană este reales în func-
ţia de preşedinte al partidului cu 978 de voturi, iar contracandidatul
său, Sorin Oprescu, a obţinut 399 de voturi. Pentru funcţia de se-
cretar general al partidului, a fost ales Titus Corlăţean cu doar 40
de voturi mai mult decât fostul secretar general al partidului, Miron
Mitrea.
11 decembrie - Candidatul liberal Varujan Vosganian, pentru func-
ţia de ministru al Economiei şi Comerţului, primeşte vot favorabil
din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
19 decembrie - Cei patru manageri de presă arestaţi în dosarul
trustului Gazeta din Cluj îşi vor petrece Sărbătorile după gratii. Ju-
decătorii de la Tribunalul Cluj au decis pelungirea mandatelor de
arestare, la cererea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infrac-
ţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT). 
20 decembrie - Cozmin Guşă îl acuză pe Franco Frattini că a pus
umărul la politizarea justiţiei din România.
21 decembrie - Adjunctul şefului Secţiei Parchetelor Militare din
cadrul Parchetului General, Dan Voinea, declară la postul naţional
de televiziune că ancheta evenimentele din 1989 nu se mai face pe
dosare separate.
23 decembrie - Un elicopter SMURD s-a prăbuşit sâmbătă dimi-
neaţă în pasul Tihuţa, în zona lacului Colibiţa, cu patru persoane
la bord. Cei patru membri ai echipajului sunt în viaţă şi au suferit
doar răni uşoare.
23 decembrie - Salariul de bază minim brut pe ţară garantat  va
fi în plată, începând cu 1 ianuarie 2007.
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Relaţia preşedintelui cu puterile

Anul 2005 a însemnat pentru primul preşedinte-jucător din istoria mo-
dernă a României testul esenţial al relaţiei sale cu celelalte puteri.Relaţia cu
Executivul a fost, poate, cea mai năbădăioasă. A început cu declaraţii de iubire
totală şi cu sacrificii demne de un nou Meşter Manole (a renunţat la Blaga, pe
care abia-l alesese consilier şi le-a ‘donat’ pe Cristina Pârvulescu şi Sulfina
Barbu, două dintre fruntaşele ‘batalionului portocaliu’ de femei) pentru a
ajunge la un conflict deschis cu premierul, în urma refuzului acestuia de a de-
misiona. Odată cu ratarea şansei anticipatelor, Băsescu s-a împăcat cu ideea
şi, în final, a decretat că Guvernul ar fi ‘cel mai tare’ de după Revoluţie, anul
sfârşindu-se cu clasicele pupături în Piaţa Endependenţii.Relaţia cu Parlamen-
tul s-a înscris în parametrii neconstituţionali ai favorizării evidente a forma-
ţiunilor care l-au propulsat la putere şi prin atacuri continue şi directe la adresa
foştilor adversari. Nici membrii minoritari ai Alianţei nu s-au bucurat de un
tratament mai bun, chiar dacă maghiarii nu au fost gratulaţi cu epitetele adre-
sate umaniştilor-conservatori. Ca preşedinte al ţării, Băsescu a continuat să fie
preşedinte al democraţilor şi al unei aripi democrate a liberalilor, pe fondul re-
fuzului majorităţii acestora din urmă de a urma neabătut indicaţiile preziden-
ţiale. Pe scurt, o relaţie tensionată şi incoerentă prin jocul dublu făcut în
momentul în care decizia Curţii Constituţionale în problema şefilor Camerelor
a devenit previzibilă.Relaţia cu Justiţia a fost, poate, cea mai acută. Băsescu a
văzut în întregul sistem juridic piedica majoră a atingerii obiectivelor sale elec-
torale. N-a întârziat să îi catalogheze pe magistraţi drept “dinozauri” sau să-i
acuze de servilism faţă de fosta putere. Singura ocazie în care a avut cuvinte
de laudă pentru magistraţi a fost atunci când au închis dosarul ‘Flota’ şi când
au pus NUP pe dosarul casei din Mihăileanu.Relaţia cu presa a fost singura în
care a dovedit consecvenţă. După ce a tăiat publicitatea guvernamentală şi i-a
alungat pe ziarişti din avionul prezidenţial, a răspuns punctual fiecărei critici,
catalogând-o drept diversiune îndreptată împotriva sa de către adversarii poli-
tici. N-a rămas dator cu epitetele, a acuzat la rândul său fără prea multe probe,
iar zelul manifestat în rezolvarea crizei ostaticilor n-a exprimat simpatia sa
pentru branşă, dorindu-se mai degrabă o revanşă asupra acesteia.Mai mult
decât pentru oricare dintre predecesorii săi, pentru Traian Băsescu presa se îm-
parte în două: cea ‘ticăloşită’, subvenţionată de PSD sau de alte ‘cercuri de in-
terese’ obscure, şi cea ‘portocalie’, care-i cântă în strună cu profesionalism şi
cu onestitate. Cale de mijloc nu este pentru un preşedinte care nu e capabil să
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perceapă nuanţele.Ar mai fi, desigur, relaţia cu puterea... prezidenţială. Adică
cu el însuşi. Este cea mai nonconformistă dintre toate, Traian Băsescu dovedind
cu prisosinţă că nu se simte în largul său în haina tradiţională, croită de Con-
stituţie şi că n-are nici o reţinere în a călca protocolul şi tradiţiile pentru a im-
pune un alt tip de lider. Nu neapărat unul mai bun...(03 ianuarie)

Gripa cotroceană
Nu ştiu dacă în nomenclatorul de profesii al Ministerului Muncii fi-

gurează, distinct, şi aceea de consilier prezidenţial. Dacă nu, ea ar trebui intro-
dusă în regim de urgenţă şi plasată în categoria celor cu risc înalt pentru
sănătate. Alături de piloţii de supersonice sau, culmea, de ziarişti.Lucrurile n-
au stat aşa dintotdeauna. Funcţia de consilier la Cotroceni a fost, în general,
una liniştită şi bine plătită, pentru mai multe rânduri de ocupanţi. După ce s-a
definit ca atare pe parcursul primului mandat al lui Ion Iliescu, ea a devenit un
reper de notorietate pentru cei care au dorit acest lucru (genul BODA) sau unul
de discreţie aproape absolută (genul GURAN). Preşedinţia lui Emil Constan-
tinescu a marcat intrarea în circuit a ‘familiilor’, drum deschis de doamna Petre
şi fiul său Dănuţ (şi continuat azi de cuplul Adriana şi Claudiu Săftoiu), îm-
preună cu ideea susţinută de candidatul Alianţei Civice că un lider zonal de ca-
librul său nu are nevoie de consilieri, dar îi ţine pentru că sunt trecuţi în schemă.
Cel de-al treilea mandat al lui Ion Iliescu a adus cu el şi prima echipă stabilă
cap-coadă, fiecare dintre echipieri dobândind, pe merit sau nu, doza sa de no-
torietate pe parcursul celor patru ani.Situaţia s-a schimbat, aproape dramatic,
odată cu instalarea lui Traian Băsescu la Cotroceni. În doar primul dintre cei
cinci ani de mandat acesta a pierdut pe drum nu mai puţin de cinci dintre co-
laboratorii săi, teoretic cei mai apropiaţi. După doar câteva zile de la instalare,
şi-a luat rămas bun de la Vasile Blaga, eminenţa cenuşie a Partidului Democrat
post-Roman şi responsabil cu puteri depline, inclusiv financiare, al campaniei
prezidentiale. L-a cedat lui Tăriceanu pentru a întări o aripă democrată în evi-
dentă criză de valori. A urmat, după nici o lună, Andrei Pleşu, cooptat în echipă
pentru a-i da culoare intelectuală, mai degrabă decât pentru experienţa sa exe-
cutivă (distinsul eseist manifestându-se ca un şef de diplomaţie complet aerian,
sub Constantinescu). Acesta a invocat ca motiv al despărţirii oareşce probleme
de sănătate, printre afecţiuni numărându-se repetatele marşuri forţate pe lungile
coridoare ale Cotrocenilor până la cabinetul unui preşedinte care n-avea nicio-
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dată timp pentru hârtiile în care simţea o mare atracţie să-şi introducă un anumit
membru, după o veche tradiţie marinărească. Următoarea pe listă, Stana An-
ghelescu, a avut şi ea motive medicale, în special simptomul de paranoia al so-
ţului, comerciant cinstit de ţigări fără timbru, care începuse să confunde victoria
în alegeri a lui Băsescu cu victoria sa în afaceri. Foarte bine nu s-a simţit, de
la un moment dat nici blonda şefă a cancelariei, Elena Udrea, cea care ştia să
aranjeze cu egală pricepere, team building-urile de la Golden Blitz şi protocolul
vizitelor în republica Norvegia. Intrarea sa în gura presei pe motiv de grup de
interese al soţului cu însoţitorii ‘sistemului ticăloşit’ a făcut mai convenabil
pentru preşedinte un divorţ formal urmat de un concubinaj juridico-politic.Sfâr-
şitul anului a adus şi sfârşitul carierei în serviciul public al unei celebre repre-
zentante a societăţii civile a doamnelor Mungiu şi Macovei. Gripa cotroceană
a marcat-o grav pe doamna Renate Weber, pe fondul slăbirii organismului de
pe urma eforturilor susţinute de a găsi scuze juridice pentru imunitate prezi-
denţială în dosarele Flota şi Casa din Mihăileanu.Interesant este un lucru: nici
una dintre aceste personalităţi nu a lasat vreo ‘dâră’, vorba preşedintelui. Au
plecat aşa cum au venit. Şi cum o vor face, probabil, şi alţii dintre colaboratorii
cei mai apropiaţi ai unui preşedinte care, pe când era căpitan de vas nu avea
consilieri, ci doar subordonaţi al căror rol era să execute ordine. Ale coman-
dantui suprem, că peste el nu mai era vreun altul.  ( 04 ianuarie)

Cum se naşte o tradiţie
Nu-mi luaţi în nume de rău faptul că la cinci zile de le eveniment mă

întorc încă o dată cu faţa spre noaptea dintre ani. Dacă preţ de două decenii
ne-am format reflexul de a urmări cu stoicism discursurile tot mai lungi şi mai
cuprinzătoare ale lui Ceauşescu, cel care ne făcea să ne stea sarmaua în gât
vorbindu-ne despre marile succese internaţionale ale României, după ‘89 unul
dintre primele obiceiuri scoase din uz a fost discursul prezidenţial. În ‘89, ne-
având încă preşedinte constituţional am fost scutiţi de supliciu. După ce-am
avut preşedinte, discursurile s-au reluat, dar mult mai scurte şi mai dense. Pri-
mul a fost pe la nouă şi jumătate seara. Apoi, pe măsură ce au trecut anii, au
urcat şi discursurile spre ora 11, iar printre cei invocaţi a ajuta poporul român
în nobila sa misiune de integrare atlantică şi europeană a fost chiar Cel de Sus.
L-au pomenit şi liber-cugetătorul Iliescu, şi prietenul călugărului Vasile, Con-
stantinescu, în momentele festive care încheiau, pe ecranele televiziunilor ama-
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toare de a le retransmite, anul şi deschideau poarta către cel care urma. Năval-
nicul Traian Băsescu, preşedintele-jucător, a intuit din prima unde poate să
joace altfel şi altceva decât predecesorii săi. În euforia neaşteptatei câştigări a
alegerilor prezidenţiale, urmată şi de ‘forţarea’ celor legislative, Băsescu a dat
pur şi simplu buzna în Piaţa Universităţii, unde suporterii portocalii sărbătoreau
promisiunea traiului bun din sloganurile electorale. Într-un impuls care se va
dovedi pe placul mulţimii prezente, proaspătul preşedinte a înşfăcat o sticlă de
şampanie şi a sorbit cu sete din ea, făcând asistenţa să intre în delir. Ca să de-
vină tradiţie, momentului i-a fost suficientă repetiţia. De data asta pragmatic,
pe fondul unor pregătiri atente, Băsescu a revenit la locul faptei. Gestul de-
acum istoric a fost precedat de o festivitate fără noimă: decorarea, la miezul
nopţii, a unui medic palestinian şi a unui militar remarcat în intervenţiile de la
inundaţii. Ce semnificaţie trebuiau să aibă persoanele şi performanţele lor,
numai Băsescu ştie. Putem, cel mult, să ne dăm cu presupusul: poate că a fost
vorba de recâştigarea încrederii rezidenţilor arabi, vânaţi intens în ultima vreme
pe motiv de evaziuni fiscale, prin recompensarea unuia dintre puţinii care nu
se ocupă de afaceri! Sau îmbunarea militarilor, hăituiţi toată vara şi toamna
prin zonele sinistrate şi uitaţi la avansări. Cine ştie. Am însă aşa, o bănuială, că
la Revelionul de la anu’, Băsescu va umple scena cu eroi de toate soiurile şi va
da decoraţii la tot cartierul. Iar din 2008, orice decernare de distincţii se va face
musai de Revelion! Care va deveni şi el tot mai portocaliu.(05 ianuarie)

Un pompier: ministrul Dobre!
De un an de când e ministru nu doar al Transporturilor, ci şi al Locuin-

ţelor şi Turismului, dl Gheorghe Dobre pare că nu face altceva decât să dea
declaraţii la presă, îmbrăcat în celebra sa jachetă portocalie de pe la focarele
de dezastru care s-au ţinut lanţ de drumurile şi podurile patriei. N-am să înţeleg
de ce ministrul trebuia să stea o săptămână pe Valea Oltului şi să dirijeze arti-
ficierii şi buldozeriştii când acest lucru este la îndemâna oricărui şef de şantier.
Ori crede cineva că ministrul ştie mai bine decât acesta ce e de făcut? Că mi-
nistrul se află la locul dezastrelor e un lucru pozitiv. Dar să-şi facă o meserie
din asta (nu din dezastru) nu este deloc pozitiv. E chiar negativ. Pentru că, stau
şi mă întreb, cine-i face în tot acest timp treaba ministrului? Cine dă rezoluţii,
cine ia decizii, cine negociază? Chestia asta cu prezenţa la locul faptei este un
vechi reflex ceauşist. Aveau - n-aveau treabă, activiştii de toate categoriile tro-
păiau acolo unde ‘’fierbea’’ în simplul scop de a fi văzuţi de şefi şi de a li se



acorda calificativul de oameni dăruiţi cauzei. Că nu făceau nimic, e altă treabă,
dar îi mai şi încurcau pe cei care ştiau ce puteau să facă, cu indicaţiile şi păre-
rilor lor de doi bani. Dl ministru Dobre, apare, după ministrul Flutur, cel mai
apropiat acestui tipar. Dacă Flutur mai sare din când în când câte-o comună
asupra căreia se abate genocidul găinilor, mulţumindu-se să dea doar declaraţii
agramate, cocoţat pe scările ministerului, dl Dobre nu lipseşte niciodată de ni-
căieri, încât a început să fie asimilat dezastrelor înseşi. Îl vezi pe Dobre - poţi
fi sigur că iar s-a întâmplat o nenorocire, iar a luat apa un pod sau au căzut bo-
lovanii în capul şoferilor. Nu l-am văzut, un an întreg, pe ministru la tăierea
panglicii unui metru de şosea. Pur şi simplu pentru că aşa ceva nu s-a făcut.
Ministrul şoselelor a reuşit chiar performanţa să blocheze complet construcţiile
de autostrăzi prin analize şi anchete interminabile care nu s-au soldat decât cu
concluzii în doi peri. Pe mâna lui, România a pierdut, în 2005, teren în bătălia
pentru integrare, pentru că o Românie izolată de căile de acces europene are
şanse mici să se integreze doar politic. Candidat calificat la o remaniere, mi-
nistrul Dobre supravieţuieşte în post ca un soi de emblemă a catastrofei atot-
prezente în politica românească.(06 ianuarie)

Moştenitorii
Nu doar poliţiştii de frontieră au cei mai bogaţi socri! Au şi politicienii

de la putere sau din opoziţie, şi nu doar socri, ci şi mătuşi, unchi, bunici şi - de
ce nu - chiar copii! Sezonul actualizării declaraţiilor de venit aduce în faţa pu-
blicului o serie întreagă de surprize. Ca într-un veritabil muzeu aflăm cum se
face că, deşi ţara o duce prost, politicienii săi o duc tot mai bine.Singura nedu-
merire ţine de următorul fapt: unde se fac mai mulţi bani? În Opoziţie sau la
Putere? Un prim răspuns ni l-a dat Puterea de azi, care s-a consolidat bine în
Opoziţie până la a propulsa în primul eşalon al guvernului şi al parlamentului
câţiva milionari sadea, chiar dacă fac sau nu parte din top-ul cu pricina. Unii
dintre ei sunt foşti oameni de afaceri care au intrat în politică. Cum e Copos,
de exemplu, pe care invidioşii îl acuză că se îmbogăţeşte şi mai tare pe seama
influenţei pe care o are ca vicepremier. După părerea mea, aceştia greşesc.
Copos beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, cel puţin atâta timp cât este
notoriu faptul că şi-a văzut de business-urile lui, intrând în politică doar într-
un târziu, când era deja bogat.Mai puţin normal mi se pare fluxul invers: când
oamenii politici se apucă de afaceri, îmbogăţindu-se pe seama influenţei pe
care o exercită. Este un caz tipic de incompatibilitate şi cred că în această di-
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recţie nu prea s-a exprimat ‘parchetul’ anticorupţie lansat de actuala putere,
pentru simplul motiv că n-a dorit să-şi lovească propriii oamenii. Pentru că nu
este nimeni atât de naiv, încât să-şi închipuie că pe perioada mandatului toţi
aceştia ar fi tras obloanele afacerilor, văzându-şi conştiincios doar de
politică.Copos n-o face nici măcar de ochii lumii, iar alţii îşi asigură doar niţică
discreţie, pe care o mai camuflează cum pot în declaraţiile de avere. Asta dacă
n-au avut inspiraţia să procedeze la fel ca un deputat de la minorităţi care a de-
clarat cu nonşalanţă că el şi-a trecut în declaraţie o serie de bunuri şi venituri
pe care încă nu le are, în speranţa că le va obţine - într-un mod pe care să nu
fie nevoit să-l explice - până la expirarea mandatului! Singurul lucru care nu
poate fi anticipat este tocmai acela care alimentează cel mai copios conturile
aleşilor noştri: moştenirile de la rude bogate, care nu-i au decât pe ei.(07 ia-
nuarie)

Procentele respectului
Spre deosebire de predecesorii săi, Traian Băsescu este un personaj

sută la sută public. Detestă culisele şi iubeşte luminile rampei. Iar pe scenă nu
oboseşte să joace, să scoată replici memorabile, să răspundă la orice atac. Cu
mici excepţii - în care se poate doar bănui ce face -, viaţa sa se duce în primul
plan al jurnalului de actualităţi. Nici un alt politician post-revoluţionar - nici
chiar Ion Iliescu, în zece ani - nu a făcut să curgă atâta cerneală şi să se consume
atâta peliculă, cât a făcut Traian Băsescu într-un an.Pentru amatorii de statistici,
simpla răsfoire a colecţiilor ziarelor sau derulare a benzilor din arhivele tele-
viziunii sunt suficiente pentru a declara 2005 dreptul ‘Anul Băsescu’. Preşe-
dintele ales pe ultimii metri ai prezidenţialelor a jucat, neobosit, pe tot terenul,
îmbrăcând toate tricourile şi marcând din orice poziţii. Fire de luptător, Băsescu
a avut nevoie în permanenţă de adversari şi, dacă cumva i-au lipsit la un mo-
ment dat, i-a inventat. A fost apărătorul tuturor cauzelor, n-a fost problemă pe
care să nu o abordeze şi căreia să nu-i dea soluţii. N-a acceptat nici o critică
fără să-i dea replica şi nici o acuză fără să o demonteze. Toate aceste lucruri l-
au făcut popular. Până peste procentul care i-a fost necesar ca să câştige alege-
rile. Nici o gafă - şi a făcut o sumedenie - n-a fost prea mare pentru ca
susţinătorii săi să se îndoiască de el şi să dea înapoi. Ba, parcă, fiecare boacănă
n-a făcut decât să-i amplifice popularitatea. I s-au iertat şi i se iartă lucruri care pe alţii i-ar
fi îngropat demult şi definitiv. Pentru simplul motiv că este perceput ca ‘unul de-al nostru’.
Majoritatea se vede reprezentată de el, şi când îl persiflează pe premier, şi când îi înjură

28 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU



pe cei din Opoziţie, şi când îi laudă talentele avocăţeşti Elenei Udrea, şi când se distrează
pe terasa Cireşica cu dansuri ţigăneşti şi cu cântece la ureche - chiar dacă cei care-l urmă-
resc la televizor stau pe garduri pentru că le-au fost inundate casele. Poporul se simte re-
prezentat de unul care simte ca el, care trăieşte cam ca el, care împărtăşeşte aceleaşi valori.
Este abordabil, înjură la necaz, bea şampania direct din sticlă şi rezistă când i se zice şi
câte una de la obraz. Un singur lucru pare să-i lipsească lui Traian Băsescu din recuzita
care face din el omul numărul unu al ţării: respectul! Preşedintele e îndrăgit, acceptat, dar
nu respectat. Înjurătura - groasă, din rărunchi, sau subţire, din peniţă - îl ajunge imediat,
oriunde s-ar afla. Pentru că persoana nu impune şi respectul datorat funcţiei. Impresionează
- plăcut sau neplăcut.Atâta timp însă cât lipsa de respect nu se cuantifică în procente lipsă
în sondaje, ea poate fi acceptată cu inima uşoară şi cu şpriţul pe masă.(10 ianuarie)

Justiţia,
ghiuleaua de la piciorul Aderării?

După aproape un an de trâmbiţare a marilor succese obţinute în refor-
marea justiţiei sub înţeleapta conducere a doamnei Monica Macovei, un veri-
tabil cor de strigăte de alarmă ne arată că aderarea României la termen mai
poate fi periclitată doar de ceea ce se întâmplă, în strânsă legătură, în cazul jus-
tiţiei şi al luptei cu corupţia. Reuniunea de luni a marcat un acord deplin al
preşedintelui şi al primului-ministru pe această temă. Justiţia este încremenită
în mecanismele sale reuşind performanţa de a funcţiona ‘paralel cu realitatea’.
Dar asta e o realitate ce nu mai avea nevoie să fie demonstrată. Încrederea pu-
blică în actul de justiţie se află la una dintre cele mai scăzute cote istorice.
Omul simplu este din ce în ce mai convins - şi viaţa îi oferă nenumărate motive
de acest fel - că dreptatea este condiţionată material: plăteşti-câştigi. Iar sumele
puse în joc sunt cele care atârnă cel mai greu în cântarul acesteia. Funcţionează
chiar un soi de mercurial, iar în jurul instanţelor de judecată mişună interme-
diarii şi traficanţii. Nimeni, nici chiar cei cu adevărat nevinovaţi, nu mai au
curajul să-şi pună soarta în mâinile judecătorilor şi să aştepte cu încredere ver-
dictul. Dreptatea, ca şi nedreptatea, este şi ea tarifată corespunzător. S-a făcut
multă vreme caz de veniturile magistraţilor. Mici, insuficiente, pe drept cuvânt.
De-a lungul anilor, însă, acestea au fost majorate, mult peste nivelul general.
Deja magistraţii se înscriu printre cei mai bine plătiţi slujbaşi ai statului. Şi,
iată că o banală primă de Crăciun pe care ministrul a decis să fie dată doar ti-
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nerilor, stârneşte o veritabilă furtună de nemulţumire din partea celorlalţi. În
plină dezbatere asupra modalităţilor în care reforma justiţiei ar trebui dusă la
capăt în timp util, problema numărul unu rămâne cea a acestor prime. Conflic-
tul acut şi de lungă durată dintre ministru şi CSM a contribuit, la rândul său, la
această stagnare. Desigur că în CSM se află şi persoane nu dintre cele mai ono-
rabile, dar au ajuns acolo în mod democratic, prin votul colegilor. Democraţia
are şi părţile ei rele, dar asta e. Problemele în dispută între cele două părţi au
fost abordate sistematic de pe poziţii de forţă, atitudine ce a culminat cu absenţa
ministrului la ultima reuniune a CSM şi cu aceea a dlui Lupaşcu la recenta reu-
niune anticorupţie. Doamna Macovei are, desigur, intenţii bune. Dar are şi o
fire conflictuală care face să apară sistematic diferende acolo unde nu este
cazul. Probabil că o persoană mai echilibrată şi cu mai mult tact ar fi reuşit
până acum să deblocheze o serie întreagă de procese pe care agresivitatea cu
care cuplul Băsescu-Macovei a tratat relaţia cu Consiliul le-a inertizat pur şi
simplu. Semnalul de alarmă este real. La o privire atentă vom constata că până
la sfârşitul anului nu mai este fizic timp pentru a rezolva ceea ce a rămas ne-
rezolvat într-un domeniu guvernat mai degrabă de tipul percepţiei decât de
modul de acţiune.(11 ianuarie )

Bogaţi şi curaţi!
Dacă fostul preşedinte Iliescu a lansat sloganul ‘sărac, dar cinstit’ - să-

răcia fiind, în acest caz doar o figură de stil, clasa politică actuală impune, trep-
tat, un altul: bogat şi curat! Deşi prin prisma judecăţii comune, între cei doi
termeni este o anumită incompatabilitate, în tot mai multe cazuri constatăm că
oameni care au îndeplinit diferite funcţii în administraţie - funcţii, în general,
nu foarte bine plătite - şi-au îmbunătăţit substanţial condiţia materială. Nu este
doar o evidenţă, ea reiese mai ales din declaraţiile de avere, aşa incomplete
cum sunt acestea şi greu de verificat (încă nu are cine să facă acest lucru) şi,
de cele mai multe ori, şansa pare să joace rolul principal: şansa de a avea mătuşi
bogate, de a avea veri în străinătate, de a face plasamente inspirate în momente
în care preţurile sunt jos sau de a avea neveste cu spirit antreprenorial remar-
cabil. Un singur lucru nu s-a întâmplat printre demnitari - deşi modelul a fost
lansat pe vremea comuniştilor, când începuse verificarea averilor prin legea
‘ilicitului’: nu câştigă (încă) la Loterie! Or, ţinem foarte bine minte faptul că
aceasta devenise, cu ani în urmă, sursa şi scuza tuturor celor care câştigau mai
mult decât din leafă şi trebuiau să dea seamă pentru asta. Există, desigur, pro-

30 Octavian Andronic / ANUL 2003 SEPARAŢIA PALATELOR



blema majoră a probării indubitabile a eventualelor incorectitudini şi până când
o instanţă autorizată nu va clarifica lucrurile, toţi cei bănuiţi îşi prezervă pre-
zumţia de onestitate. Juridic vorbind. Moral, problema este mult mai complexă.
Sentimentul - tot mai acut - că cei mandataţi cu responsabilităţi publice folosesc
aceste poziţii pentru a se îmbogăţi în mod incorect aruncă blamul asupra în-
tregii clase politice şi a administraţiei. Zilele trecute a apărut şi cinica problemă
a plângerii miniştrilor democraţi că au lefuri prea mici. Nimeni nu-i obligă însă
să rămână miniştri şi să sufere material. Sunt liberi să se îndrepte spre sectorul
privat unde să-şi folosească abilităţile. Societatea românească are nevoie de o
delimitare tot mai limpede între serviciul public şi afaceri. Nu poţi să le faci
pe ambele - sau n-ar trebui. Aici rezidă şi principala problemă care riscă să ne
afecteze termenul de integrare: corupţie există pentru că sistemul este extrem
de permisiv, că lasă deschise portiţele prin care legea poate fi fentată fără teama
că cel care o face poate fi tras la răspundere. Când vom afla că nu ştiu care mi-
nistru sau deputat despre care se ştie că are aptitudini să cumuleze valori a şi
câştigat la Loterie, înseamnă că sistemul a atins cota maximă. Mi-e teamă că
acest lucru se va întâmpla mai curând decât bănuim.(12 ianuarie )

Tăriceanu: trezirea din pumni?
Celui care urmăreşte cu atenţie scena politică nu se poate să-i fi scăpat

faptul că, de o bună bucată de vreme, raportul de forţe între preşedinte şi pre-
mier tinde să se modifice. Relaţia a plecat din punctul în care câştigătorul (Bă-
sescu) a luat totul, oferind, cu generozitate, câte ceva partenerului. Un Băsescu
triumfător şi un Tăriceanu timorat de brusca sa avansare - acesta a fost tabloul
debutului noii puteri. Cu un preşedinte în continuă ofensivă şi cu un premier
la remorca acestuia, lucrurile au evoluat până la punctul în care acesta din urmă
ar fi trebuit să fie scos din joc sub pretextul fragilităţii parlamentare, situaţie
recuperabilă doar prin alegeri anticipate. O revelaţie proprie sau de grup (de
interese) l-a împins însă pe Tăriceanu să facă primul său pas înainte, într-o ac-
ţiune de rezistenţă faţă de fratele mai mare. ‘Decizia irevocabilă’ de a demi-
siona s-a revocat sub pretextul responsabilităţii faţă de mandat. A fost primul
semn că percepţia istorică a raportului dintre cele două funcţii suferă o modi-
ficare în sensul prerogativelor constituţionale. Cu toate eforturile depuse în
continuare de preşedinte pentru a demonstra că el este şeful - în care s-a recurs
şi la diversiuni de genul celei lansate de Elena Udrea cu privire la telefonul dat
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de premier la Parchet - lucrurile au început să se schimbe, Tăriceanu subliniind
cu fiecare prilej ideea că el este, totuşi, şeful guvernului şi că deciziile îi aparţin.
Slab, ezitant, nesigur pe el la început, Tăriceanu a prins curaj odată cu con-
ştientizarea faptului că are în spatele său o forţă politică capabilă să facă faţă
presiunilor rapacelui său aliat. Anul 2006 a început sub aceste auspicii. În timp
ce Traian Băsescu s-a dedicat momentelor pitoreşti - deblocarea Văii Oltului
şi alunecările de teren din Vâlcea - Tăriceanu a organizat şi prezidat reuniunii
importante, lansând mesaje şi consolidându-şi autoritatea de şef al guvernului.
Până şi absenţa sa la şedinţa CSM-ului de miercuri a fost un semnal de inde-
pendenţă, care a dorit să sublinieze faptul că are treburi mai importante decât
să dădăcească magistraţii care, oricum, sunt independenţi faţă de puterea po-
litică. În meciul de box dintre Băsescu şi Tăriceanu, ultimul s-a trezit din
pumni, şi după câteva knock-down-uri, începe să preia controlul, punctând
spectaculos.(13 ianuarie )

Liberalii vor 
republică parlamentară!

Nu ideea în sine, cât faptul că ea vine din partea unui aliat - liberalul
Crin Antonescu - face din aceasta ‘bomba zilei’: ‘Republica parlamentară ar fi
soluţia pentru ca preşedintele şi primul-ministru să nu se mai suprapună în ac-
tivităţi’ - zice acesta, fără să mai adauge că într-o asemenea situaţie Traian Bă-
sescu ar fi pus într-o vitrină şi arătat vizitatorilor străini, în timp ce Tăriceanu
va trebui să se împartă între activităţile de la Palatul Victoria şi cele de pe Valea
Oltului. Propunerea nu e nouă. A mai vehiculat-o şi Adrian Năstase, pe când
era premier şi nu se ştia că va fi împins spre Cotroceni de evenimente. Cu ar-
gumentul că ea funcţionează în multe ţări europene chiar - Germania şi Italia
fiind cele mai pregnante exemple. Venea într-un moment în care Ion Iliescu îşi
expira mandatele şi oricum nu l-ar fi afectat. Cu alte cuvinte, soluţia reprezen-
tativ-decorativă era destinată unui ne-nominalizat, situaţie în care o eventuală
decizie era mai uşor de luat.Diferenţa faţă de contextul în care a apărut propu-
nerea lui Crin Antonescu este fundamentală. Traian Băsescu este un preşedinte
hiperactiv. El trage la poartă din toate poziţiile şi de pe toate posturile, buimă-
cindu-şi nu odată coechipierii. Îl sufocă, pur şi simplu pe premier prin imix-
tiunile sale frecvente şi îl dublează cu orice prilej. Pe fondul acestei atitudini
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creşte şi presiunea pe care cei aflaţi în spatele lui Băsescu - credinciosul partid
democrat - o exercită asupra partenerilor de Alianţă, cu care reuşesc să intre
nu odată în conflict prin rejectarea condiţiei iniţiale de ‘acţionar minoritar’.În
această situaţie, zice Antonescu şi, chiar dacă nu îl aprobă pe faţă, cam aşa gân-
desc majoritatea liberalilor, trebuie făcut ceva pentru ca vârfurile să nu se mai
calce pe picioare. Trebuiesc delimitate atribuţiile. Iar cel mai simplu este să
facem dintr-o Românie semiprezidenţială, una cu preşedinte ales de parlament.
Adică unul cu atribuţii minime. Că până la adoptarea unei astfel de soluţii e
drum lung şi dificil, e altă poveste. Rostul propunerii este de a da un semnal
către impetuosul preşedinte că nu toată lumea îl iubeşte până la a-i face mereu
pe plac. Că este preşedinte, nu conducător, şi că la volanul maşinii poate să se
afle un singur şofer. Liberal, bineînţeles.(14 ianuarie)

Cine n-are mătuşi să-şi cumpere...
Primul lucru despre care îţi poţi pune întrebări legate de scandalul me-

diatic declanşat de actualizarea declaraţiei de venit a preşedintelui Camerei
Deputaţilor este dacă amploarea acestuia este justificată. Practic, de o săptă-
mână, detaliile şi aprecierile privind autenticitatea dobândirii spectaculoasei
moşteniri lăsate de o mătuşă cu spirit comercial blochează prima pagină a zia-
relor, chiar dacă între timp, evenimente cu rezonanţă mult mai complexă tind
să fie ignorate sau să fie trecute în plan secund. Adrian Năstase este o persoană
care, structural, iubeşte confortul şi siguranţa. Confortul sporit şi siguranţa pe
termen lung. Îmi amintesc că prin 1995, pe când era tot preşedinte al Camerei,
l-am însoţit, în cursul unei primiri, pe fostul ambasador al Urguayului, care
îmi era prieten şi care, la vreo doi ani după terminarea mandatului a venit într-
o vizită privată în România. A dorit cu acel prilej să se întâlnească cu câţiva
dintre oamenii cu care colaborase excelent pe parcursul misiunii sale la Bucu-
reşti, iar unul dintre aceştia era fostul ministru de Externe din perioada respec-
tivă. A fost o întâlnire cordială, pe parcursul căreia Adrian Năstase şi-a expus
câteva dintre ideile sale. Printre acestea se număra şi aceea că după Revoluţie,
generaţia sa se împărţise în două: cei care au îmbrăţişat cariera politică şi cei
care s-au lansat în afaceri. Iar la adăpostul serviciului public al primilor - rămaşi
din punct de vedere material la un stadiu precar - ceilalţi au prosperat în mod
spectaculos. Această segregare a constituit una dintre obsesiile constante ale fos-
tului premier, depistabilă în procesul constant de acumulări pe care l-a parcurs.
Multe suspectate, dar nici una dovedită până în prezent a nu fi fost licită. În po-
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litică, însă, dictonul ‘hoţul neprins e negustor cinstit’ nu prea stă în picioare. Dacă
afacerile au o morală a lor, politica - cu toate oportunismele şi compromisurile
pe care le implică - trebuie să ţină cont de un anumit cod de deontologie. Şi acesta
spune că în momentul în care doreşti să te dedici binelui celorlalţi, binele propriu
trebuie să treacă pe planul secund. Prosperitatea derivată din privilegiile funcţiei
nu este nici bine văzută şi nici acceptată. Este păcat că un politician de valoarea
lui Adrian Năstase, ale cărui calităţi nu pot fi contestate, a intrat sub incidenţa
tuturor acestor acuze care, pentru a rămâne în picioare, vor trebui să fie dovedite.
Şi într-un caz şi în altul (şi dacă vor fi dovedite şi dacă nu) imaginea şi, implicit,
cariera sa politică vor rămâne profund afectate, cu consecinţe pe termen lung,
într-un moment în care persoana sa se suprapune negativ peste aceea a unui partid
şi aşa aflat în criză.(16 ianuarie)

‘Cotele apelor Dunării...’
Principala distracţie a românilor, de vreo câteva sezoane încoace, după

Revelion, este studiul şi comentarea declaraţiilor de avere ale demnitarilor. Ga-
zetele şi televiziunile se întrec în a populariza sporul de avere al aleşilor şi nu-
miţilor săi, făcând inventarul plin de delicii al bunurilor agonisite din lefurile
bugetare. Distracţia este totală şi culmea hazului apare atunci când, din pură
întâmplare, se descoperă câte un ministru sau deputat mai amărăştean care timp
de 365 de zile n-a reuşit să pună nimic deoparte. ‘Ăsta ori e fraier, ori e bătut
în cap’ - meditează românul care nu reuşeşte cu nici un preţ să-şi sporească
pensia sau leafa minimă pe economie, netrecându-i prin cap ideea că, poate,
cel în cauză este pur şi simplu cinstit. Şi - ca atare - nepricopsit, vorba unui
cunoscut politician. În fond, n-ar trebui să fim prea surprinşi că averile acestor
oameni cresc. E o lege a progresului. Fiecare doreşte să trăiască mai bine, să-
şi chivernisească mai iscusit veniturile şi să-şi asigure şi  ziua de poimâine. Ea
se înscrie în trendul general al societăţii ieşite din egalitarismul păgubos al co-
munismului şi deschisă competiţiei în care cei mai buni câştigă şi mai mult.
Problema cetăţeanului, însă, nu e asta. Eu nu cred că cineva mai consideră că
preşedintele trebuie să locuiască la bloc, iar primul-ministru să meargă la ser-
viciu cu tramvaiul. El înţelege privilegiile funcţiilor, dacă acestea se încadrează
în parametrii decenţei. Înţelege şi faptul că toţi aceşti oameni trebuie să aibă şi
un standard social şi material, care să-i scoată din sfera tentaţiilor ilicite. Ce
nu înţelege cetăţeanul este această spectaculoasă şi inexplicabilă sporire a averii
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unor persoane care nu sunt oameni de afaceri şi a căror primă preocupare ar
trebui să fie binele celorlalţi. Sau, dacă înţelege, e din ce în ce mai puţin dispus
să accepte. Aşa imperfect cum este mecanismul legii, declarar ea averilor este
un exerciţiu de sănătate publică. Jena, frica de pedeapsă va contribui, în timp,
la compensarea zelului strângător al celor care şi-au făcut din acest lucru un
obiectiv primordial. Poate că vom ajunge să receptăm nivelul averilor demni-
tarilor precum odinioară se ascultau ‘cotele apelor Dunării’. Cu deosebirea că
acestea din urmă mai şi scădeau uneori, pe când primele ameninţă să inunde
bunul simţ şi măsura, singura avere a celor vreo 20 de milioane de ‘sinis-
traţi’...(17 ianuarie)

Hai la lupta cea mare!
Ziua de 16 ianuarie 2006 va rămâne ca una de referinţă nu doar în is-

toria Partidului Social-Democrat, ci şi în aceea a politicii care se face în Ro-
mânia. Autosuspendarea - faţă cu presiunea evenimentelor - a doi dintre pilonii
esenţiali ai structurii de rezistenţă a unui partid serios zgâlţâit de seismele din
ultima perioadă, în special cel de după pierderea alegerilor - poate fi considerată
criza majoră pe care acesta a parcurs-o de la înfiinţarea sa. O criză care poate
împinge partidul în două direcţii: spre o disoluţie marcată, generată de criza
de autoritate şi de redeschiderea competiţiei pentru putere, sau spre o recons-
trucţie internă, dacă cei care-i hotărăsc destinul vor avea capacitatea să înţeagă
că momentul nu trebuie ratat. Şi pentru Adrian Năstase şi pentru Dan Ioan Po-
pescu acesta înseamnă sfârşitul carierei lor politice la vârf. Ei vor rămâne, pro-
babil, în funcţiune şi după definitivarea cercetărilor referitoare la averile lor,
cercetări care, la noi, se finalizează tradiţional în coadă de peşte, dar nu vor
mai reuşi niciodată să influenţeze oamenii şi doctrina aşa cum au făcut-o până
acum. Amândoi, potrivit poziţiei lor, au deţinut o putere aproape absolută, ma-
nevrând partidul în sensul propriilor lor opinii şi interese. Semnalul deteriorării
acestei poziţii a fost dat de alegerile locale din 2004, când ambii au făcut pasul
înapoi. Năstase a cochetat cu ideea demisiei, revenind apoi în forţă şi produ-
când un adevărat puci prin dizolvarea structurii colective de conducere şi în-
locuirea ei cu alta de compromis, formată din fidelii săi. Pentru Dan Ioan
Popescu alegerile locale au fost însă semnalul reluării hăţurilor celei mai pu-
ternice organizaţii şi de a specula în folos propriu eşecul viitorului preşedinte
al partidului. Pierderea - prin jocul iscusit făcut de Băsescu - a partidei legisla-
tive şi intrarea în opoziţie i-a plasat pe amândoi în categoria ţapilor ispăşitori.
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I-au repus pe poziţii temerile aparatului legate de posibilitatea revenirii în frun-
tea partidului a lui Ion Iliescu. Cel care nu ar fi putut evita măsurile dure de în-
lăturare din prima linie a persoanelor supra-expuse. Aparatul şi-a concentrat
forţele, reacţionând împotriva inamicului comun şi realizând un transfer de pu-
tere de faţadă, Mircea Geoană fiind considerat, de toate părţile implicate, ca
manevrabil în direcţia dorită. Reformarea partidului a intrat într-un serios
impas, ea nefiind posibilă cu aceiaşi oameni, aproape în aceleaşi poziţii. Pentru
că atât Năstase, cât şi DIP şi-au păstrat influenţa în structurile create chiar de
ei şi compuse din persoane fidele. Fidelitatea la români şi, mai ales, în politică
este o chestiune conjuncturală. Ea e posibilă doar atâta timp cât obiectul acestei
atitudini are ce să ofere în schimb. Aflaţi la strâmtoare, politic şi juridic, cei
doi autosuspendaţi nu vor mai avea mare lucru de oferit şi momentul retragerii
lor coincide cu declanşarea unei noi competiţii pentru ocuparea poziţiilor de
forţă. Practic, bătălia se va da între gruparea care insistă în a-l propulsa pe Mir-
cea Geoană spre pupitrul deciziilor renegociate şi cea care, acuzând eroarea
de la congres, va reclama revenirea fondatorului partidului, singurul care mai
poate garanta o percepţie de tip social-democrat pentru o majoritate electorală
care nu se regăseşte în alte platforme. Practic, vom asista la o competiţie între
fostul şi actualul preşedinte şi la o încercare aproape disperată de a obloji rănile
de imagine provocate de defecţiunea celor doi lideri autosuspendaţi. O bătălie
între două facţiuni reformiste de faţadă. Pentru că una de fond ar implica re-
surse pe care partidul nu le are. Şi oamenii care-i lipsesc...  (18 ianuarie)

Edictul lui Eugen al XVI-lea:
Să fiţi sănătoşi!

Cel de-al şaisprezecelea ‘suveran’ al Sănătăţii - ‘regat’ care a bătut
toate recordurile în materie de purtători ai foarte vremelnicei coroane - şi-a
desăvârşit opera în doar câteva luni: după o serie de bâlbâieli iniţiale, a virat
către Parlament, spre luare de cunoştinţă - pentru că, tehnic, va opera răspun-
derea guvernamentală - setul de legi de la care se aşteaptă schimbarea la faţă
a Sănătăţii. Evenimentul a fost marcat de prezenţa intempestivă în forul legiui-
tor atât a preşedintelui cât şi a premierului. Primul a lansat chiar un salut entu-
ziast, apreciind că este cel mai important moment al actualei guvernări, ţinând
totuşi să remarce că reforma a început mai demult. Nu mai devreme, însă, de
1997, când a intrat în pâine guvernul din care făcea şi el parte. Presupunem,



pe cale de consecinţă, că prima etapă a reformei s-a epuizat în 2000, odată cu
lăsarea la vatră a echipei reformatoare, fiind reluată abia în 2005. Dar astea
sunt simple amănunte.Important este ceea ce spunea şi premierul: odată cu
aceste legi ale Sănătăţii se pune capăt perioadei feudale din spitale! Vremurilor
când directorii făceau ce-i tăia capul, cheltuind fără noimă puţinii bani primiţi
de la stat şi întrecându-se a lua şpăgi de la bolnavi şi furnizori. Dealtfel, pre-
mierul a punctat o temă greu de regăsit în pachetul respectiv: cea a pacientului
şi a intereselor sale legitime. E timpul ca cetăţeanul care plăteşte impozite să
ştie mai bine care îi sunt drepturile!Adevărat. Numai că există o mică problemă.
Pentru cine are răbdare să lectureze textele de lege încercând să le înţeleagă,
este evident că noţiunea de pacient nu se prea întâlneşte. Se vorbeşte însă din
plin despre eficienţă şi despre ‘productivitatea’ actului medical (la hectar sau
pe unitate de timp?), despre eficientizarea spitalelor (!?) despre necesitatea
acordării legislaţiei cu cea europeană (uitându-se că, întâmplător, nu există un
aquis comunitar european, ci doar nişte norme cu caracter general). Cei care
mai cunosc cât de cât ce s-a întâmplat în domeniu şi nu fac parte din categoria
‘obidiţilor’, cărora li s-au luat privilegiile, afirmă că majoritatea textelor par scrise
‘pe genunchi’, într-o grabă nefirească ce a lăsat multe lacune şi neclarităţi. Că
principala preocupare a ministrului a fost să le dea cât mai degrabă publicităţii,
fără a proceda în prealabil la o dezbatere publică şi că ar fi mult prea evidentă
conotaţia politică - aceea de a ‘demonta’ cât mai grabnic structurile care au fost
montate de fosta putere şi de a-i înlătura oamenii din acestea. Legea farmaciei
lipseşte de la pachet, pentru că aproape toată lumea care avea un cuvânt de spus
i s-a opus. În rest, toate bune şi frumoase. Reforma capitalistă a învins medicina
feudală şi nu ne mai rămâne decât să recurgem la parafraza unui slogan făcut ce-
lebru de cel care l-a lansat: Să fiţi sănătoşi! Cum? Veţi vedea...    (19 ianuarie)

Curăţarea politicii de afaceri
Faptul că în ultima vreme s-au produs mai multe dezvăluiri în legătură

cu posibile sau reale acte de corupţie, că instituţiile responsabile ale statului s-
au manifestat mai activ în investigarea acestora ar putea să dea senzaţia că fe-
nomenul este în creştere. Cred că, dimpotrivă, el este în scădere. Scandalurile
care se ţin lanţ induc şi un sentiment de teamă, de reţinere, din partea celor
tentaţi să abordeze aceste forme de îmbogăţire rapidă şi pe seama mandatului
public. Posibilitatea mult sporită de a intra în gura presei - şi apoi în mâinile
Parchetului - prin luarea la bani mărunţi a declaraţiilor de avere îi face, proba-
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bil, pe mulţi să oprească motoarele în aşteptarea unor vremuri mai propice.Tot-
odată, ceea ce se întâmplă acum poate fi de natură să declanşeze un fenomen
interesant: mulţi dintre cei care şi-au asumat, din diverse obligaţii, responsa-
bilitatea de a adăposti sub nume propriu şi în conturi proprii, sumele pe care
titularii nu pot sau nu doresc să le scoată încă la iveală, vor fi tentanţi, în faţa
fricii de scandal şi de răspundere a acestora, să-şi asume aceste agoniseli. Să
nu vă miraţi dacă în scurt timp vor apare pe firmamentul afacerilor nume noi,
neaşteptate, ale căror resurse vor alimenta economia neagră-gri. În acelaşi timp,
semnalul că organele abilitate sunt decise să-şi facă datoria, scormonind şi dând
la iveală operaţiunile ilegale din averile demnitarilor, va proceda la o curăţire
considerabilă a mediului politic. Pentru că acesta continuă să fie extrem de
amestecat şi de inegal. Alături de oameni cu real talent politic, care şi-au de-
dicat resursele intelectuale şi umane binelui public (destul de puţini) mişună
o întreagă faună de indivizi dornici să-şi facă o condiţie materială mai bună
pe seama influenţei şi presiunilor pe care le pot exercita din poziţiile pe care
le ocupă, sau de oameni de afaceri care consideră că politica este pavăza
care-i va feri de necazuri pentru erorile comise în executarea tranzacţiilor.
Despre o corupţie în termeni rezonabili, acceptabili (de o eradicare mi-e greu
să cred că putem vorbi) vom discuta abia atunci când principiile de incom-
patibilitate nu vor mai pluti în sferele incertitudinii şi când declaraţiile de avere
vor deveni un real instrument de înregistrare şi de control. Atunci vom vedea
că peisajul se curăţă de la sine, că politicenii vor putea să-şi facă treaba mai li-
niştiţi, în timp ce oamenii de afaceri se vor putea dedica afacerilor, la adăpostul
unui mediu mai sigur şi mai coerent, pe care li-l datorează în primul rând po-
liticienii.   (21 ianuarie)

Bombă cu efect întârziat?
A fost o săptămână a bombelor de presă. Cel puţin aşa stau lucrurile

în această fază în care mecanismele legale nu s-au pus în funcţiune sau nu au
demarat acţiunile. ‘Afacerea Mătuşa’ a familiei pesediste Năstase a fost dublată
la momentul cel mai optim de ‘afacerea Mamaia’ - a familiei pediste Cazacu -
şi balanţa suspiciunilor din taberele Opoziţiei şi Puterii părea a se fi echilibrat.
Până să apară ultima bombă, cea cu cercetarea vicepremierului George Copos
pentru o tranzacţie de spaţii cu ‘Loteria Română’. După ce s-a risipit fumul
exploziei am aflat, pe de o parte, că dl Copos, ca simplu om de afaceri, fără
responsabilităţi publice, de ordin politic, a făcut această afacere încă din 2004,
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când nici prin cap nu-i trecea că o să ajungă ce a ajuns, şi că ‘Loteria Română’
nu numai că a validat-o respectând toate prevederile legale - inclusiv acordul
Consiliului de Administraţie, dominat de reprezentanţii Ministerului Finanţelor,
dar că a mai şi fost cercetată odată de PNA, prin aprilie anul trecut. Problema
care apare nu se poate sustrage frecventelor suspiciuni de manipulare prezente
în aprecierea aproape fiecărui eveniment de acest fel: de ce s-a redeschis acest
dosar şi de ce taman acum? Dl Copos reprezintă, în Guvern, o formaţiune po-
litică ce face parte din Coaliţie, dar - conform unui punct de vedere aproape
oficial - se simte de parcă ar fi în Opoziţie. El poate reprezenta o ţintă, dar nu
pentru cei din Opoziţie, ci chiar pentru Aliaţi, care nu văd cu ochi buni ocuparea
de către micul partid al lui Voiculescu a unor poziţii-cheie din Executiv - recte
vicepremieratul responsabil cu afacerile nu doar mici şi mijlocii şi mănosul
minister al Economiei. Nu este foarte populară nici amiciţia - înconjurată de
relativă discreţie - de mai lungă durată a vicepremierului cu preşedintele. Aşa
încât orice prilej în care atât aliaţii-adversari, cât şi preşedintele incomod pot
fi loviţi este bun pentru aceia care au acest interes! Atât de bun încât aproape
că nu contează că în avântul unui astfel de demers poţi să-ţi tai şi craca de sub
picioare.   (23 ianuarie)

Copos la zid
Vigoarea cu care a explodat ‘’scandalul Copos’’ l-a făcut până şi pe

preşedintele Traian Băsescu, cel mai autorizat vânător de corupţi, să se întrebe
dacă este normal ca un personaj pus sub acuzare, dar căruia nu i-a fost probată
vinovăţia, să fie linşat mediatic. O spune cel care în decembrie 2004, imediat
după câştigarea alegerilor prezidenţiale, spunea că îl va ‘’executa’’ cu mâna
lui pe primul reprezentant al noii puteri care va fi acuzat de corupţie. Traian
Băsescu prelua în mod creator o altă promisiune electorală, cea a lui Corneliu
Vadim Tudor, cel care ameninţase cu execuţii în masă pe stadion a corupţilor,
în totalitate, limitându-se la o acţiune particulară ce viza zona de vârf a feno-
menului. Mi-e greu să mi-l imaginez pe preşedinte punându-i pistolul la tâmplă
vechiului său prieten George Copos, de care îl leagă nu doar frumoase amintiri
rapidiste şi nu doar din vremea când era ministru al Transporturilor. De aici,
poate şi această dare înapoi, care nu s-a manifestat în alte ocazii, de o gravitate,
cel puţin aparent, incomparabil mai mică. Care poate fi, totuşi, explicaţia în-
verşunării cu care o afacere derulată de investitorul rapidist pe când nu era
membru al Executivului, inflamează mass media? George Copos vine, ca mulţi
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alţii dintre reprezentanţii clasei politice actuale, din eşalonul fostului UTC unde
n-a avut însă o poziţie care să-i îndreptăţească actuala traiectorie politică. Tip
pragmatic şi inventiv în general, dar mai ales după ‘89, el şi-a construit traseul
din paşi mici şi modeşti. A început cu prăjiturile, a continuat cu televizoarele
Samsung fără accize cărora le monta el telecomenzile, a continuat cu câteva
privatizări folositoare - în special cea de la Piteşti - şi folosindu-se de talentul
unor foşti colaboratori de la UTC şi-a dezvoltat diverse afaceri care l-au adus
în situaţia de a arunca un ochi asupra potenţialului remarcabil din sport. Aşa a
devenit ‘’investitor’’ la Rapid (în fapt, un distribuitor al fondurilor de reclamă
ale coreenilor de la Samsung) sportul deschizându-i uşile spre politică unde a
ştiut să se folosească de toate oportunităţile pe care i le ofereau microbiştii din
diferite guverne. S-a menţinut la o distanţă prudentă de politică, realizând pe-
ricolul pe care l-ar fi reprezentat afilierea la unul dintre partidele puternice, în
momentul în care acesta nu mai era la putere. A făcut pasul doar atunci când
prietenul şi tovarăşul său de tenis şi de afaceri Dan Voiculescu i-a sugerat opor-
tunitatea unică de a accede nemijlocit la putere prin jocul întâmplărilor din fi-
nalul lui 2004. Intrarea sa în guvern direct pe postul de vicepremier a fost
privită la început ca o chestiune onorifică, dar a înţeles repede perspectiva fo-
losirii lui, pentru că la adăpostul etichetei executive nu numai că şi-a putut con-
tinua afacerile, dar a şi reuşit să le sporească exponenţial, devenind o
ameninţare pentru ‘’grupurile de interese’’ concurente. Aşa cum am văzut că
în România nimic nu este întâmplător, nu cred că e întâmplător nici atacul de-
clanşat împotriva sa pe o poveste care pare să aibe puţine şanse să rămână în
picioare. Un atac cu dublu impact pentru că Loteria este şi ea o miză majoră şi
nu puţini sunt cei care au pus ochii pe ea, neaşteptând decât momentul potrivit
pentru a o putea prădui după datină. Nu vreau să spun că lucrurile ar fi curate,
sută la sută, cum nu este nici o tranzacţie în care se împletesc anumite interese.
Este însă o diversiune menită nu atât să-l sacrifice pe Copos, cât să forţeze ie-
şirea de la guvernare a conservatorilor, cu toate consecinţele de bănuit într-un
an cu mari şi greu de descâlcit probleme.   (24 ianuarie)

Încrederea în justiţie
Am încredere în justiţie’ - sau, după caz, în Parchet ori DNA sau PNA,

spun cei mai mulţi dintre invitaţii acestor instituţii înainte de a intra în mala-
xorul cercetărilor, iar această atitudine încrezătoare se explică, în ciuda evi-
denţelor din sistem, printr-o încercare de a capta bunăvoinţa publicului căruia
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i se servesc cotidian aceste porţii de educaţie civică. Că până la urmă încrederea
asta se transformă în dezamăgire pe măsura acuzaţiilor probate, e o altă poveste
care ţine de un alt sindrom: acela al obsesiei că orice ‘interpelare’ are substrat
politic. Toţi hoţii şi borfaşii cu gulere albe sau gri se dau imediat victime ale
opresiunii politice. Întotdeauna, cel care le vrea răul stă pitit în spatele justiţiei
care devine un instrument orb şi necruţător, conform definiţiei, al unor interese
adverse.Ultima reprezentaţie de acest fel o oferă George Copos. El este, însă,
un exponent de marcă al Puterii. Al cărei puteri, vă veţi întreba pe bună drep-
tate? Cum se face atunci că o astfel de persoană, cu cea mai înaltă responsabi-
litate publică este hărţuită de forţele aservite răului? Să fi prins brusc PSD-ul,
aflat în plin proces de lingere a rănilor, ură pe reprezentantul unei formaţiuni
care l-a trădat după alegeri, lăsându-l de izbelişte? Sau forţele politice adverse
se ascund chiar în rândurile unei Coaliţii nemulţumite de prestaţia ‘imorală’ a
conservatorilor? Să fie mâna lungă a preşedintelui, cel în a cărui cârcă pun
aproape toţi ‘’invitaţii’’ Parchetului răspunderea? Ca Iacobov, Patriciu sau Se-
chelariu? La o analiză atentă nici una dintre aceste supoziţii nu ţine. Pentru că
dl Copos este o persoană abilă, cu simţul relaţiilor care a ştiut, de-a lungul tim-
pului să nu-şi antagonizeze acele forţe care l-ar putea afecta. A fost, ca românul
imparţial, în bune relaţii cu toată lumea bună. A servit, la rândul lui, spre a be-
neficia de servicii. Cea mai sugestivă reacţie de după chemarea sa la DNA mi
se pare a fi cea a premierului: uitând că nu demult a avut un car de belele pe
aceeaşi chestie, acesta s-a întrebat retoric de ce, ca premier, nu a fost informat
în prealabil de punerea sub acuzare a vicepremierului? Răspunsul valabil ar
putea fi cel care i s-a dat şi când s-a interesat de soarta lui Patriciu: pentru că
justiţia e independentă şi nu trebuie să ia avize sau să informeze pe cineva în-
ainte de a-şi face treaba. Deocamdată, George Copos are încredere în justiţie
şi urmează să demonstreze, fără avocat, că afacerile lui sunt în regulă, că cel
puţin până când a devenit vicepremier - cum cu gura sa a spus-o - toate afacerile gru-
pului ANA s-au derulat la lumina zilei. Nu va trece mult şi vom afla, chiar de la dl
Copos, cât de corectă e justiţia şi câtă încredere putem avea în ea.   (25 ianuarie)

Demolatorul Mitrea
De-a lungul timpului, mulţi au fost tentaţi să-l judece eronat pe Miron

Mitrea, văzând în el un personaj rudimentar. I-a derutat, probabil, felul în care
acesta şi-a făcut debutul în scena publică, după Revoluţie, în calitate de lider
al sindicatului şoferilor. Mitrea nu numai că nu provine din această populară
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categorie, dar mai mult, nu are nimic de-a face cu zona de extracţie a acesteia.
Face parte dintr-o familie de intelectuali, cu certe propensiuni spre artă, el în-
suşi având la bază o cultură solidă, nu doar tehnică, ci şi umanistă. Convergenţa
cu domeniul de activitate i-a fost asigurată de înfăţişarea frustă, de alura masivă
şi de expresia oarecum fioroasă. Alături şi contra lui Ciorbea, Mitrea a făcut
din sindicalism una dintre pietrele de încercare ale guvernelor post-decem-
briste. Ieşirile în stradă ale sindicaliştilor, în frunte cu detaşamentul înaintat al
şoferilor, au dat frisoase membrilor guvernelor care admirau demonstraţiile
din Piaţa Victoriei. Sindicalismul s-a dovedit, în majoritatea cazurilor, cea mai
eficientă rampă de lansare în politică. A fost mai întâi Ciorbea, pe filieră ţără-
nistă, devenit primar al Capitalei şi apoi premier, iar apoi Mitrea, care l-a urmat,
însă în opoziţia în care intrase PDSR-ul. În timp ce lui Ciorbea Puterea i-a fost
fatală, lui Mitrea Opoziţia i-a folosit. A învăţat mişcările din spatele scenei şi
a devenit, rapid, una dintre piesele principale ale procesului de structurare a
viitoarei puteri. Revenirea la putere a PDSR, din 2000, l-a propulsat într-unul
dintre cele mai importante fotolii ministeriale, cel din care erau dirijate sume
imense de investiţii - cu şpăgile aferente, într-o echipă condusă de tripleta Năs-
tase-DIP-Mitrea. Omogenitatea echipei a slăbit evident în momentul în care
zumzetele legate de corupţie s-au făcut auzite şi când premierul dădea semne
de a intenţiona o delimitare de cei doi parteneri. Gura lumii spune că la o în-
tâlnire în lift, între prieteni vechi, unul dintre cei trei i-ar fi spus altuia: ‘Murim
cu tine de gât!’. Cert e că delimitările au încetat, dar spiritul de echipă nu s-a
mai refăcut. Dintre toţi, Mitrea a părut să fie cel care şi-a construit cel mai bine
eşafodajul de putere personală controlând organizaţiile. I-a fost de folos acest
sprijin şi la eliminarea lui Iliescu - când a simţit şi din partea acestuia, tendinţa
de delimitare prin numirea unei contracandidate la funcţia de secretar general
la ultimul Congres, şi acum, la Poiană, când autosuspendatul Năstase a fost
‘validat’ fără nici o crâcnire prin semnăturile aceloraşi responsabili de organi-
zaţii. Aşa încât marele învingător al acestui proces de tranziţie internă nu e nici
Geoană, nici Iliescu. Ci Mitrea. Demolatorul.   (26 ianuarie )

Hărţuirea lui Patriciu
Probabil că episodul în care procurorii i-au dezvăluit lui Dinu Patriciu

faptul că telefoanele i-au fost ascultate cu mult înainte de începerea urmăririi
penale împotriva sa, este o gafă tipică pentru o instituţie ai cărei membri uită
mereu că şi ei trebuie să respecte legea, nu doar cei pe care-i anchetează. Mai
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mult ca sigur, un procuror neglijent a uitat să scoată din teancul de stenograme
şi pe acelea care purtau o dată anterioară celei de la care legea permitea acest
lucru. Patriciu a intrat în acest mod neaşteptat în posesia unui atu aproape de-
cisiv în bătălia pe care o duce cu aceia care l-ar dori, cu orice preţ, în spatele
gratiilor. Este hazardat să te pronunţi cu privire la vinovăţiile sale înainte ca
instanţa să-şi fi spus cuvântul, pe baza probelor pe care urmează să i le furni-
zeze Parchetul. Nu poţi însă să nu-ţi reprimi un sentiment de nedumerire faţă
de funcţionarea în mai multe viteze a aparatului represiv. În timp ce hoţi notorii,
care au dat tunuri grosolane, care cu adevărat au pus pe butuci economia na-
ţională, au beneficiat de anchete mai mult decât ‘înţelegătoare’, finalizate cu
pedepse minime sau chiar cu scoaterea de sub urmărirea penală, în cazul lui
Patriciu se manifestă o intransigenţă exemplară, care nu ţine cont nici de faptul
că afacerea pe care a manageriat-o este una de succes, că privatizarea a fost cu
rost şi dă de lucru la mii de oameni, vărsând la bugetul statului sume conside-
rabile. Arestat, eliberat, hărţuit, transformat în subiect perpetuu de prima pagină
în show-ul mediatic atent regizat din culise, Dinu Patriciu tinde să devină su-
rogatul prin care Puterea - mai precis, o parte a ei - încearcă să compenseze
adevărata luptă împotriva corupţiei. Dinu Patriciu nu prea are de-a face cu co-
rupţia, el a avut decenţa să se retragă din politica activă în favoarea afacerilor.
Aici e posibil să fi făcut şi greşeli, mai mici sau mari, dar acestea ţin de un cu
totul alt capitol al agendei în care trebuie bifate obiectivele de care depinde in-
tegrarea României în Uniunea Europeană. Iar erorile în serie ale procurorilor
- care au greşit începând cu reţinerea sa abuzivă în arest - culminează acum cu
această ascultare posibil ilegală, care riscă să ne ducă încă odată, pe la tribu-
nalele internaţionale care ne-au mai sancţionat şi în alte cazuri.(27 ianuarie )

Show-urile mediatice
Şi preşedintele Băsescu, şi premierul Tăriceanu, şi preşedintele Sena-

tului, Nicolae Văcăroiu, au ridicat în ultimele zile problema show-urilor me-
diatice care însoţesc investigaţiile pe care le fac organele de anchetă în cazuri
care au ca subiect  politicieni sau personalităţi ale vieţii publice. Cel mai simplu
ar fi să fie puşi la zid ziariştii şi ziarele sau televiziunile, care mănâncă o pâine
mai mult decât albă de pe urma interesului publicului, zgândărit şi alimentat
pe măsură. Gazetarii nu-şi fac, până la urmă, decât meseria, mai bine sau mai
rău, mai deontologic sau nu. Ei reflectă ceea ce li se oferă de către cei care ge-
stionează fenomenul. Iar aceştia nu sunt alţii decât magistraţii înşişi şi, în pan-
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dant, inculpaţii sau cercetaţii, care reacţionează în ton.Cineva îmi povestea
cum se procedează  în Elveţia cu cazurile de fraudă bancară - pentru că şi acolo
se întâmplă aşa ceva. Atunci când se iveşte un astfel de caz, publicul nu află
de el decât atunci când cel în cauză este condamnat, şi atunci informaţiile sunt
filtrate în aşa fel încât să nu afecteze mediul bancar şi afacerile curente. Asta
reclamă din partea autorităţilor o discreţie aproape absolută, ceea ce pare de-a
dreptul imposibil să le cerem alor noştri. Procurorii români trăiesc foarte bine,
constituindu-şi veritabile cariere mediatice de pe urma dosarelor pe care le fac.
Fiecare anchetă este însoţită de alarma dată la presă, cu cohortele de camera-
mani pândind non-stop intrările şi ieşirile din clădirea Parchetului. Seturile de
declaraţii la faţa locului sunt urmate de invitaţii la talk-show-uri unde şefii Par-
chetului îşi exprimă ideile şi filosofia de viaţă, dând sfaturi anchetaţilor, cum a
făcut-o mai deunăzi şeful DNA. De aici până la efectuarea audierilor în direct,
dintr-o sală dotată corespunzător şi unde să aibă loc toate televiziunile (de ce nu
şi-ar face Parchetul chiar un studio propriu de televiziune!) nu mai este decât un
pas.Rămâne ideea că procesul de profesionalizare a justiţiei implică şi această ie-
şire din mrejele telenovelisticii juridice şi a manelizării anchetelor, chiar dacă prin
aceasta s-ar mai reduce ceva din audienţa mass media.   (28 ianuarie)

Patriciu Story
Scrisoarea prin care Dinu Patriciu înştiinţează conducerea PNL că de-

misionează din funcţia de preşedinte al organizaţiei de Prahova pune punct,
cel puţin pentru o perioadă, carierei politice a unuia dintre personajele emble-
matice ale post-comunismului românesc. Patriciu a apărut în scenă, imediat
după re-fondarea partidului de către Radu Câmpeanu şi câţiva dintre colegii
săi de generaţie, în luna ianuarie ‘90. Alături de alţi câţiva tineri care aveau le-
gături de familie cu doctrina, el a reprezentat eşalonul contemporan al unuia
dintre partidele istorice cu rol mai mult decât semnificativ în crearea României
moderne. De la eşalonul tânăr la ‘aripa tânără’ n-a fost decât un pas şi desprin-
derea junilor liberali de  vârstnicii lor tutori, cu care n-au reuşit de fel să se po-
trivească la caracter într-un timp prea scurt, a fost prima sciziune dintr-un
proces liberal îndelungat şi păgubos. Patriciu, Tăriceanu, Boroianu şi alţi câţiva
confraţi au scandalizat opinia publică în prima campanie electorală lansând ce-
lebra formulă a ‘tăierii cozii câinelui dintr-o bucată’ pentru a descrie terapia
de şoc a reformei. PNL-AT-ul rezultat din această primă ruptură a mai şocat,
ulterior, şi prin propunerea de creare a unui prim pol politic, printr-o alianţă cu
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FSN-ul lui Roman, alături de agrarieni şi de ecologişti, într-un guvern de coa-
liţie în care Patriciu a ratat din cauza parlamentarilor de dreapta ocuparea pos-
tului de ministru al lucrărilor publice. Creator şi susţinător al lui Manolescu în
Partidul Alianţei Civice, Patriciu a reaşezat formaţiunea în cadru parlamentar
la alegerile din ‘92, ratând însă momentul ‘96, când pestriţa lume liberală a iz-
butit să se recoaguleze într-o Convenţie Democratică ce avea să acceadă la pu-
tere. Aflat în conflict deschis cu Valeriu Stoica, Patriciu s-a retranşat pe poziţiile
business-ului, în numele căruia a şi părăsit parlamentul atunci când au început
să funcţioneze principiile incompatibilităţii. A rămas însă un lider influent în
structurile partidului, făcând din organizaţia de Prahova una dintre redutele re-
zistenţei liberale în faţa asaltului democrat. Antipatia instalată între el şi Băsescu
l-a făcut să-i adreseze acestuia un avertisment, între cele două tururi de scrutin
prezidenţial, avertisment pe care acesta din urmă, câştigător al pariului, nu avea
să-l uite, represaliile care au urmat purtând în mod evident amprenta Cotrocenilor.
Dificultăţile legale ale lui Patriciu oferă un final deschis carierei sale de manager.
Demisia de la Prahova pare să sugereze un final al story-ului. Doar dacă nu
cumva, aici, la Porţile Orientului, unde totul este luat uşor...   (30 ianuarie)

Năstase: o altă carieră?
Până cu puţin înainte de declanşarea scandalului moştenirii mătuşii

Tamara, aş fi susţinut cu tărie că Adrian Năstase este, probabil, cel mai bun
produs al politicii postdecembriste, format şi afirmat în cadrul democratic al
noului curs al evenimentelor, şi că mai are un cuvânt serios de spus.Cariera sa
a fost, din această perspectivă, una remarcabilă. Cvasinecunoscut în 22 decem-
brie, şi-a folosit la maxim şansa de a fi intrat în aparatul nou creat sărind cu în-
demânare treptele de la nivelul de ‘expert’ la CPUN, la acela de ministru de
Externe în primul guvern rezultat după alegerile din mai ‘90. A fost o evoluţie
rapidă, ca mai toate cele ale momentului, cu deosebire, însă, că s-a dovedit a
fi una durabilă. A ştiut să facă alegerea potrivită în momentul sciziunii care a
despărţit apele FSN-ului, rămânând alături de Iliescu, în al cărui siaj a navigat
constant. Fidelitatea i-a fost răsplătită cu o poziţie importantă în partid (preşe-
dinte executiv, sub Oliviu Gherman) şi preşedinte al Camerei, în mandatul Vă-
căroiu. În Opoziţie a dovedit reale calităţi organizatorice, formându-şi o echipă
cu care a pus bazele viitorului guvern, odată cu revenirea PDSR la putere, în
2000. Alegerile de atunci l-au dat pe Năstase drept marele câştigător şi deţinător
al puterii, Iliescu retrăgându-se în turnul de fildeş al Cotrocenilor de unde avea
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să monitorizeze din timp în timp excesele pupilului său. A fost perioada în care
Năstase a avut ceea ce n-a mai avut nimeni, de la Ceauşescu încoace: o putere
aproape absolută - şef de guvern, şef de partid, îndrumător al tinerei generaţii,
dirijor de tendinţe reformiste. Capacitatea organizatorică, rigoarea, forţa de
muncă au făcut din el reperul universal a tot ceea ce se întâmpla şi se decidea.
Succesul său a fost desăvârşit şi vocile critice au amuţit, făcând loc unei adulaţii
din ce în ce mai intense şi mai interesate. Grupurile de interese formate rapid
în jurul său au fost coordonate cu mână de fier şi biciuite pentru eficienţă ma-
ximă. Succesul l-a făcut însă să piardă contactul cu realitatea. Prima ciocnire
dură cu Iliescu l-a împins până în pragul demisiei. Şi-a revenit rapid şi, cu pre-
ţul unui puci de partid care i-a îndepărtat pe majoritatea tovarăşilor de drum
care mai puteau manifesta pusee de independenţă, şi-a asumat campania de
menţinere şi sporire a dominaţiei pesediste după ceea ce a fost considerat un
simplu accident - rezultatul alegerilor locale.Dacă nu ar fi pierdut ‘la mustaţă’
prezidenţialele prin ghinionul schimbării din mers a candidatului Alianţei, as-
tăzi poate că Năstase ar fi fost la un Cotroceni reorganizat din temelii şi trans-
format într-un real centru de putere. În Opoziţie, Năstase nu şi-a mai regăsit
aplombul din vremurile bune şi eşafodajul care i-a asigurat puterea a început
să scârţâie şi să se demonteze. Erorile personale - aproape de neconceput la o
persoană cu autocontrolul său - l-au adus într-o situaţie în care doar o minune
i-ar mai putea salva cariera politică. Dacă, cine ştie, nu va demonstra că are
resurse şi pentru un alt tip de carieră...   (31 ianuarie )

O muşcătură mortală 
pentru România

Am primit, luni dimineaţă, un telefon din partea deputatului Marian
Săniuţă. ‘’Am tot sperat că nu e adevărat, până când am auzit numele. Dar de
ce a trebuit să se întâmple aşa ceva?’’ - am găsit în vocea interlocutorului o tul-
burare deosebită. Apoi i-am aflat motivul: japonezul care murise muşcat de un
câine în buricul Bucureştilor, la doi paşi de sediul Guvernului, îi era bun prie-
ten. Făcuse afaceri în ţara noastră încă dinainte de revoluţie. A continuat să fie
în relaţii strânse cu vechi parteneri, contribuind la privatizarea fabricii ‘’Rul-
mentul’’ din Alexandria de către un mare concern japonez. A fost, de altfel, di-
rectorul noii firme până în 2004, când s-a pensionat.Dl Săniuţă îl cunoştea de
mult. A fost unul dintre cei care au sprijinit cu toate puterile crearea ARIS-ului
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(Agenţia Română pentru Instituţii Străine, căreia dl Săniuţă i-a fost preşedinte
din 2001 şi până în 2004). După pensionare şi-a făcut o firmă de consultanţă
şi a fost extrem de activ în aducerea investitorilor japonezi în România. Era şi
preşedintele Asociaţiei de Prietenie Româno-Japoneză.În urmă cu doi ani a
mers personal la Dusseldorf unde a organizat o întâlnire cu oamenii de afaceri
niponi din zonă, pentru reprezentanţii României, convingându-i pe mulţi dintre
aceştia că ţara noastră dispune de oportunităţi remarcabile. ‘’Avea un suflet de
român şi era extrem de ataşat de ţară şi de realităţile ei pe care ştia să le preţu-
iască’’ - conchide cu tristeţe cel care i-a fost prieten.Fără îndoială că este vorba
despre un ghinion îngrozitor, de un complex de factori ce se pot întruni cu di-
ficultate. Zilnic sunt muşcaţi de maidanezi câteva sute de bucureşteni şi până
acum n-a murit nici unul din asta. S-a întâmplat ca aceasta să fie soarta unui
japonez, culmea, ce-şi dorea să fie român. Ignorând cu bunăvoinţă disfuncţiile
oraşului în care trăia. Inclusiv câinii vagabonzi.Nu este vorba doar de ghinion,
însă. Iar dacă vorbim, totuşi, despre aşa ceva, ghinionul este al Românei -
care prin acest episod de fapt divers, se va regăsi din nou pe prima pagină a
ziarelor, ca zonă de gravă insecuritate pentru vizitatori. Şi nu ghinionul este
cel care i-a răpit viaţa japonezului, ci incapacitatea cronică a administraţiei
urbei de a rezolva această problemă elementară. Înfundaţi de ani de zile în
hăţişurile intereselor meschine şi ale disfuncţiilor organizatorice, n-au reuşit
să facă din problema câinilor altceva decât un show mediatic. Păgubos şi tragic,
în acelaşi timp.   (01 februarie)

De ce tace preşedintele?
De câteva bune săptămâni de când scandalurile de tot soiul se succed

unul după altul, o singură voce nu se face auzită: cea a preşedintelui Băsescu.
Cu atât mai surprinzătoare este tăcerea sa, cu cât temele în dezbatere îi sunt
mai mult decât familiare. Şi tema ‘Patriciu’, şi ‘grupurile de interese din jurul
Guvernului’, şi ‘Afacerea Mătuşa’ a rivalului său la preşedinţie sunt subiecte
pe care altădată Traian Băsescu ar fi glosat copios, aruncând săgeţi şi parând
riposte în inimitabilu-i stil de preşedinte-jucător pe tot terenul. Iată însă că dez-
baterea se face în absenţa sa. Suntem lipsiţi de plăcerea de a-i reasculta argu-
mentele, de a ne reaminti temele favorite şi de a-i vâna eventualele erori sau
neconcordanţe. Marele mediator între puterile statului, preferă să nu medieze
conflictul Executiv-Justiţie, lăsându-i pe protagonişti să se descurce de capul
lor. Nici măcar iubita temă a anticorupţiei nu-i atrage atenţia, şi Năstase şi DIP
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beneficiind din partea sa de o veritabilă prezumţie de nevinovăţie, după carul
de acuze din campania electorală. Dar ceea ce este cu totul şi cu totul suspect
este tăcerea prezidenţială în materie de fuziune a celor două partide din Alianţă.
Băsescu nu mai spune nici că aceasta trebuie să aibă loc, nici când şi nici cum.
Îi lasă pe Boc şi pe Tăriceanu să se descurce, nemaiţinând cont nici de forţarea
lui Boc, nici de retractilitatea lui Tăriceanu. Dintr-o dată preşedintele se ridică
deasupra lucrurilor lumeşti şi din turnul său de fildeş cotrocean aruncă săgeţi
otrăvite spre fostul mare frate de la Răsărit sau îi dăscăleşte pe diplomaţi să
lase baltă diplomaţia şi să procedeze ca el, pe principiul ‘ce e-n guşă, şi-n că-
puşă’. Nici măcar tema care i-a fost atât de dragă şi care l-a făcut ca aproape
să se înfrăţească cu Brigitte Bardot nu-l scoate din muţenie: tragedia niponului,
mort pe altarul prieteniei româno-japoneze, şi drama maidanezilor în pericol
de eutanasiere pe motiv de pericol public. Se pot da mai multe explicaţii acestei
tăceri. Una ar fi că dl Băsescu pur şi simplu s-a plictisit, s-a lehamisit să tot
sară cu gura pe orice temă şi să încaseze după aia scotoalce de la presă. O alta
ar fi că presupusul atentat de la Focşani i-a reamintit brusc cât de trecătoare e
fiinţa umană şi care sunt adevăratele priorităţi ale individului. Iar ultima, dintre
cele pe care sunt dispus azi să le trec în revistă, ar fi că a început să înveţe să
fie preşedinte. Iar abecedarul meseriei spune că primele lucruri care trebuie
adjudecate sunt tăcerea şi observaţia atentă. Abia pe urmă comentariile. 

P.S. La doar câteva minute după ce am scris acest articol, preşedintele
a vorbit. La fel ca şi până acum. Concluziile mele, deci, pică! (02 februarie)

Traian şi lupul
După ce-a adăstat vreo două luni în faţa acvariului studiind mişcările

cârdului de răpitori, preşedintele a ieşit brusc din muţenia autoimpusă, lansând
veritabile salve de acuzaţii şi avertismente. Temele preferate - şi, probabil jus-
tificate - rămân acelea ale cercurilor de interese pe care acum nu se mai sfieşte
să le ridice la rangul de mafie, ce au pătruns până pe ‘masa Guvernului’ şi cele
ale ‘presei ticăloşite’ prin care cercurile mafiote îşi desfăşoară campaniile de
denigrare sau de intimidare a autorităţilor publice. Acuzaţiile preşedintelui sunt
de această dată mai directe şi mai categorice ca oricând, ele reprezentând ade-
vărate denunţuri publice care, într-o ţară cu democraţie rodată, ar trebui să ducă
în mod nemijlocit la autosesizarea organelor în drept. Cu atât mai mult cu cât
titularul de la Cotroceni nu se sfieşte să nominalizeze direct. Iar nominalizările
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sale vizează nu doar reprezentanţi ai Opoziţiei - după un binecunoscut obicei
-, ci şi ai actualei Puteri. În faţa pericolelor pe care le prezintă mafiotizarea,
Băsescu se consideră solidar cu cei care l-au ales şi l-au trimis acolo unde se
află pentru a rezolva problema umplând ţepele din Piaţa Revoluţiei cu ticăloşii
sistemului ticăloşit. După un an de exerciţiu al Puterii, Traian Băsescu constată nu
fără regrete că ‘sistemul ticăloşit’ n-a produs doar exponenţi în regimul înlăturat şi
că aproape în egală măsură roadele lui se arată în structurile care au prealuat puterea
şi care profită de ea. Atacul său la vârf - care-l vizează extrem de transparent pe pri-
mul-ministru, pe a cărui masă se află documentele care exprimă implicarea mafioţilor
- ar trebui să reprezinte o veritabilă declaraţie de război, lansată într-un moment în
care Alianţa tocmai se pregăteşte să facă din doi unul - adică un partid de centru-
dreapta puternic. Or, logic, apare întrebarea: cum se poate forma un partid puternic
şi curat, prin înglobarea celor acuzaţi de a dinamita societatea prin frăţia manifestată
cu remarcabilă constanţă faţă de cercurile de interese devenite mafiote? Întrebare la
care se anunţă răspunsuri extrem de dificile. Dacă semnalele lui Traian Băsescu nu
vor fi urmate de autosesizări şi de cercetări declanşate împotriva celor nominalizaţi
sau sugeraţi, ieşirea sa la rampă va rămâne doar ca un nou exerciţiu de imagine. O
demonstraţie - sterilă - a faptului că preşedintele ştie adevărul, vrea să facă dreptate,
dar ori cercurile de interese sunt prea puternice, ori nimeni n-are interesul să-l ajute.
Popularitatea lui va creşte, dar nu pe bazele solide ale acţiunii concrete, ci pe acelea
fragile ale demagogiei politice. Persistând într-un asemenea mecanism, Băsescu riscă
să păţească ca-n povestea cu ‘Petrică şi lupul’: tot suindu-se în copaci şi alertând să-
tenii că vine lupul, când acesta nu se face văzut, va crea un sentiment de păcăleală şi
nimeni nu-i va mai sări în ajutor când lupul - ticăloşit, bine înţeles - se va arăta la faţă
cu ochii lucindu-i a sete de sânge şi carne de politician cinstit.   (03 februarie)

Piatra de încercare
Pentru cine mai urmăreşte serialele americane despre mersul justiţiei

în ţara cu cea mai perfecţionată democraţie, sentinţa dată în procesul puşcaşului
marin din a cărui neglijenţă/ imprudenţă s-a produs accidentul în care şi-a pir-
dut viaţa solistul Teo Peter, nu este o surpriză. Am înţeles, din subtilele de-
monstraţii ficţionale, bazate pe cazuri reale, cum stau lucrurile în justiţia
americană, unde bătălia pentru victorie - a acuzării sau apărării - se duce până
la limita extremă a mijloacelor autorizate de lege. Pentru noi, cei veniţi dintr-
o ereditate totalitară a unei justiţii în care acuzarea era aproape sinonimă cu
condamnarea, decizia instanţei din Quantico este şocantă. Cum e posibil ca au-
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torul unui accident mortal, real, aproape inutil de dovedit, poate să scape? Uite
că scapă. În repertoriul demonstraţiei făcute în faţa judecătorului şi a juraţilor
intră şi bunele intenţii, şi condiţia generală de părinte iubitor, dar mai ales ne-
cesitatea demonstrării, până la limita eliminării oricărui dubiu, a vinovăţiei. Or
asta devine destul de lesne de obţinut mai ales când e vorba de o infracţiune în
care lipseşte elementul intenţional. Un accident de circulaţie nu este, nu poate
fi o crimă cu premeditare. Este rodul neatenţiei, al neglijenţei, sau al unor fac-
tori perturbatori - între care unul pe care apărătorii americanului au bătut din
greu monedă este ambiguitatea semnalizării rutiere din România. De aceea cred că
ar trebui să nu fim chiar atât de revoltaţi de sentinţă. Şi nici ca revolta noastră să se
îndrepte asupra autorităţilor americane. Pentru că, oricât de evidentă ar fi pentru noi,
nedreptatea care se face memoriei lui Teo Peter, nici ambasadorul Taubman, nici
Condollezza Rice şi nici chiar preşedintele Bush n-ar putea să facă nimic, pentru că
în America justiţia - cu ale ei bune sau rele - este realmente independentă. Ne putem
întreba însă care va fi efectul încrederii publice acordate partenerului american, în
condiţiile în care astfel de decizii nu marchează doar independenţa justiţiei lor, ci şi
discreditarea noastră prin tratamentele preferenţiale pe care le-a solicitat şi le-a ob-
ţinut cu o uşurinţă aproape de neconceput. Soluţia de la Quantico este piatra de în-
cercare a viitorului relaţiilor dintre cele două ţări. În special a celor care exced cadrul
instituţional.   (04 februarie)

Două lozuri
Atât Adrian Năstase, cât şi Mircea Geoană au lansat semnale prin care

avertizau asupra tentativelor de distrugere prin discreditare o principalului par-
tid de opoziţie de către formaţiunile aflate la putere. Atât scandalul moştenirii
‘’mătuşii’’, cât şi acela al vânzării ‘’verişorului’’ ar fi fost declanşate în mo-
mentele în care partidul se pregătea să se regenereze prin măsuri organizatorice.
Şi Năstase şi Geoană au depus eforturi considerabile pentru a decela mecanis-
mele prin care datele referitoare la cele două operaţiuni au ajuns în presă, în-
cercând totodată să identifice ‘’cercurile de interese’’ şi instrumentele acestora.
De exemplu, Adrian Năstase a sesizat că în atacul concertat declanşat în presă
au fost vehiculate aceleaşi erori, ceea ce alimentează supoziţia unui demers
iniţial comun, în timp ce Mircea Geoană a văzut în developarea operaţiunii
sale comerciale mâna lungă a serviciilor secrete. Şi lucrurile probabil că aşa şi
stau. Problema , însă, nu este aceasta. Problema este că serviciile secrete, cer-
curile de interese, forţele ostile ce doresc distrugerea PSD-ului au avut la în-
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demână aceste fapte. Pentru că nici Adrian Năstase şi nici Mircea Geoană nu
neagă moştenirea sau vânzarea. Ele sunt reale şi autentice. Neregula stă în sus-
piciunea care pluteşte în jurul lor şi care, chiar dacă lucrurile stau aşa cum spun
cei în cauză, rămân greu de crezut. Desigur, nu e vina dlor Năstase şi Geoană
că nu se întâmplă prea des să apără mătuşi care-ţi lasă moşteniri de milioane
sau veri care-ţi vând la preţ redus terenuri de 40 de ori mai scumpe. S-a întâm-
plat să fie domnii Năstase şi Geoană norocoşii, cei care câştigă lozul cel mare
la tragerea secolului. Problema este şi mai delicată atunci când norocul pică
pe capul unei întregi categorii de persoane care s-au aflat la cârma lucrurilor,
care au muncit din greu pentru naţiune fiind apoi răsplătiţi în acest mod ne-
obişnuit, cum se întâmplă acum în PSD . Şi, chiar dacă justiţia se va lăsa con-
vinsă de autenticitatea acestor faze, în mintea românului care nu câştigă
niciodată nimic ele vor continua să rămână sub formă de nedumerire. Şi de
acută neîncredere.   (06 februarie)

Şantajul de presă
Dl preşedinte Băsescu descoperă America cu o oarecare întârziere.

Şantajul prin presă are frumoase tradiţii interbelice pe malurile Dâmboviţei şi
nu degeaba performanţele imobiliare ale celebrului patron al “Curentului” erau
supranumite ‘şantajul şi etajul’. Palatul ridicat în acest mod, cu contribuţia ma-
rilor tunari ai vremii, ar putea să poarte o placă comemorativă, nu doar pentru
a marca fenomenul, ci şi specificul lui: banii obţinuţi cu o astfel de trudă erau
băgaţi direct în afacere. Între timp lucrurile s-au mai schimbat. După ce jurna-
liştii şi proaspeţii oameni de afaceri ai tranziţiei miraculoase de la proprietatea
statului la cea privată s-au mai dezmeticit după puseele de militantisme de
dreapta sau de stânga, unii dintre ei, cei mai adecvaţi noilor realităţi, au trecut
la treabă. De la ignorarea cu bunăvoinţă a unor aspecte reprobabile, contra cost,
lucrurile au evoluat spre presiunea directă. Numai un naiv nu şi-ar fi putut da
seama, de-a lungul timpului, care era motivaţia reală a tonului critic, justiţiar
aproape, al unor campanii de presă şi cum se făcea că acestea încetau ca la un
semn, dacă nu cumva acelaşi ziar, în aceeaşi problemă, o lua pe contrasens, ig-
norând vădit  ce condamnase până atunci. Aşa s-a făcut că jurnale cu mari pro-
bleme s-au revigorat brusc, sau că altele, cu tiraje confidenţiale, continuau să
funcţioneze, pe fondul creşterii subite a nivelului de trai al şefilor lor. Şantajul
de presă a intrat în uzul curent al consumatorului de presă, tolerat sau ajutat de
interese politice de conjunctură. Marii şantajişti au fost trecuţi cu vederea sau
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chiar încurajaţi când demersul lor convenea uneia dintre părţi. Într-o logică
strâmbă a lucrurilor, promotorii unor asemenea campanii incalificabile au în-
ceput să devină lideri de opinie, fiind consultaţi şi citaţi ca luptători pentru o
cauză generală, chiar dacă cu beneficii private. Şantajul a fost onorabilizat ori
din teama celor care nu doreau să intre într-un astfel de malaxor, ori de satis-
facţia părţii care-şi vedea atinse scopurile în acest fel. Micile ziare de scandal
au devenit treptat trusturi de presă, şi-au adăugat alte mijloace de influenţă şi
liderii lor s-au înscris în categoria oligarhilor obişnuiţi să acorde sprijin pentru
calea liberă spre viitoarele beneficii: ‘etajul’ lui Şeicaru a început să devină o
modestă amintire în faţa edificiilor somptuoase hrănite de perena sursă a con-
flictului şi conlucrării dintre cei care au de pierdut de pe urma dezvăluirii ma-
nevrelor lor infracţionale şi cei care au de câştigat de pe urma ameninţării cu
dezvăluirea. Lucrul cel mai curios în momentul de faţă este că apostolul luptei
împotriva acestui flagel, dl Băsescu, pare să fi descoperit această realitate abia
acum. O realitate cu care s-a confruntat şi cu care a conlucrat, uneori fructuos,
atunci când nu era în fruntea bucatelor, dar dorea să ajungă. Şi o realitate care
nu ţine atât de presă, cât de mediul toxic al afacerilor necurate derulate cu oblă-
duire politică sau instituţională. Odată făcută curăţenie aici, presa va fi prima
care va beneficia de ea. Rămânând să facă ce ştie şi ce trebuie: să ne păzească
de tentaţii.   (07 februarie)

Rodul pesedizării: portocalizarea!
În politică, memoria este păguboasă şi poate reduce mesajele la zero.

V-aţi gândit vreodată ce s-ar întâmpla dacă politicienii ar ţine minte tot ce-au
afirmat, susţinut sau blamat la un moment dat? Mai ales dacă ar fi înzestraţi şi
cu ceva bun simţ? Pur şi simplu ar trebui să renunţe la politică, de teama de a
nu cădea în politicianism. Din fericire pentru ei, aşa ceva nu se întâmplă. Nici
nevoia şi nici bunul simţ nu-i împiedică să susţină azi ce condamnau ieri sau
viceversa. Cu argumente şi cu convingere. S-a întâmplat, mai deunăzi, ca pri-
marul Craiovei, ajuns în fotoliu pe bază de albăstreală pesedistă, s-o dea la în-
tors şi să se vopsească în portocaliu. Adică să treacă la Alianţă. Ce de-a mai
mustrări şi cuvinte aspre nu şi-a auzit dl Solomon din partea celor care au cres-
cut la sân actuala năpârcă, tratând-o ca pe un nevinovat puişor de găină. Traseist
şi fripturist, trădător şi impostor - toate aceste vorbe grele l-au împroşcat din
toate părţile. Noroc că beneficiarii gestului său - pediştii - i-au adus necesarul
prinos de respect pentru curaj şi verticalitate, dar mai ales pentru îndrăzneala
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de a fi pus înaintea interesului propriu pe acela al cetăţenilor. Ceea ce, de la un
punct, este chiar adevărat. Comedia este că cei revoltaţi astăzi, ieri, când erau
la putere, au desfăşurat un amplu proces de racolare a primarilor şi a aleşilor
celorlalte formaţiuni politice, în scopul consolidării propriei influenţe. S-a re-
curs, curent, la ‘’stimulentele’’ clasice: de la presiuni la şantaje. Cei mai tari
de cap au fost convinşi, foarte simplu, prin tăierea fondurilor şi alocaţiilor pen-
tru urbe sau judeţul lor, până când, cuminţi şi-au băgat capul în jug. Atunci,
Puterea de astăzi, a strigat ca din gaură de şarpe, acuzând vitriolant pesedizarea
şi mârşăvia Opoziţiei de azi, care nu se dădea în lături de la nimic ca să-i supună
pe aleşii cu demnitate. Şi iată că roata s-a întors şi, aşa cum tăceau pesediştii
acuzaţi, tac acum aliaţii. Tac şi fac. Procesul de pesedizare le-a oferit cele mai
bune soluţii şi metode de activare a ‘’portocalizării’’: presiuni sau santaje. Chiar
dacă în sinea lor, unii dintre primari nu sunt traseişti, nici fripturişti, dar ştiu
că altfel nu au nici o şansă să-şi ajute concetăţenii, şi trec Rubiconul. Unii, în
nădejdea că peste vreo trei ani îl vor trece înapoi. Pesedizarea şi portocalizarea
sunt feţele  identice ale aceluiaşi fenomen: şantajul politic. Un fenomen posibil
atâta timp cât confuzia doctrinară şi lejeritatea instituţională prevalează încă
asupra civilizaţiei opţiunii.   (08 februarie)

Vântu: omul ’’din faţa’’ Realităţii
Relaţia lui Sorin Ovidiu Vântu cu presa are de-acum tradiţie, iar pre-

zenţa sa în fotoliul de acţionar unic al ‘’Realităţii’’ nu este o surpriză nici pentru
realizatorii de acolo şi nici pentru cei care mai ştiu câte ceva din culise... Sur-
prinzătoare este, poate, doar asumarea deschisă a acestei condiţii, chiar dacă
cu stimulul ’’sulei în coastă’’ aplicat de CNA. După primele sale speculaţii de
succes (SOV dă o accepţie pragmatică acestui termen, demonizat de frazeolo-
gia marxistă), Vântu a înţeles că media reprezintă o forţă şi că, decât să te lupţi
cu ea, este de preferat să o foloseşti ca instrument. Nu este întâmplătoare nici
fascinaţia pe care a exercitat-o asupra sa un gazetar polivalent de talia fostului
patron al ‘’Curentului’’, Pamfil Şeicaru, de unde şi îndârjirea cu care a dorit să
achiziţioneze titlul gazetei şi a construit mecanismul care să o repună în funcţie.
Numai că la vremea respectivă - anii ‘97-’98 - Vântu ştia prea puţin despre
presă şi despre jurnalişti. În insectarul său de personalităţi, în care fixase deja
cu acul donaţiilor şi al stimulentelor nu puţine nume sonore din toate domeniile,
nu apucase încă să includă şi gazetarii. Eroare fatală, pentru că din amestecul
rezultat în urma racolării de redactori de pe la toate gazetele cu rădăcini adânci
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în fostul regim, a rezultat un material exploziv care a aruncat ziarul în aer încă
dinainte de debut. Privind presa ca pe o afacere, Vântu a lansat şi un program
amplu - ce cuprindea şi o televiziune pentru care a trudit din greu Tatulici, cel
abia dezertat de la Sârbu, dar şi edituri sau publicaţii periodice, pentru care fu-
seseră cooptate prin iscusite aranjamente patrimoniale nume sonore ale mo-
mentului. Întregul proiect a picat odată cu scandalul FNI. Şi odată cu el, şi cei
pe care-i angrenase în construirea unui edificiu care ar fi trebuit să concureze
şi să surclaseze ceea ce era deja pe piaţă. Printr-o supralicitare de genul ‘’răz-
boiul stelelor’’, sumele aruncate în joc urmând să-i sufoce pe competitori. După
o lungă tăcere, numele lui Sorin Ovidiu Vântu a revenit, legat de presă, odată
cu manevrele din spatele ‘’Realităţii’’. Vreme de aproape doi ani s-a ştiut că
el este cel care face jocurile, chiar dacă n-a existat vreo confirmare oficială.
Câte ceva s-a mai scurs, atunci când unele dintre ‘’vedetele’’ bine plătite ale
postului au fost convocate pe la team-buildinguri în decorul fastuos al insu-
lelor greceşti din Marea Egee şi n-au rezistat tentaţiei de a dezvălui câte ceva.
Acum SOV a ieşit în faţă. O mişcare inspirată. Pentru că de-acum înainte nu
mai este cel ‘’din spatele’’ postului. Ci îşi asumă întreaga responsabilitate... de
afaceri. De politică şi de programe se ocupă jurnaliştii ca şi până acum, ca şi
în toate celelalte.   (09 februarie)

Dogma libertăţii de expresie
Apărute prin presa daneză încă de prin luna septembrie a anului trecut,

nişte caricaturi înfăţişându-l, alături de celelalte simboluri religioase, şi pe pro-
fetul Mahomed răscolesc abia acum lumea musulmană, provocând demons-
traţii violente, soldate cu incendieri de ambasade şi de sedii de firme
occidentale şi cu victime a căror vină este doar aceea de a se fi aflat în calea
valului. Un val iraţional şi intolerant, care protestează şi pedepseşte pentru un
lucru a cărui semnificaţie s-a pierdut de mult pe drum. Pentru că revolta nu se
îndreaptă împotriva lipsei de inspiraţie a autorilor sau a editorilor - pentru
marea majoritate a protestatarilor, obiectul fiind practic necunoscut -, ci împo-
triva unei lumi care se caracterizează printr-o mare lipsă de înţelegere a resor-
turilor civilizaţiei islamice. Caricaturile cu pricina nu sunt altceva decât
detonatorul unor tensiuni acumulate cu precădere după 11 septembrie 2001,
când între cele două civilizaţii s-a produs o ruptură profundă. Atacată în însăşi
inima sa, democraţia occidentală a acuzat de această lovitură perfidă şi nimi-
citoare întregul Islam. Neîncrederea şi ostilitatea crescândă în comunităţile
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acestora a reverberat spre ţările de origine, acutizând şi mai mult un sistem de
relaţii fragil şi imprevizibil. Septembrie a declanşat un veritabil război rece al
civilizaţiilor, înfierbântat până la punctul de fierbere de campaniile militare din
Afganistan şi Irak. Trupele de ocupaţie au făcut conflictele ireconciliabile şi
iată că de ani buni Irak-ul este teatrul unei suite interminabile de atacuri sinu-
cigaşe care alimentează continuu prăpastia căscată între eliberaţi şi eliberatori.
Orientul islamic a descoperit, odată cu pretextul caricaturilor, o nouă formă de
protest: aceea faţă de atingerea adusă simbolurilor sfinte, inatacabile, ale aces-
tuia. Orice altceva mai poate fi tolerat - de la ocupaţia militară, la torturi în în-
chisori, sau la expulzări -, dar nu şi atacul la dogmă! Profetul nu are înfăţişare,
el este prezent în toate câte există. Simpla încercare de a-i creiona trăsăturile
se dovedeşte a fi blasfemia supremă. Iar blasfemia supremă naşte o reacţie pe
măsură, care creşte, alimentându-se din ea însăşi şi ameninţând să pârjolească
orice graniţă dintre cele două moduri de gândire şi de viaţă. Libertatea de ex-
presie, invocată frecvent în aceste zile, este la fel de neînţeles pentru lumea
musulmană, ca şi interdicţia de a-l înfăţişa pe profet pentru occidentali. Un alt
fel de dogmă, la fel de periculoasă şi plină de urmări imprevizibile. Poate chiar
ireparabile.   (10 februarie)

Căsătorie din interes
Povestea legăturii dintre PNL şi PD ar putea fi abordată din dimensiu-

nea ei interumană: doi parteneri; unul mai scăpătat, dar cu arbore genealogic
încărcat, îşi uneşte, circumstanţial, destinul cu un altul, de extracţie mai puţin
nobilă, dar înzestrat cu virtuţi de supravieţuire remarcabile. O fac în scopul
comun de a accede la o situaţie pe care condiţia lor individuală nu le-ar per-
mite-o.Logodna electorală s-a dovedit a fi un pas inspirat şi cei doi parteneri
au ajuns acolo unde nu s-ar fi aşteptat. Graţie raportului iniţial de forţe, PNL
joacă rolul bărbatului, în timp ce PD pe cel al femeii. Atunci când cuplul ajunge
la guvernare, în mod aproape firesc bărbatul preia frâiele conducerii gospodă-
riei, în timp ce femeia îşi asumă administratea ei internă. Cei doi păşesc din
faza logodnei în cea a concubinajului, pentru că luaţi de valul evenimentelor
nu prea mai au timp de amănunte. Realizează însă că, în noile condiţii, doar
un viitor comun este în măsură să le perpetueze noua condiţie gospodărească
- aceea de a veghea asupra acareturilor statului şi de a împărţi beneficiile.Pe
parcursul convieţurii raportul de forţe se schimbă printr-un dat caracterial: ‘no-
bleţea’ bărbatului îl face mai puţin eficient, în timp ce pragmatismul femeii îi
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permite acesteia să-şi crească influenţa în decizii. Mai concură la modificarea
acestui raport de forţe şi rolul pe care-l joacă ‘mama soacră’, instalată la Co-
troceni şi care cenzurează atent toate gesturile cuplului. Pe o astfel de fază in-
tervine necesitatea legitimării unei situaţii care trenează cu riscuri: căsătoria.
Asupra acesteia, fiecare dintre parteneri are propria sa perspectivă. ‘Femeia
PD’ este cea care pune piciorul în prag şi dă un termen legat de ceremonie.’Băr-
batul PNL’ ezită şi-şi pune tot felul de întrebări: cum ar interpreta nobilimea
politică din care provine, o asemenea mezalianţă, cu atât mai mult cu cât po-
tenţiala mireasă ar dori să-şi păstreze numele şi identitatea? Şi nu doar atât:
aportul său la zestrea comună fiind substanţial amplificat faţă de momentul lo-
godnei, ar dori şi o uniune sub regim de separaţie a bunurilor, cu un procentaj
superior pentru ea. În timp ce familia miresei, disciplinată, face front comun
şi aşteaptă răspunsul la somaţie, cea a mirelui, boemă şi cam dezorganizată, se
pierde în consideraţii şi analize. Legate de graba căsătoriei (or abia la anu’ se
ştie clar pe ce poate conta toată lumea), de apartenenţa viitoare la o familie eu-
ropeană, de procentul de reprezentare a părţilor la ceremonie. Dragostea - dacă
a existat vreodată aşa ceva - a dispărut complet. Au rămas doar interesele pri-
vite diferit şi apreciate cu unităţi de măsură incompatibile. Este faza în care
pare că se află cuplul care gospodăreşte astăzi România...  (11 februarie)

Soarta lui Năstase
Săptămâna care a trecut a fost una dintre cele mai agitate, marcată de

evoluţii care-şi vor pune definitiv amprenta asupra acestei faze a tranziţiei, prin
dimensiunea pe care a căpătat-o lupta cu corupţia. Iar evenimentul central îl
constituie, fără îndoială, punerea sub învinuire a fostului premier şi actualul
preşedinte al Camerei Deputaţilor, cu acuzaţia de luare de mită. Este un fapt
fără precedent în istoria recentă a statelor care au trecut de la socialism la ca-
pitalism cu preţul unor seisme politice, economice şi sociale ale căror urme se
vor vedea vreme îndelungată. Desigur, punerea sub acuzare nu echivalează,
automat, cu o condamnare. Asta se putea întâmpla într-o justiţie controlată po-
litic şi nereformată.Avem însă ambiţia, dacă nu noi, cei de la vârful statului,
că lucrurile s-au schimbat. Iar unul dintre sensurile schimbării îl constituie toc-
mai această învinuire.Nimeni nu şi-ar fi închipuit că omul care, în urmă cu
doar doi ani, conducea cu mână de fier ţara şi partidul de guvernământ, deţi-
nând o putere pe care nimeni altcineva nu o mai avusese până atunci, din 1989
încoace, va ajunge într-o asemenea postură. Au existat întotdeauna suspiciuni
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şi acuze voalate la adresa sa, dar mai ales la adresa unui cerc de persoane din
jurul său. Niciodată însă acestea nu au mers până la a-l acuza direct. Se întâm-
plă acum şi în culisele acestei mişcări sunt de ghicit elemente ce n-ar putea fi
tratate cu uşurinţă. O acuzaţie de luare de mită nu se poate proba decât în două
feluri: prin flagrant sau prin autodenunţ.Dacă primul este exclus, rămâne cel
de-al doilea. Iar cel de-al doilea implică, legat de cazul în speţă, cu prioritate
două persoane: Gabriel Bivolaru, aflat în detenţie, sau Sergiu Sechelariu. Par-
chetul n-a deconspirat însă nimic legat de aceasta. O va face la timpul cuvenit.
A mai intervenit şi solicitarea pentru perchiziţia la cele două imobile ale pre-
mierului. Probabil că probatoriul implică ceva existent în aceste amplasamente
şi care ar putea fi folosit ca probă. Cazul Năstase e pe tobogan. Chiar dacă res-
pingerea ‘ordonanţei DNA’ la Senat i-ar mai oferi un scurt răgaz, până când
preşedintele Băsescu o va întoarce la Parlament. Cel mai îngrijorător semn
pentru soarta dlui Năstase vine însă dinspre ambasada americană. Protestul şi
îngrijorarea exprimate în scrisoarea transmisă după respingerea ordonanţei ex-
primă un punct de vedere limpede: americanii nu numai că vor ca lupta anti-
corupţie să continue, dar îl consideră aprioric pe Năstase ca unul dintre “peştii
mari” ce trebuie să rămână în năvodul Justiţiei. Este o poziţie mai veche, ex-
primată în repetate rânduri de fostul ambasador Guest şi respinsă sistematic de
fostul premier. Americanii n-au avut niciodată încredere în el. L-au preferat pe
Iliescu, cu tot trecutul său comunist, dar cu garanţia cinstei şi corectitudinii lui.
Primirea lui Năstase la Casa Albă, înainte de alegeri, n-a fost decât un gest po-
litic de prevedere, în cazul în care la Bucureşti schimbarea ar fi întârziat.Pe
Adrian Năstase îl aşteaptă zile grele. Nemeritat, poate, dacă privim lucrurile
prin prisma câtorva dintre performanţele sale reale la guvernare. Dar în politică,
totul se plăteşte. Chiar şi aroganţa.  (13 februarie)

Beneficiile şi riscurile anticorupţiei
Iacobov, ridicându-şi cătuşele şi arătându-le camerelor de luat vederi:

‘Astea sunt ale lui Băsescu!’; Sechelariu, escortat de poliţişti şi clamându-şi
inocenţa: ‘Sunt victima lui Băsescu!’; Năstase, denunţând ‘nebunia lupului’ şi
dând asigurări că tot ceea ce i se întâmplă vine numai de la fostul său contra-
candidat din alegeri; Patriciu, explicând doct şi temeinic care este filiera cer-
cetărilor care se fac în cazul lui şi desenând drumul care duce de la Cotroceni
la Parchet şi de aici la Rompetrol.Toate aceste situaţii sunt de natură să inducă
în conştiinţa publică un lucru: că la originea tuturor acestor anchete se află un
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singur om: Traian Băsescu. El este inamicul ‘numărul 1’ al corupţilor sau al
potenţialilor corupţi, al marilor infractori, al politicienilor care-şi folosesc ca-
litatea în scop de agoniseală ilicită.Cât bine şi cât rău îi face această percepţie
preşedintelui? Pe palierul popular folosul este mai mult decât evident şi în mod
cert folositor pentru consolidarea statutului său de luptător împotriva racilelor
care au dus la neîncrederea în eficienţa sistemului democratic. Fie că pleacă
de la el, fie că nu, acţiunile justiţiei oferă o satisfacţie şi induc speranţa că lu-
crurile mai pot fi controlate şi că există cineva decis să o facă.Pe palierul politic,
cu excepţia partidului căruia i-a fost (şi rămas) preşedinte, în toate celelalte
formaţiuni voluntarismul său şi disponibilitatea de a nu face diferenţa între ‘ai
noştri’ şi ‘ai lor’ iscă neîncredere şi teamă. Reflexul ar putea să se contureze
într-o opoziţie tot mai acerbă din partea aliaţilor. Deja, Partidul Conservator a
devenit portdrapelul atacurilor la adresa ‘tentanţiilor totalitare’ ale preşedinte-
lui, la proiectul său - real sau imaginar - de constituire a unui partid prezidenţial
puternic şi încăpător, de genul unui FSN adus la zi, din care să fie curăţate toate
formele de rezistenţă, activă sau pasivă, care se manifestă acum în arcul gu-
vernamental. Având de partea sa poporul, dar neavând clasa politică, Traian
Băsescu riscă să devină tot mai mult un jucător pe cont propriu, fără echipă şi
echipieri, fără reguli şi chiar fără miză, pentru că pe tabela de marcaj se înscriu
doar scorurile electorale.  (14 februarie)

Politica în capot
Vestea ‘întoarcerii’ în politică a Elenei Udrea i-a tulburat mai degrabă

pe ziarişti decât pe politicieni sau pe cetăţeni. Odată cu micile scandaluri de-
clanşate ori de prezenţa sa în miez de noapte, la Golden Blitz, de-a dreapta
candidatului, ori la Cotroceni, la stânga preşedintelui, ori la TV explicând în
direct de ce nu ne vrea Republica Norvegia în Comunitatea Europeană, dânsa
a început să devină un promiţător subiect de presă. După scandalul declanşat
de mărturisirea târzie legată de dezvăluirea relaţiilor telefonice dintre Tăriceanu
şi Patriciu, a devenit vedetă de mass media. Ea s-a adăugat astfel unei galerii
care permite oricărui post de televiziune aflat în dificultate să facă o bună porţie
de audienţă, galerie ale cărei fotolii de orchestră le ocupă Corneliu Vadim
Tudor, Gigi Becali, Antonie Iorgovan sau Bebe Mihăescu, sexologul. Pentru
telespectatori, doamna Udrea a devenit, odată cu teza de doctorat dată în ştiinţe
băsesciene - recte, ceva cu Marea Neagră, politologul. Pentru că dânsa nu face
doar teorie politică, ci şi practică. Odată cu înscrierea în Partidul Democrat -
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unde a fost primită de dl Boc cu braţele deschise, aşa cum este primită orice
persoană care se bucură de încredea preşedintelui - domnia sa se va apuca de
treabă, angrenându-le în activitatea de promovare a ideilor prezidenţiale şi pe
doamna şi domnişoarele Băsescu, recent înscrise şi ele în acest partid. Cum va
face politică dna Udrea? Simplu. A anticipat, într-un fel, fostul său preşedinte
de partid, Călin Popescu Tăriceanu. În capot. Desigur, e o figură de stil. Capotul
va fi înlocuit de o îmbrăcăminte lejeră şi sexy, care să-i pună în evidenţă cali-
tăţile, atrăgând astfel o mulţime de telespectatori la emisiunile matinale în care
doamna va prezenta proiectele-program prin care va lupta, până la ultima su-
flare pentru înlăturarea duşmanilor preşedintelui. Va fi o politică activă, de dis-
pute corp la corp, de pe urma cărora putem deja anticipa că dna Udrea se va
acoperi de glorie. Printre trofeele sale, cu care va împodobi panopliile din Mo-
drogan, se vor număra şi ‘capetele’ lui Tăriceanu şi Patriciu, precum şi ale altor
persoane care nu înţeleg că viitorul României înseamnă Băsescu şi nimic al-
tceva. Şi, bineînţeles, marele său partid în care ‘detaşamentul portocaliu de
femei’ va da tonul.  (15 februarie)

Circul mediatic şi 
lectura Constituţiei

O dezbatere organizată de postul SENSO TV pe tema aspectelor juri-
dice pe care le îmbracă actualitatea politică i-a reunit în studio pe doi reputaţi
jurişti: Gavril Iosif Chiuzbaian, preşedintele Uniunii Juriştilor şi fost ministru
al Justiţiei şi Corneliu Turianu, profesor, fost judecător şi fost parlamentar. Evi-
dent că subiectul care a polarizat atenţia în cea mai mare măsură a fost ordo-
nanţa DNA şi consecinţele căderii ei la votul din Senat. Dincolo de reacţia
isterică pe care a generat-o acest fapt, oglindit într-o serie de gazete cu pretenţii,
într-un limbaj tipic presei anilor ‘50, rămâne un element major de lămurit: afec-
tează această respingere cazurile instrumentate până în prezent de Parchetul,
iar apoi Departamentul Anticorupţie? A existat un precedent - cazul senatorului
Duţă, care a reclamat neconstituţionalitatea acestei instituţii, şi care a scăpat
astfel basma-curată. Ambii interlocutori au recunoscut faptul că, în dorinţa de
a convinge autorităţile europene de seriozitatea demersului anticorupţie, auto-
rităţile au excedat limitele constituţionale prin crearea unei instanţe paralele.
Votul de săptămâna trecută avea tocmai menirea de a readuce pe făgaşul firesc
o structură a cărei necesitate nu mai trebuie demonstrată. Numai că lipsa de
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seriozitate în abordare a reprezentanţilor Puterii (nici măcar ministrul Macovei
n-a considerat necesar să vină la parlament pentru a susţine documentul) a dat
apă la moară Opoziţiei, care şi-a făcut, până la urmă, datoria. Trântind ordo-
nanţa. În unele cercuri, evenimentul a fost salutat ca reprezentând salvarea
celor aflaţi în ‘ghearele’ departamentului. Nici pomeneală - spun cei doi jurişti.
Cercetările merg înainte şi rămân valabile. Iar aprobarea Ordonanţei reprezintă
un interes legitim şi pentru Putere şi pentru Opoziţie, pentru că nu face altceva
decât să integreze prevederilor constituţionale o realitate.Un al doilea punct
desluşit de cei doi jurişti a fost acela al percheziţiei solicitate de dna Macovei
la domiciliul dlui Năstase. Solicitarea a fost inutilă. Constituţia vorbeşte lim-
pede despre dreptul autorităţilor competente de a percheziţiona corporal par-
lamentarul surprins în flagrant de luare de mită. Percheziţia la domiciliu poate
fi dispusă de organul de cercetare oricând, şi fără vreo aprobare, doar din mo-
mentul punerii sub învinuire. Dacă colaboratorii dnei Macovei ar fi aprofundat
puţin lecturile procedurale, ar fi scutit opinia publică de circul mediatic inutil
făcut pe această temă.  (16 februarie)

Nevoia de liber-schimbism
Se împlinesc, în aceste zile, 16 ani de la lansarea ‘manifestului Parti-

dului Liber Schimbist’. Ceea ce părea să fie doar o glumă, într-un moment în
care prea puţine lucruri nu erau luate în serios, această idee avea să se trans-
forme, la scurt timp după aceea, într-una dintre realităţile momentului politic
‘90. Totul a pornit de la prima difuzare, de către Televiziunea Română Liberă,
a nemuritoarei ‘Scrisori pierdute’ a lui Caragiale. Dintr-o dată, multe dintre
semnificaţiile pe care realitatea comunistă le estompase au început să devină
evidente. Dar cea mai evidentă dintre toate a fost buimăceala tipică şi confuzia
de valori şi repere ce se regăseau, după mai bine de un secol, în viaţa cotidiană
a românilor. Celebra galerie de actori, fără de care devine aproape imposibil
să ne mai imaginăm personajele caragialeşti, a făcut evidente tarele unei de-
mocraţii incipiente, cu toată încărcătura de demagogie, făţărnicie şi minciună
ce însoţea declaraţiile şi proiectele politice ale momentului. Iniţiatorii mani-
festului PLS au văzut în noua formaţiune mai degrabă un sanitar, un vidanjor,
decât un actor pe scena şi aşa aglomerată a politicii. Citez din expunerea de
motive care a însoţit lansarea, la fel de valabilă şi azi, după 16 ani: ‘PLS se do-
reşte a fi o formaţiune politică de nuanţă morală, care acţionează pentru schim-
bare în toate domeniile, dar cu precădere în cel al vieţii spirituale. Schimbarea,
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concepută ca principalul mijloc de evitare sau depăşire a anchilozelor care ame-
ninţă orice structură sau tip de relaţii, prin strictă instituţionalizare. Domeniul
de acţiune îl reprezintă viaţa politică şi cadrul democratic în formare. Prin ac-
tivitatea sa partidul îşi asumă rolul de ‘anticorp’ în lupta cu viruşii ce ar putea
să afecteze fragilul organism al tinerei democraţii române prin riscul îmbolnă-
virilor de demagogie, de manipulare a indivizilor sau grupurilor sociale, de
propulsare a non-valorilor, de manifestări de parvenitism social şi ridicol po-
litic, de impostură şi fals, de ‘rinocerizare’ dar, mai ales de intoleranţă!’
Este surprinzător cât de actual şi de valabil rămâne mesajul căruia i-au răspuns,
la vremea aceea, cu entuziasm, reprezentanţi de frunte ai elitei intelectuale.
Dar nu numai. Pentru că, doar în câteva luni, în ciuda lipsei de mijloace mate-
riale partidul şi-a constituit filiale în toată ţara, participând la alegeri cu liste
complete depuse în toate cele 40 de circumscripţii electorale! Surprinzător,
Partidul Liber Schimbist a obţinut un procent la care astăzi, partide în care se
pompează milioane de dolari nici nu îndrăznesc să aspire, având prin profesorul
Ştefan Cazimir primul reprezentant în primul parlament ales democratic.Din
păcate, generozitatea programului său n-a rezistat în faţa pragmatismului noilor
politicieni care au văzut limpede în politică cea mai eficientă scară pentru că-
ţărarea spre vârful bucatelor. Capacitatea de a atrage de partea sa ‘pe toţi aceia
care prin modul lor de a gândi şi acţiona se opun aroganţei, prostiei, agresivi-
tăţii, incompetenţei, poltroneriei, fariseismului, agitatorismului ieftin, lipsei de
bun simţ politic şi moral’ s-a dovedit limitată în faţa ofertelor mult mai consis-
tente ale altor formaţiuni. Partidul a vrut să-i aibă în jurul său ‘pe toţi aceia
care, deşi au pus umărul sau chiar viaţa la înfăptuirea marii schimbări - Revo-
luţia - ’nu s-au grăbit să-i culeagă roadele, înghesuindu-se pe la uşile noilor
autorităţi’, dar n-a mai reuşit. A ieşit din scenă discret, împins deoparte tocmai
de aceia împotriva cărora îşi propusese să lupte.Am ţinut să rememorez acest
episod pentru că am sentimentul că astăzi, mai mult ca oricând, societatea ro-
mânească are nevoie de un asemenea partid. Pe partea aceasta, eşichierul este
complet liber!   (17 februarie)

De ce se vrea capul lui Patriciu?
De aproape un an, marea ambiţie a procurorilor care anchetează dosa-

rul ’Rompetrol’ şi pe omul de afaceri Dinu Patriciu, pare să fie aceea de a-l re-
ţine pe acesta în celulele de la Rahova. Odată aproape au reuşit, deşi le-au jucat
feste aproximaţiile devenite tradiţionale în aplicarea procedurilor legale. Joi
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seară, Parchetul a încercat din nou, însă judecătorul nu a putut să nu ţină cont
de obiecţiile avocaţilor, care au pus în evidenţă necitarea colegilor de business
ai lui Patriciu, anchetaţi în aceeaşi cauză, precum şi convocarea acestuia cu
doar o jumătate de oră înainte de prezentarea către judecător a cererii de reţi-
nere. Decizia luată joi seara i-a dat din nou satisfacţie lui Patriciu şi, probabil,
i-a nemulţumit profund pe adversarii acestuia, între care magnatul de la Rom-
petrol nu încetează să-l citeze, la loc de frunte, pe preşedintele Traian Bă-
sescu.Nu mă pronunţ - şi nici n-ar fi normal - asupra fondului problemei. Dacă
Patriciu a comis evaziune fiscală, delapidare şi manipularea bursei, este treaba
Parchetului să dovedească acest lucru în aşa fel încât instanţa să nu mai aibă
dubii. Ceea ce nu înţeleg este de ce consideră procurorii că cercetarea poate
avea succes numai cu Patriciu legat? De ce nu se pot obţine dovezile necesare
cu el în libertate? Este o exigenţă firească a unei justiţii cu adevărat libere şi
corecte să nu-i considere pe cei acuzaţi aprioric ca vinovaţi. Or, o reţinere nu
ar face decât să întărească o bănuială de antepronunţare. Mi-e greu să cred că
în faza aceasta, Patriciu ar mai putea împiedica cercetarea sau ar putea intimida
martori, într-un caz pe care Parchetul îl anchetează la lumina zilei şi a reflec-
toarelor. Probabil însă că, într-o mentalitate retrogradă, rămasă de pe urma par-
chetelor comuniste, celula şi psihologia de captiv uşurează munca
anchetatorilor şi le oferă avantajul psihologic care altfel nu prea poate fi obţi-
nut. Sau că, pe fondul captivităţii, s-ar putea obţine eventuale mărturisiri care
să blindeze cazul.Chiar dacă o parte a opiniei publice este debusolată de acest
‘meci’, el ilustrează o realitate care ţine de justiţia unei ţări democratice: în de-
monstrarea unei culpe, acuzatul beneficiază de toate drepturile pentru a-şi
proba eventuala nevinovăţie. Inclusiv dând în judecată autorităţile pentru
abuzuri, cum se întâmplă în chestiunea ascultării ilegale a telefoanelor, sau
a reţinerii precedente. Este o competiţie în care fiecare dintre părţi poate
obţine victorii sau poate suferi înfrângeri. Asta e viaţa.Ar mai fi o chestiune
legată de cazul Patriciu. Dovedită sau nu, comanda politică pare să joace un
rol. Rivalitatea politică dintre Traian Băsescu şi Dinu Patriciu este deja de
notorietate. În stilul său inconfundabil, preşedintele s-a şi antepronunţat,
atunci când a declarat, la începutul mandatului său, că Patriciu ar trebui an-
chetat alături de oamenii din PSD care au comis ilegalităţi. Până şi menţi-
nerea în funcţie a actualului procuror general, aservit din plin fostei puteri
care l-a şi aşezat în funcţie, apare ca un troc prin care preşedintele obţine
de la el capetele care ar dori să-i împodobească panoplia anticorupţie de la
Cotroceni. Iar despre relaţia prin care o lovitură la adresa lui Patriciu îl poate
carambola pe deja incomodul premier, adversar al fuziunii şi al partidului pre-
zidenţial, nici nu ar mai fi de vorbit.  (18 februarie)
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Tandrul zornăit de cătuşe...
Episodul cu scurgerea de informaţii de la MApN ilustrează cât se poate

de limpede modul în care organele de anchetă - respectiv procuratura şi poliţia
- sunt încă legate, ombilical aproape, de sistemul represiv de care ne place să
credem că ne-am desprins în urmă cu 16 ani. Ce-am avut aici? Sesizarea a două
gazete care au informat ministerul competent - cel al Apărării - că au intrat în
posesia unor informaţii clasificate, referitoare la desfăşurarea de forţe aliate
prin Irak, dacă am înţeles bine. Cele două redacţii nu numai că nu au dezvăluit
conţinutul dischetelor în posesia cărora au intrat pe căi mai puţin ortodoxe, dar
le-au şi remis imediat instituţiei respective. Şi ce face instituţia respectivă? În
virtutea unor prevederi vetuste şi, pe alocuri absurde, asmute Parchetul şi Po-
liţia asupra celor care au sesizat cazul. Cu mascaţi şi în miez de noapte, un ga-
zetar - aflat întâmplător pe filiera acelor documente - este arestat şi prezentat
ca un veritabil terorist care atentează la siguranţa naţională. Altuia îi este în-
toarsă casa pe dos şi i se confiscă calculatorul. Cei doi şefi de gazete sunt che-
maţi să dea cu subsemnatul la Parchet, sub bliţurile şi camerele de luat vederi
ale presei. Se pune, practic, în mişcare, întregul mecanism care face din cele
mai banale activităţi ale Parchetului veritabile show-uri mediatice. Totul fără
bun simţ şi fără noimă, până la urmă, pentru că dacă există vreo vinovăţie în
acest caz, ea aparţine angajaţilor ministerului care au făcut, cu intenţie sau nu,
să se scurgă aceste informaţii. Nu mai vorbesc de faptul că în prima fază dl
Atanasiu ne asigura că dată fiind vechimea informaţiilor (doi ani) nu există
nici un risc pentru siguranţa naţională, pentru ca după doar o săptămână să se
declanşeze această isterie. Consecinţele acestui episod îmi apar a fi de o gra-
vitate deosebită. Pentru că, pe de o parte, fac din presă o victimă a acestui tip
de represiune. Mâine-poimâine, datele secrete de apărare naţională vor fi înlo-
cuite cu cine ştie ce date despre personalităţi investigate pe motive de corupţie
şi vom asista la umflarea cu mascaţi a tuturor gazetarilor care vor avea lipsa
de inspiraţie să se ocupe de aşa ceva. Pe de o parte, acţiunea aceasta în forţă
induce în opinia publică sentimentul recrudescenţei tentaţiei represive a statu-
lui. Simplul cetăţean se poate afla oricând în situaţia ca găsind la ghena de
gunoi un CD să fie luat pe sus de mascaţi şi depus în cine ştie ce Abu Ghraib
românesc pentru cercetări cu metode speciale. A fost, fără îndoială, o gafă ma-
joră a procurorilor pe care preşedintele Băsescu şi ministrul Macovei îi mân-
gâie pe creştet la bilanţuri cerându-le să nu mai fie atât de sfioşi. Nu sfioşenia
este problema lor, ci tocmai reflexul invers, cel care-i face să creadă că sunt
deasupra tuturor şi că legea şi regulamentele sunt doar nişte piedici în calea
unui adevăr ce trebuie obţinut prin orice mijloace.  (21 februarie)
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O afacere pe nedrept uitată 
de luptătorii anticorupţie

Într-un moment în care lupta anticorupţie pare să se bucure de un spri-
jin unanim şi când autorităţile sunt mai preocupate ca oricând ca să demons-
treze Europei că România este decisă să sape adânc în solul afacerilor necurate
pentru a scoate la lumină adevărul şi vinovăţiile, fostul şef al Comisiei pentru
Cercetarea Abuzurilor din Senatul anilor 1997-2000, Radu Ciuceanu, ridică
vălul de pe una dintre cele mai tenebroase privatizări ale tranziţiei: afacerea
Romtelecom. Considerată la vremea respectivă o ‘privatizare de succes’ - ca
şi altele, la alte vremi - vânzarea operatorului naţional de telefonie n-a ridicat
atunci, în mod straniu, prea multe semne de întrebare, nici pentru clasa politică
şi nici pentru presă. În fapt, o operaţiune comercială între două state - România
şi Grecia - şi nicidecum o privatizare în adevăratul înţeles al cuvântului -, trans-
ferul proprietăţii unui operator de 3,5 milioane de abonaţi către unul cu doar
1,5 milioane a fost însoţit de un artificiu care n-a sărit, pentru început, în ochii
niciunuia dintre cei care şi-au pus ilustrele semnături pe documentul respectiv
- premier, ministru al Justiţiei, ministru al Apărării, ministru al Telecomunica-
ţiilor, al Finanţelor, ministru al Privatizării, şef al FPS: şi anume faptul că vân-
zarea se făcea printr-un intermediar cipriot (o societate offshore, cu un capital
de 2000 dolari!) al cărui unic rost era să reţină un comision de zece la sută: nu
mai puţin de 67,5 milioane de dolari! Sau că instituţia căreia i s-a încredinţat
consultanţa pentru privatizare a făcut această operaţiune practic către un singur
ofertant - cel grec - pentru aproape 10 milioane de dolari. Nici până astăzi nu
se ştie cu precizie ce s-a întâmplat cu comisionul cipriot. Pentru că de încasat
l-a încasat cineva, doar acesta era şi rostul minusculei companii care a mijlocit
tranzacţia. Se ştie însă că odată cu vânzarea Romtelecom, pentru un preţ in-
credibil de mic faţă de acela al altor operatori estici, culmea, după o infuzie
masivă de capital, de la stat, pentru modernizare, costurile abonamentelor şi
convorbirilor telefonice au crescut spectaculos, în timp ce managementul noii
companii s-a dezvoltat incredibil (de la unul - la 60 de directori!). Se mai ştie
că odată cu tranzacţia s-a desfiinţat Ministerul Telecomunicaţiilor nu pentru că
n-ar mai fi avut obiect al muncii, ci fiindcă fostul ministru îşi îndeplinesc mi-
siunea. Parcă lovită de o bombă cu neutroni, societăţii româneşti i-au trebuit
aproape doi ani ca să se dezmeticească şi să vrea să înţeleagă ce s-a întâmplat.
Comisia de anchetă s-a constituit la Senat, dar nu şi la Cameră, unde reprezen-
tanţii arcului guvernamental au considerat că ar fi o manifestare îndreptată îm-
potriva privatizării în general. Primul volum lansat de Radu Ciuceanu
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(‘Reţeaua pierdută’) readuce în atenţie acest episod care, dacă nu vorbim una
şi fumăm alta, ar trebui să intre rapid în vederile curajosului DNA, pentru că,
mai veche sau mai nouă, corupţia are aceleaşi efecte asupra bazei societăţii. Şi
trebuie tratată la fel de exigent.  (22 februarie)

Zambaccian sub microscop!
Unul dintre obiectivele turistice de ultimă oră ale Capitalei a devenit

blocul din Zambaccian, construit pe terenul achiziţionat de Adrian Năstase,
prin intermediar, de la Bivolaru. Câteva zile la rând procurorii au amuşinat
zona, înarmaţi cu lap-top-uri, imprimante şi - nota bene - un detector de metale.
Totul sub ochii hămesiţi ai echipelor de jurnalişti de la televiziuni şi de la ziare,
excitate la culme de escaladarea cazului. Ce vor fi căutat acolo procurorii? Din
puţinele informaţii scurse către presă rezultă că obiectul căutării îl constituie
termopanele despre care se afirmă că ar fi fost furnizate de Irina Jianu, în
schimbul numirii sau menţinerii sale într-o mănoasă funcţie de inspector în
construcţii. Procurorii au dificila sarcină de a stabili provenienţa acestora. Evi-
dent, nu se aşteaptă nimeni ca pe undeva să fie scris pe ele cu cerneală simpa-
tică ‘mită’. Şi nici producătorul nu are obiceiul de a-şi ştanţa produsele cu codul
IBAN al firmei sau cu numărul comenzii. Probabil că pe aici se află explicaţia
detectorului de metale cu care s-au înarmat procurorii: ei au încercat sau vor
încerca să identifice caracteristicile moleculare ale aliajului folosit pentru a de-
termina şarja care a fost utilizată pentru realizarea ramelor. Acest lucru mar-
chează un progres neaşteptat al metodelor de investigaţie folosite de Parchet,
ceea ce îl apropie surprinzător de standardele FBI-ului sau cel puţin de ceea ce
mai vedem pe Discovery în legătură cu metodele acestei prestigioase instituţii.
Dacă misterul detectorului de metale poate fi considerat descifrat (o variantă
ar mai fi şi căutarea kossonilor dacici despre care s-a făcut vorbire că ar fi fost
achiziţionaţi de premier şi, probabil, îngropaţi sub parchetul din apartamente),
mai rămâne acela al lap-top-ului şi al imprimantei cărate cu graţie la locul per-
cheziţiei de către echipa operativă de la DNA. Prima concluzie este că echipa
ştie la ce foloseşte şi cum se foloseşte respectivul aparat şi că, implicit, doreşte
să demonstreze acest lucru în direct şi la o oră de vârf. Al doilea este că rezul-
tatele percheziţiei vor fi consemnate pe loc, nu doar în memoria calculatorului
ci şi pe hârtie. Imprimanta tocmai asta va face: va da existenţă materială con-
cluziilor desprinse din această investigaţie complexă în urma căreia se va putea
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şti cu o precizie pe care ar trebui să o invidieze şi americanii dacă acuzaţia de
mită şi de foloase necuvenite se confirmă sau nu. E drept că mai pot interveni
unele probleme - ca termopanele din apartamentul încă necercetat al dlui Năstase
să aibă o altă compoziţie moleculară decât cele din apartamentul avocatei familiei,
sau din cel al grecului de la parter. Ar fi curat ghinion...   (23 februarie)

O mişcare de integrare 
în normalitate

Ceea ce a făcut Televiziunea Română în urmă cu câteva zile nu mi se
pare deloc un exemplu de obedienţă (între suficient de multe altele - în special
în redacţia condusă de portocalia doamnă Culcer), ci dimpotrivă. Chiar ca o
primă şi timidă ieşire din frontul indicaţiilor venite de sus. Este vorba despre
reportajul despre MISA. Mai mulţi adepţi ai lui Bivolaru au vorbit despre pre-
siunile şi abuzurile la care au fost supuşi de către poliţie şi procuratură în cursul
acţiunii în forţă organizate împotriva yoginilor, consideraţi atunci a fi o grupare
periculoasă care aducea atingere siguranţei naţionale. Printre capetele de acu-
zare vehiculate de procurori s-au numărat consumul şi traficul de droguri, pro-
ducerea şi distribuirea de materiale pornografice, traficul de carne vie şi - cu
aplicaţie directă la guru Bivolaru - coruperea de minore. De minoră, mai bine
zis. Ecranele televizoarelor şi paginile ziarelor au fost pline, săptămâni la rând,
de dezvăluiri şocante privitoare la ‘prada’ găsită prin ashram-urile grupării (lo-
cuinţe comune, pentru diverse perioade, ale adepţilor) sau prin depozite: casete
video, CD-uri, literatură cu caracter mai mult sau puţin pornografic, ba chiar
şi o seringă care, bineînţeles, nu putea fi folosită decât la injectarea de droguri.
Reportajele realizate de televiziuni la faţa locului ne-au înfăţişat acţiuni în forţă
ale jandarmilor, percheziţii sumare, tratamente dure ale ‘prizonierilor’, culcaţi
la podea, cu pistoalele-mitralieră la tâmplă. Forma dată acestor intervenţii a
isterizat o parte a publicului care a început să se întrebe cum de a fost tolerată
atâta timp o grupare atât de periculoasă. Au existat şi plângeri ale unor familii
ale căror membri erau consideraţi a fi ţinuţi în captivitate de către grupare şi
care se aflau la baza acestei acţiuni. Pe măsură ce au trecut zilele şi lunile au
început să apară semnele de întrebare. Droguri nu s-au găsit la faţa locului.
Materialele pornografice nu difereau de cele aflate în aproape orice chioşc de
difuzare a presei. Minora sedusă de guru dădea declaraţii contradictorii şi era
evident că se află sub o mare presiune psihologică. Mai mult, în loc să se as-
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cundă şi în gaură de şarpe, de frica reacţiei publice, membrii MISA au ieşit în
stradă şi au început să protesteze. O serie de organizaţii civice au acceptat să
aplece urechea şi la spusele lor, descoperind lucruri care ţineau efectiv de abu-
zuri la adresa persoanei şi a libertăţii de gândire şi de exprimare. Hăituirea şi
fuga lui Bivolaru a mai ţinut ceva timp atenţia trează până când acordarea de
azil politic de către Suedia a pus capac afacerii, născând noi semne de întrebare.
De ce am făcut această lungă introducere: deoarece cred, sincer, că tentaţia de
a condamna şi a repudia ceea ce nu înţelegem sau nu vrem să înţelegem este
unul dintre cele mai mari pericole care ne pândeşte libertatea. Că pot exista
moduri de gândire şi de exprimare diferite, care nu intră în contradicţie cu ale
noastre proprii. Că e treaba yoginilor dacă doresc să danseze goi pe plajă şi-n
saline şi să-şi bea urina, atâta timp cât nu ne impun modul lor de viaţă sau nu
ne deranjează prin iniţiativele lor. Că există modalităţi diferite de a ajunge la
adevăr şi echilibru şi că fiecare are dreptul să şi le caute. Dacă adepţii MISA
au comis ilegalităţi, ele trebuie dovedite şi pedepsite. Dacă nu - trebuie sanc-
ţionaţi cei care au comis abuzuri împotriva lor. Este o regulă a democraţiei, iar
ceea ce a făcut Televiziunea Română în reportajul evocat nu a fost altceva decât
să ofere publicului şansa de a vedea şi cealaltă faţă a lucrurilor şi de a judeca
singur. Ceea ce nu e puţin lucru.   (24 februarie)

Elena Udrea la SRI?
Deşi a părăsit echipa prezidenţială de consilieri - unde juca un rol im-

portant, fiind, practic, un fel de şefă a dlui Stolojan - Elena Udrea rămâne, aşa
cum a promis, activă în politică. Pentru domnia sa politica înseamnă să ieşi
din când în când pe un post de televiziune şi să-i arăţi cu degetul pe ‘neprietenii’
preşedintelui, cel care deţine mai toate soluţiile la problemele prezentului. Cu
o autoritate pe care nimeni nu i-a delegat-o, dar nimeni nu i-o contestă, doamna
Cocoş identifică forţele care se opun progresului naţiunii. Că majoritatea aces-
tora reprezintă partidul din care şi domnia sa a făcut parte până de curând,
poate să fie o simplă întâmplare.Aceeaşi întâmplare îi şi grupează pe aceştia
într-o fundaţie finanţată de chiar marele adversar al preşedintelui, Dinu Patri-
ciu. Într-o altă epocă, denunţul doamnei Udrea ar fi fost suficient pentru ca or-
ganele abilitate să-i umfle până la unul şi să constituie un ‘lot’ de periculoşi
atentatori la siguranţa naţională. În această epocă este ceva mai complicat, pen-
tru că trebuie respectate măcar unele aparenţe de prezumţie de nevinovăţie.Aşa
că după ce va fi fost rezolvată problema lui Dinu Patriciu, se va putea trece la
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faza următoare: citarea ca martori a celor denunţaţi de blonda doamnă ca fă-
când parte din grupul reacţionar. După ce vor depune de trei, patru ori ca mar-
tori, li se va schimba încadrarea şi vor deveni inculpaţi.Vor afla cu acest prilej
că le-au fost puse sub urmărire telefoanele şi că vigilenţii procurori au identi-
ficat elementele unei iniţiative de lovitură de stat încă de pe când se aflau în
opoziţie. Într-o succesiune logică vor urma percheziţiile la domiciliu - cu de-
tectoare de metale şi lap-top-uri cu imprimantă. Vor fi căutate, cu precădere,
eventualele produse petroliere care să facă legătura cu patronul Rompetrol şi
să identifice şi eventuala culpă de mită sau de primire de foloase necuvenite.
Vor fi, pe rând, confruntaţi cu capul acestui nucleu infracţional şi poate că unii
dintre ei - cei care vor accepta să colaboreze cu autorităţile, denunţând iniţia-
tivele antistatale ale grupării - vor primi imunitate şi vor fi protejaţi, ca nu
cumva să fie stropiţi cu benzină şi să li se dea foc tocmai înaintea
procesului.Dacă privim lucrurile dintr-o atare perspectivă, contribuţia doamnei
Udrea la întărirea democraţiei şi la creşterea gradului de siguranţă naţională este
una hotărâtoare. Şi să nu vă miraţi dacă dl Băsescu, sătul să se tot lovească de re-
proşurile la adresa păstrării unor şefi de servicii, nu-i va propune să ia comanda
SRI-ului. Dându-i ca adjuncţi pe domnii Besciu şi Vulpescu...   (25 februarie)

Carisma de ultimă oră a lui Patriciu
Solicitarea procurorilor de arestare a lui Dinu Patriciu aducea ca motiv

principal faptul că în mass-media şi în opinia publică se induce, constant, un
curent de opinie favorabil patronului ROMPETROL, ceea ce ar fi de natură să
îngreuneze munca procurorilor. Cum - nu se explică. Înţelegem, însă, destul
de uşor în ce fel munca lor s-ar uşura în condiţiile în care acesta ar fi reţinut în
celulele de la Rahova şi adus la audieri cu cătuşele la mâini şi fără cârdurile de
cameramani şi reporteri ce i-au însoţit fiecare dintre cele peste 20 de vizite pe
care le-a făcut la Parchet de când a fost învinuit de tot pomelnicul de infracţiuni.
Vineri s-a dat o bătălie, una dintre cele mai importante. Războiul va fi lung şi
de uzură însă vineri s-a confirmat, cel puţin în parte, faptul că magistraţii încep
să-şi respecte condiţia şi să se comporte cu adevărat ca nişte independenţi. Într-
o altă conjunctură istorică, rezultatul disputelor de săptămâna trecută ar fi fost
previzibil. Ce judecător cu picioarele pe pământ ar fi îndrăznit să dea o soluţie
contrară dorinţelor mai mult decât clar exprimate ale Puterii? Cine ar fi îndrăz-
nit să se pună contra preşedintelui ţării şi ministrului Justiţiei, ca să-i enunţ
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doar pe doi dintre cei interesaţi ca Dinu Patriciu să devină o pagină de succes
în tratatul luptei cu corupţia şi infracţiunile?De data asta cineva a făcut-o, mo-
tivând legal decizia şi ţinând cont de argumentele apărării. Respingerea solici-
tării de recuzare, introdusă de Parchet reprezintă şi ea un moment de referin-
ţă. Este pentru prima dată când procurorii recurg la o astfel de soluţie, ceea ce
dă din capul locului sentimentul că este parte interesată şi nu factor de limpezire
al cazului. Practic, procurorii se substituie unei părţi civile care nu există în
proces. Ceea ce reflectă un soi de disperare în faţa unui caz în care probele
sunt încă prea subţiri pentru a-l susţine şi de unde singura speranţa rămâne
efectul presiunilor psihologice asupra învinitului încarcerat. Dinu Patriciu n-a
fost şi nu este un personaj carismatic. De-a lungul întregii sale cariere politice
şi publice a reuşit, prin verbul ascuţit şi replica tăioasă, prin lipsa de menajamente
a luărilor de poziţie şi prin cinism să-şi ridice împotrivă categorii de jucători. Iată
însă că Parchetul reuşeşte să-i ridice cota de popularitate la un nivel la care Patriciu
n-ar fi îndrăznit să viseze. Şi să oblige opinia publică să-şi pună întrebări legate
de mobilurile ascunse ale acestei veritabile hărţuieli. (26 februarie)

‘Reforma’ poliţiei
Ascult, nu-mi vine să cred şi mă crucesc de ce-mi povesteşte o mai

veche cunoştinţă. Este poliţist şi, în ciuda realităţii în care trăieşte, şi-a păstrat
principiile şi crede - asemeni altora - că meseria asta se poate face cinstit, cu
convingerea că, în primul rând, trebuie să fii în slujba oamenilor. Deocamdată,
îmi spune el, suntem mai ales în slujba şefilor şi a intereselor lor. Văzută din
afară, Poliţia mai poate să pară din când în când, o instituţie care se reformează
spre a ajunge la gradele europene. Dinăuntru, însă, tabloul este cu totul altul...
Un concurs organizat recent, despre care a scăpat câte ceva şi prin presă, a avut
rolul de a o scoate câştigătoare pe fata unui colonel, împotriva tuturor eviden-
ţelor. Regulile s-au schimbat din mers, criteriile au fost modificate în aşa fel
încât loaza, cu o pregătire extrem de precară, să-i surclaseze pe ceilalţi candi-
daţi. Şi a făcut-o. Ştiţi cumva ce s-a ales de reclamaţia făcută? Toţi cei care au
semnat-o au fost puşi sub urmărire operativă, pentru a li se găsi motive de a fi
maziliţi! Intrarea în poliţie, când nu se face pe pile, e pe şpagă. 3.000 de euro
costă ca orice odraslă de măcelar să-şi pună trese pe umeri şi să împartă apoi
dreptatea cum a văzut el la taică-său. Cea mai rentabilă afacere, la ora asta este
să ai pile şi să intri la DNA, unde după câteva luni te îmbolnăveşti, stai în spital
încă vreo trei şi te pensionezi cu 30 de milioane, în loc de 20 cât e leafa în alte
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părţi. Treaba merge unsă şi DNA-ul prosperă. Promovările sunt făcute strict
pe criterii de castă. Dacă un şef e dintr-un anumit judeţ, brusc, toate promovă-
rile se vor face cu cei care-şi au originea prin împrejurimi. Apoi, promovarea
este o invitaţie explicită la ‘produs’. Dacă, întâmplător, există vreun punct
vamal pe teritoriul de jurisdicţie, atunci şpaga e pusă în funcţiune pe filieră.
Se iau şi până la 70.000 euro pentru un camion cu produse de contrabandă, tre-
cut prin vamă, bani care se împart apoi cu cei mai de sus. Calitatea profesională
a noilor veniţi în poliţie este sub orice critică pentru că la baza recrutărilor nu
mai stau calităţile şi cunoştinţele individuale, ci şpaga mai mult sau mai puţin
colectivă. Amicul îmi povesteşte toate astea cu o expresie de contrarietate pe
faţă. ‘Bine, dar de ce nu faci nimic? Ai dovezi pentru ce spui?’ ‘Bineînţeles că
am. Dar ce să fac cu ele? Să mă pun împotriva sistemului? În trei zile mă în-
groapă, îmi aranjează vreun flagrant, ceva, şi sunt terminat. Nici unul dintre
cei care au încercat să arate aceste lucruri n-a avut succes...’ 

A plecat din locul în care ne întâlnisem cu precauţii. S-a uitat în stânga
şi în dreapta şi apoi s-a pierdut în mulţime. Mi s-a părut că o maşină parcată s-
a pus imediat în mişcare. Să fie realitate sau doar paranoia?  (01 martie)

‘Amendamentul’ Tănăsescu
Într-o veritabilă maree de politicianism ieftin şi de intoleranţă partinică,

mai transpare şi câte un gest de normalitate. Participând la un talk-show dedicat
problemei - spinoase - a datoriei IRAKULUI către România, fostul ministru
de finanţe Mihai Tănăsescu a găsit resursele morale şi intelectuale de a nu se
posta pe o clasică poziţie de Gica-Opoziţie şi să înfiereze o acţiune discutabilă
a actualului Executiv. Datoria Irakului are deja o istorie de aproape două de-
cenii. Încă de prin 1985 ea ajunsese la nivelul record de peste un miliard şi ju-
mãtate de dolari. Care este mecanismul unui asemenea proces economic au
încercat să explice în emisiune doi foşti miniştri de Finanţe, chiar dacă pe vre-
mea când se întâmplau aceste lucruri ei nu făceau parte din mecanismele im-
plicate. Practic, în speranţa de a deveni un jucător însemnat pe piaţa petrolului,
Ceauşescu a mizat pe prietenia sa cu Saddam Hussein, căruia i-a livrat mărfuri
româneşti în schimbul aurului negru, de care Irakul dispunea din belşug. De-
altfel, Petromidia a fost construită special pentru petrolul irakian.Numai că
evenimentele i-au fost potrivnice. A fost războiul lung cu Iranul, care l-a îm-
piedicat pe Saddam să-şi achite datoriile, iar acestea s-au acumulat până la ni-
velul la care le-a găsit căderea dictaturii. În 1990, noul regim de la Bucureşti



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 71

a realizat cu Saddam un acord de plată a circa 70% din datorie într-un termen
de 7 ani. A venit însă conflictul cu Kuweit-ul şi acţiunea de pedepsire lansată
de americani. După aceasta, pentru aproape 13 ani, dosarul datoriei Irakului s-
a închis practic, nemaifiind abordat de nici una dintre părţi. După căderea lui
Saddam, România nu a aderat la Clubul de la Paris, care a şters 80% din dato-
riile Irakului, sperând să obţină mai mult pe cont propriu. Speranţă iluzorie.
Recent, autorităţile române au semnat cu reprezentanţii Irakului un acord prin
care se convine plata eşalonată a mai puţin de un miliard, într-o perioadă de
26 de ani! Reacţiile au fost acute: România renunţă la datorie - a fost laitmo-
tivul. Vom plăti din buzunare datoria! Mihai Tănăsescu apreciază însă că de-
cizia este una politică, pentru care guvernul îşi asumă răspunderea. E greu
de spus dacă e bună sau rea. Răspunsul îl va da doar cursul evenimentelor.
Este însă o cale necesară de reglementare a relaţiilor bilaterale, care deschide
şi alte porţi, dacă va fi cazul. Că Tănăsescu nu sa repezit să-l stigmatizeze pe
omologul său Vlădescu, sau pe liderul Tăriceanu - este o chestiune de bun simţ
şi de realism politic. Care dacă ar fi mai des prezente în viaţa noastră publică
ar aduce cu sine schimbări de ansamblu în societatea românească. Cele înde-
lung aşteptate.   (04 martie)

Ordonanţa sub anchetă
Parchetul îi cheamă rând pe rând la audieri pe toţi cei care au avut de-

a face cu ‘ordonanţa Rompetrol’ din 2003. Atunci, Guvernul Năstase a acceptat
să transforme cele 600 de milioane de dolari, datorii istorice ale Rompetrol, în
acţiuni. Ordonanţa a fost semnată de premier şi de miniştrii Economiei şi ai
Finanţelor. Toţi trei au trecut deja de câteva ori pe la Parchet unde au încercat
să le explice procurorilor care a fost semnificaţia acestei decizii. Pentru că ace-
ştia, angajaţi într-o bătălie pe viaţă cu magnatul petrolului, Dinu Patriciu, doar
când aud cuvântul Rompetrol intră în transă şi văd portocaliu în faţa ochilor.
Nu portocaliul lui Patriciu, mai şters, ci acela viu al lui Băsescu. Las la o parte
problemele pe care le are de lămurit chiar Dinu Patriciu cu justiţia. Revin la
acest episod, în care avem de-a face cu o decizie politică a cărei fundamentare
s-a făcut public, la lumină. A fost o decizie a Executivului pe care, la vremea
respectivă, nu numai că nu a contestat-o nimeni în mod serios, ba a fost şi in-
terpretată ca o măsură corectă - având în vedere faptul că cel care beneficia de
pe urma ei era un membru marcant al Opoziţiei. Mai mult, Ordonanţa a fost
votată de Parlament în 2005, de o majoritate a Alianţei, la care s-au adăugat şi
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numeroşi reprezentanţi ai PSD. A contat în punerea în operă a acestei decizii
faptul că datoriile Petromidia nu fuseseră făcute de noii proprietari şi că, dându-
i posibilitatea să funcţioneze, societatea devenea cel mai important contribuabil
privat. Ceea ce s-a şi întâmplat, Rompetrol vărsând la buget sume care altmin-
teri n-ar fi putut fi adunate de la o Petromidie falimentată. Ce nu înţeleg e unde
vor să ajungă procurorii? Vor să-i strângă cu uşa pe cei trei semnatari şi să afle
dacă nu cumva i-a mituit Patriciu? Atunci vor trebui să-i audieze şi pe toţi par-
lamentarii care au votat Ordonanţa. Şi pe funcţionarii din ministerele semna-
tare. Şi pe mulţi alţii - practic pe toţi cei care au avut de-a face în vreun fel cu
marca ‘Rompetrol’. Ar avea front de lucru pe câţiva ani buni de-acum încolo.
Iar noi vom avea ce scrie...   (06 martie)

Statul de drept miliţienesc
Faza activă la care au trecut, după ani de imobilism sau de compromi-

suri, principalele instituţii de represiune ale statului, ridică o serie de pro-
bleme.Conceptul de represiune vine direct de la tipicul statului comunist în
care noţiunea era înţeleasă ca un mijloc infailibil de apărare a ‘cuceririlor re-
voluţionare’ şi a ordinii instaurate de autorităţile totalitare. Drepturile statului
prevalau în mod absolut în faţa celor ale cetăţeanului şi aproape orice era per-
mis şi prevăzut sau tolerat de lege dacă viza suprimarea oricărui fel de opoziţie.
Pentru că opoziţia nu exista, sau nu îi era permis să existe.Braţul înarmat al
ordinii comuniste era format din Securitate - tot mai retrasă, în ultimii ani, în
spatele celorlalte instituţii - procuratură şi miliţie. Justiţia avea doar sarcina să
valideze ceea ce constatau, prin forţă, teroare, presiune psihologică şi fizică,
‘organele’. În mintea oamenilor miliţia/poliţia şi procuratura au rămas ca pur-
tătoare ale acelor metode care mai dau coşmaruri generaţiilor care au traversat
perioada ridicărilor în miez de noapte, a percheziţiilor fără mandat, a încarce-
rărilor fără decizii judecătoreşti, a condamnărilor fără probe şi detenţiilor fără
motiv!Evident că dorim - ba chiar este obligatoriu, cel puţin în percepţia intrării
noastre în familia democrată europeană - ca astfel de lucruri să nu se mai re-
pete. Ca ele să fie înlăturate prin prevederi legale limpezi şi prin respectul ne-
abătut al acestora. Reforma pornită în justiţie şi în administraţie a făcut paşi
mari, dar nu suficienţi. Prin oameni şi mentalităţi, ambele domenii rămân în
urma realităţii şi menţin sentimentul unei societăţi controlate prin metode abu-
zive. Nici măcar cele mai nobile obiective - lupta împotriva corupţiei sau si-
guranţa naţională - nu permit abateri de la litera legii şi de la respectarea
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drepturilor omului. Or, ceea ce se întâmplă de vreun an încoace aduce nenu-
mărate exemple de abuz sau de încălcare/necunoaştere a regulilor jocului. Doar
dacă e să amintim cazul unui Hayssam, adus în instanţă cu perfuzii, într-o si-
tuaţie în care este deja condamnat fără posibilitate de recurs doar pe baza unei
ameninţări publice a preşedintelui la adresa medicilor, al obstinaţiei cu care
procurorii doresc încarcerarea lui Patriciu şi a colegilor săi americani, după
doi ani de anchete în care puteau obţine toate probele posibile, sau încarcerarea
lui Tender - în condiţiile în care acesta a respectat toate deciziile luate în legă-
tură cu el, prezentându-se la audieri - pe baza unei ascultări  neclare dacă nu
chiar dubioase. Probabil că aceste abuzuri au ca motiv acoperirea neputinţei
acestei instituţii de a o demonstra vinovăţiile celor urmăriţi. Dar ăsta e jocul
democratic: până şi drepturile celor mai răi sau a căror vinovăţie pare evidentă,
trebuie respectate. Faptul că oameni aparţinând acestor instituţii simt nevoia să
vină în ‘întâmpinarea’ unor dispoziţii sau dorinţe ale unor politicieni, nu e de
natură să întărească ideea că justiţia devine cu adevărat independentă şi că îm-
parte dreptate şi nu favoruri. Altminteri, stafia statului miliţienesc va continua
să ne bântuie şi să ne avertizeze că oricând, oricare dintre noi poate cădea vic-
timă colaterală în bătălia cu marile racile, nu prea clar definite.(07 martie)

Alianţa N.U.: Nu-mi amintesc 
ce-am discutat în C.S.A.T.
“Lupta de clasă” dintre preşedinte şi premier se ascute mereu. Prăpastia

dintre aliaţi se adânceşte cu fiecare zi şi unul dintre momentele de escaladare
a relaţiei l-a constituit tocmai debutul consultărilor pe care preşedintele le-a
organizat pentru a analiza, cu reprezentanţii formaţiunilor parlamentare, cele
patru teme majore ale actualităţii - legile securităţii naţionale, legea minorită-
ţilor, revizuirea Constituţiei şi spălarea banilor. În stilul său tranşant, preşedin-
tele l-a luat în primire din primul moment pe premier. În loc de “bună ziua”
i-a trântit frontal acuzaţia că a uitat ce se discutase în CSAT. În stilul la fel de
tradiţional al premierului, acesta s-a făcut mic şi a înghiţit bobârnacul, pentru
ca - după ce l-a digerat în timpul consultărilor - să dea replica la urmă, la de-
claraţii (în timp ce preşedintele părăsea ostentativ scena). Schema începe să
devină clară: Băsescu atacă, Tăriceanu încasează pe moment pe tăcute, după
care revine în forţă! Nu este schema ideală, pentru premier cel puţin care, în
faţa opiniei publice apare nu atât ca o persoană prudentă, mai meditativă şi mai
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cumpătată, ci ca una aflată în permanentă defensivă în faţa unui partener im-
petuos, care tratează deschis orice problemă. Din punct de vedere politic, însă,
Tăriceanu îşi consolidează o poziţie care multă vreme a părut a fi la latitudinea
preşedintelui, care îl făcea să demisioneze atunci când îi venea lui bine. Re-
zistenţa manifestată faţă de iniţiativele de la Cotroceni şi contrele tot mai dure
şi într-un front tot mai solidar indică faptul că PNL-ul este tot mai conştient
de poziţia favorabilă pe care o ocupă deţinând frânele executive. Tăriceanu a
încetat să mai fie o marionetă a aliatului său electoral. Mai mult, Tăriceanu a
devenit motorul rezistenţei tăcute dar eficiente în faţa ofensivei democrate care
încearcă să pună în discuţie rolul conducător al liberalilor în Alianţă. Iritarea
prezidenţială, dată prompt pe faţă, vine şi din faptul că tocmai liberalii sunt cei
care au cele mai multe şi mai hotărâte rezerve faţă de aspecte esenţiale ale stra-
tegiei de securitate naţională, clocită la Cotroceni în sensul de a oferi instituţiei
prezidenţiale competenţe şi puteri sporite. Nu atât libertăţile fundamentale ale
cetăţeanului sunt cele care îi îngrijorează pe liberali, cât posibilitatea ca Bă-
sescu să controleze şi să manipuleze serviciile secrete în sensul slăbirii pozi-
ţiilor oligarhice pe care le deţin reprezentanţii acestui partid. Şi, eventual,
înlocuirea lor cu reprezentanţi ai oligarhiei democrate.   (08 martie)

Un vot împotriva lui Tăriceanu!
Rezultatul votului din Cameră pentru aprobarea cererii de percheziţie

la casele lui Adrian Năstase i-a surprins, în primul rând, pe pesedişti. Potrivit
declaraţiilor politice dinaintea votului, ei nu puteau conta decât pe sprijinul pe-
remiştilor, partidele din arcul guvernamental decizând, la vârf, că vor vota în
favoarea percheziţiei. Primul semn că lucrurile nu aveau să fie chiar atât de
simple a venit de la primul vot - cel în legătură cu modalitatea votului - pe faţă
sau secret. O majoritate zdrobitoare a optat pentru secret. Contrar obiceiului,
doar liberalii şi-au plantat doi oameni - pe Bogdan Olteanu şi Nini Săpunaru -
în faţa urnelor pentru a verifica disciplina de vot. Celorlalţi le-a fost indiferent
din capul locului. Aşa încât rezultatul a stârnit mai întâi nedumerire. După toate
socotelile, vreo 30 de voturi nu puteau să vină decât de la Alianţă. Şi cum li-
beralii dăduseră dovadă de vigilenţă, singurul răspuns valabil este că un număr
important de democraţi votaseră împotrivă! Adică pentru. Pentru Năstase! Nu
cred că problema se pune în acest fel. Pentru că votul secret n-a fost unul de
partid. A fost unul de persoane. Deputaţii au votat prin prisma intereselor in-
dividuale. Cei cărora le-a fost indiferentă ideea de percheziţie, au votat pentru,
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cei care au avut motive să creadă că le-ar putea veni şi lor rândul, au votat con-
tra. Dincolo de acest aspect, individual, se manifestă însă şi reacţia corpului
legislativ în faţa ‘tupeului’ ministrului Justiţiei şi a DNA de a-i da lecţii sau de
a-l supune la presiuni. Cineva spunea că acesta ar fi fost rezultatul votului, in-
diferent cine s-ar fi aflat în locul dlui Năstase. Din acest punct de vedere a fost
un vot politic, expresia orgoliului uneia dintre instituţiile fundamentale ale sta-
tului. Beneficiarul acestui orgoliu este Adrian Năstase, a cărui cercetare va con-
tinua pe celelalte paliere legale care stau la îndemâna procurorilor. O victorie,
deci. A cui? A nimănui. Pentru că, anticipându-i consecinţele, primii care-i vor
plăti preţul vor fi chiar colegii dlui Năstase. PSD-ul apare, în opinia publică,
ca artizanul acestei deturnări de la sensul firesc al lucrurilor, care este acela că
nimeni nu e mai presus de lege. Nedrept, probabil, aşa cum a plătit şi preţul
trântirii Ordonanţei DNA, când adevăraţii vinovaţi au fost senatorii Coaliţiei,
care au absentat la vot. Preţul cel mai scump îl plăteşte România care, în ajunul
‘inspecţiei’ europene demonstrează încă odată că nu dispune de voinţa politică
pentru a face schimbările care i se solicită imperativ pentru a intra în Uniune.
Pentru că, de fapt, aceasta este semnificaţia majoră a ceea ce s-a întâmplat
marţi la Camera Deputaţilor: România este guvernată de o Coaliţie care nu este
în stare să se coordoneze şi să acţioneze coerent şi unitar în nici una dintre si-
tuaţiile care cer acest lucru. Dacă Tăriceanu nu este în stare să asigure acest
lucru la nivelul elementar al unui vot de felul acesta, la ce te poţi aştepta în
chestiuni majore? Votul de la Cameră nu a fost un vot pentru Năstase, ci unul
contra lui Tăriceanu. Şi în beneficiul lui… Băsescu.   (09 martie)

Monica la răscruce
Ministrul Justiţiei, doamna Monica Macovei a mărturisit că marţi, după

votul din Camera Deputaţilor prin care s-a respins cererea de percheziţie la ca-
sele lui Adrian Năstase, s-a gândit să demisioneze. Într-o străfulgerare a con-
ştiinţei şi-a dat seama că nu se bucură de sprijinul politic pe care demersul său
împotriva corupţiei îl necesită. S-a zbuciumat toată noaptea, întorcând pro-
blema pe toate feţele, pentru ca spre dimineaţă să ajungă la concluzia să nu de-
misioneze. Motivul: nu a dorit ca ea însăşi să constituie o piedică în calea
integrării, tocmai acum, înaintea raportului de ţară. Având de ales între liber-
tatea sa de conştiinţă şi datoria faţă de ţară, a ales ultima variantă. Aşa că mier-
curi de dimineaţă s-a dus, ca deobicei, la lucru, la minister, şi la dezbaterea de
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la ProDemocraţia pe tema proiectului unei legi privind controlul averilor. Acolo
a reuşit să fie la fel de confuză şi de inexactă în prezentarea variantei guverna-
mentale de proiect precum a fost la Parlament în argumentarea necesităţii per-
cheziţiei la Năstase. Nu mai inexactă decât co-participantul la manifestare, dl
Bodu, care a reuşit doar să definească rolul instituţiei pe care o conduce (Fiscul
nu confiscă!). Revin la decepţia încercată de dna Macovei marţi, la ceas de
seară. Povestea vieţii şi operei domniei sale poate fi de folos în înţelegerea mo-
mentului, aşa încât o să încerc să o rezum: domnia sa a fost, în timpul regimului
comunist, procuror. A fost procuror şi în anii de început ai democraţiei. N-a
avut prea mult drag de această meserie, care, probabil că nu se prea potrivea
cu datele sale intime. Nereuşind să manifeste râvna necesară, a intrat adesea
în conflict cu şefii pe motiv de lucrări tergiversate sau nefinalizate. S-a despărţit
fără regrete de această instituţie, aruncându-se în braţele societăţii civile. Aici
s-a simţit mult mai în largul său, pentru că, în loc să primească muştruluieli
din partea şefilor, putea ea însăşi să-i ia la întrebări în numele drepturilor omu-
lui. Şi nu doar pe foştii săi şefi, ci pe toţi ceilalţi, de la opincă la vlădică. Apă-
rând tot felul de cauze, dna Macovei a devenit una dintre vocile contestatare
cele mai cunoscute. Pornind de la această condiţie implicită de critic al vechiu-
lui regim, cel nou a zis că n-ar fi rău să-i dea ceva de lucru pentru a-şi demons-
tra practic calităţile. Devenită ministru al Justiţiei, dna Macovei s-a închipuit
coborâtă cu hârzobul din Ceruri pentru a face ordine pe Pământ. A considerat
că bunele intenţii sunt suficiente în atingerea scopurilor. A acţionat direct, fără
menajamente şi chiar fără o strategie, într-o manieră conflictuală, obligându-i
pe cei din jur să înţeleagă că are o misiune istorică ce nu se poate împiedica de
cine ştie ce chichiţe politico-administrative. Mai repede şi mai total decât ori-
care alt membru al Executivului, dna Macovei a reuşit să-şi antagonizeze în-
tregul mediu în care a acţionat. A constatat cu neplăcere că îi este greu să
realizeze ceva atâta timp cât nu reuşeşte să aibă un minim de susţinere, măcar
din partea celor pe care teoretic îi reprezintă. Marţi, la Parlament, a putut să
constate direct ce înseamnă o asemenea lipsă de susţinere şi cum nobilele idea-
luri pot să se dezumfle în absenţa unei elementare strategii de comunicare. Pen-
tru că, dacă are o problemă, una mare, asta e problema dnei Macovei:
comunicarea. Ori, unde nu e comunicare, nimic nu e. Nici măcar lupta antico-
rupţie. (10 martie)
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Mezalianţa D.A. scârţâie...

Reacţiile generate de presiunile exercitate asupra liberalilor de către democraţi
în vederea fuziunii au trecut pragul confruntărilor verbale manifestându-se
fizic. Incidentul de joi din Senat nu este un simplu fapt divers, izolat, expresie
a unei nepotriviri de păreri între două persoane. Nici democratul Marius Ma-
rinescu şi nici ministrul liberal Bogdan Olteanu nu au avut de împărţit o che-
stiune de ordin personal. Miza conflictului lor a fost de ordin programatic.
Marius Marinescu şi-a manifestat dezacordul faţă de proiectul liberal de pri-
vatizare a Loteriei Naţionale. Bogdan Olteanu s-a exprimat ironic la adresa sa.
Binevoitorii din preajmă i-au transmis prompt acest lucru ‘verticalului’ senator
democrat, care a acţionat sub impuls emoţional: s-a repezit pe holuri, în cău-
tarea mai pirpiriului său aliat şi l-a cam îmbrâncit. Olteanu a avut ceva pro-
bleme cu echilibrul şi - după cum apreciază preopinentul său - i-ar fi căzut
acestuia în braţe. N-a fost o bătaie, ca-n Taiwan sau în Ucraina, dar a fost un
episod mai puţin obişnuit deşi, la o privire mai atentă, el se încadrează într-o
schemă ce începe să devină tradiţională. Pentru că, iată, nu mai mult decât cu
câteva zile în urmă, la consultările de la Cotroceni, s-a petrecut o scenă aproape
identică: fostul democrat Traian Băsescu l-a ‘îmbrâncit’ verbal pe premierul
liberal Călin Popescu Tăriceanu, acuzându-l fără menajamente şi cu o grămadă
de martori. Atmosfera din cele două partide se încinge considerabil. Inciden-
tul din Senat pare să fie semnalul răscoalei liberalilor intransigenţi, al căror
purtător de cuvânt este Crin Antonescu. Acesta conchide sentenţios: ‘N-ar fi
trebuit să fim împotrivă niciodată’. Dar sunt. Încă. Într-o relaţie foarte ase-
mănătoare cu un mariaj în care, după ce s-au stins sentimentele, apar diver-
genţele. La început de ordin emoţional şi, treptat, până la violenţa casnică.
Se prefigurează deja extinderea ciocnirilor şi în alte structuri ale Alianţei. Pe
când o busculadă în Camera Deputaţilor, unde combatanţii sunt mai nume-
roşi, iar spiritele mai încinse? Dar în Guvern? Când se vor lua de păr miniştrii
PD cu cei ai PNL? Şi ce fel de arbitraj va aplica premierul? Lăsând glumele
la o parte, incidentul cu pricina dă semnalul unor modificări drastice de ra-
porturi. Deja menajul liberalo-democrat mai este doar unul de convenienţă,
menit să ţină în frâu o păguboasă destrămare a Coaliţiei în prag de raport de
ţară. Este, însă, limpede că după luna mai, cele două formaţiuni vor trebui să
procedeze la o reconsiderare drastică a relaţiei şi a principiilor de colaborare.
Altminteri, bătaia va deveni generală în mezalianţa DA...   (11 martie)
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Din gândirea politico-filosofică 
a ministrului Flutur

‘Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia’ - spune un pro-
verb şi bănuiesc că înţelepciunea populară a dat termenului de ‘prost’ semni-
ficaţia tradiţională de simplu la minte, necomplicat. O astfel de lipsă de
complicaţie mentală îmi evocă aproape fiecare apariţie politică a domnului
Gheorghe Flutur. Existenţa publică a domniei sale se împarte între două teme
favorite: omorârea găinilor suspecte de gripă aviară şi veştejirea adversarilor
politici. Când nu vorbeşte de găini, dl Flutur vorbeşte de PSD şi atunci îşi dă
pe faţă toate îngrijorările provocate de evoluţiile din acest partid pe care l-ar
vrea, asemenea galinaceelor care-i ies în cale, eutanasiat, pentru a nu răspândi
virusul social-democrat şi prin alte medii politice. Dincolo de resentimentele
sale, justificate poate, la adresa reprezentanţilor unui partid care atunci când
era la putere i-a făcut vreo patru dosare penale (dar pe care, într-un gest de su-
premă mărinimie, le-a ştampilat în ultimă instanţă cu salvatorul ‘NUP’), se des-
prinde această obstinaţie cu care vicepreşedintele liberal (cât de liberal poate fi
unul care-şi îndemna premierul să demisioneze pentru a fi pe placul preşedintelui
democrat?) abordează tema partidului de opoziţie. De parcă acesta n-ar avea şi
aşa, destule belele, care vin direct din lipsa de coerenţă şi de azimut a liderilor săi,
copleşiţi încă de eşecul electoral şi de urmările contondente ale acestuia, dl Flutur
pune gaz pe foc: ba i-ar pune cu genunchii pe coji de nucă, ca pe nişte copii ştur-
lubatici şi fără minte, ba ar urma ca Coaliţia să-şi adune puterile şi să-i lichideze
după istoricul îndemn ‘pe ei că nu mai au gloanţe’. Această idee a lichidării opo-
ziţiei, indiferent câtă boală ai avea pe ea, nu denotă, în spatele argumentaţiei, o
fire prea democrată. Nici măcar una liberală. Denotă un spirit totalitar, cu nostalgii
serioase după rolul conducător al unui partid unic. Gândirea sa politico-filosofică
se află în strânsă relaţie cu o altă teoreticiană de frunte a actualei Coaliţii, acea
doamnă Constantinescu, de la PD, care răbufnea cu aplomb în urmă cu câteva
luni: ‘Ciocu’ mic că noi suntem la putere!’ Indestructibila legătură dintre dl Flutur
şi dna Constantinescu, doi dintre teoreticienii de elită ai noului curent portocaliu
este evidentă, şi ea se relaţionează în mod exemplar cu alţi câţiva doctrinari de-ai
PSD-ului care, în epoca de aur a lui Năstase se îngrijorau de slăbiciunea Opoziţiei
şi de pericolul care ar pândi partidul dacă aceasta n-ar fi îngrijit şi hrănit ca un fel
de copil handicapat pentru a se putea prezenta la urne şi a da bine din pdv demo-
cratic la lumea care ne înconjoară. Altminteri, nimic de reproşat dlui Flutur:
agricultura ar merge perfect dacă n-ar fi inundaţii, secete, tornade, dăunători
de toate felurile şi, bineînţeles, gripă aviară. Cea cu care dl ministru se scoate
din plin la imagine.   (14 martie)
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A fi sau a nu fi Mircea Geoană...

Fără îndoială că preşedintele PSD se află în faţa celui mai dificil exa-
men din cariera sa politică: el are de ales între a lăsa lucrurile să curgă, într-o
manieră mai comodă, dar mai nesigură, sau de a pune piciorul în prag şi de a-
şi înlătura competitorul într-o conjunctură mai mult decât favorabilă unui ase-
menea gest. Alegerile de la ultimul congres au pus în practică o formulă de
conducere curioasă şi ineficientă, pe care beneficiarii s-au străduit, fără a reuşi,
să o considere ‘colegială’. Cert este că fiecare dintre cei trei aleşi beneficia de
o anumită zonă de influenţă, cea mai redusă revenindu-i tocmai preşedintelui
‘plin’, care se trezise propulsat pe această poziţie fără a avea în spatele său o
echipă, în timp ce şi Năstase şi Mitrea dispuneau de structuri verificate şi efi-
ciente. Luni de zile, Geoană a fost preşedinte doar cu numele, tentativele sale
de a prelua controlul fiind cenzurate prompt de către colegi. Ascensiunea sa în
percepţia internă a fost minată serios şi de relaţia delicată cu preşedintele fon-
dator. Soarta a început să-i fie favorabilă abia în momentul în care a încetat să-
i mai zâmbească lui Năstase. Moştenirea mătuşii Tamara a fost detonatorul
necazurilor celui care-şi salvase in extremis scaunul de preşedinte al Camerei
Deputaţilor, funcţie care-i dădea prilejul să-şi menţină echipa de intervenţie pe
care n-ar fi putut să o gestioneze de la partid. Pe măsură ce problemele lui Năs-
tase s-au acutizat, Geoană a început să se mişte mai natural şi să coaguleze în
jurul său o nouă camarilă care a prevăzut că fostul lider are şanse minime să-
şi mai revină la strălucirea din trecut. Eforturile lui Geoană de a juca rolul unui
preşedinte autoritar s-au lovit de puseele democratice ale membrilor din teri-
toriu. Vechile sale conflicte cu organizaţia de Bucureşti s-au acutizat odată cu
autosuspendarea lui DIP şi, pentru a păstra controlul a recurs la un gest extrem,
excluzând cam nestatutar un membru marcant al acesteia. Pripeala i se întoarce
în cap acum, când declară cu seninătate că PSD-ul nu mai este un partid al
‘anilor ‘50’ şi că excluderile nu mai sunt de actualitate. Într-adevăr. Pentru că
Geoană are în vedere autoexcluderile. Simţind că nu are forţa pentru a genera
un curent favorabil în rândurile activului - foarte reticent la orice măsură de
mână forte - transmite un semnal nu foarte sibilinic, dar nici prea limpede: aş-
teaptă ca Năstase să facă un gest de demnitate şi curaj! Cu alte cuvinte - pentru
cei care ştiu despre ce e vorba în propoziţie - să-şi dea demisia din funcţiile pe
care le deţine în partid şi în Camera Deputaţilor. Nu cred că Geoană şi-a închi-
puit că Năstase se va repezi să facă gestul de demnitate şi curaj. Dar, în felul
acesta, îşi păstrează avantajul: nu forţează lucrurile, deşi îşi exprimă opinia.
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Este, nu foarte surprinzător, susţinut şi de Ion Iliescu, ceea ce nu înseamnă că
acest lucru l-ar putea determina pe Năsase să abandoneze partida. Pentru că
în momentul în care ar lăsa din mână şi ultimele pârghii de putere, soarta sa ar
fi pecetluită. În politică, o anumită doză de cruzime poate fi hotărâtoare în
tranşarea unei cariere. Petre Roman l-a ‘cruţat’, în ‘96, pe Emil Constantinescu,
când avea în mână documente care l-ar fi scos pe acesta din cursa pentru pre-
şedinţie, pe care în absenţa acestuia probabil că ar fi câştigat-o. Mircea Geoană
îl tratează cu menajamente pe Năstase, într-un moment în care ar putea rezolva
ecuţia puterii în PSD. Lucru care s-ar putea să-l coste.   (15 martie)

Decontul lui Năstase
În noaptea de marţi spre miercuri din debutul acestui martie capricios

şi răutăcios s-a produs ieşirea din istorie a unuia dintre cei mai importanţi oa-
meni politici pe care i-a dat revenirea la democraţie. Intrat discret, ca modest
expert în CPUN-ul lui ‘90, Adrian Năstase a parcurs cu siguranţă treptele ie-
rarhiei de partid şi de stat. Şi chiar dacă nu a reuşit să atingă poziţia supremă
la care a aspirat - cea de preşedinte - el este omul care, între 2001-2005, a acu-
mulat cea mai mare capacitate de decizie şi putere, monitorizând cu autoritate
necontestată partidul cu cel mai larg bazin electoral şi ţara pe care acesta a ad-
ministrat-o. Această poziţie, în care după cum singur mărturiseşte, a sacrificat
preocupările legate de combaterea corupţiei în favoarea amplificării eforturilor
de integrarea europeană, este şi cea care i-a fost fatală. Spre deosebire de Ion
Iliescu, om care a învăţat ‘de mic’ să convieţuiască cu puterea şi cu regulile
exercitării ei, reuşind să rămână egal cu sine însuşi şi când a fost în funcţii şi
când n-a mai fost, Adrian Năstase s-a lăsat copleşit de sentimentul că poate or-
ganiza şi dirigui totul. Excelent organizator, înzestrat cu rigoare şi capacitate
de efort, el s-a lăsat controlat, treptat, de un anturaj care a ştiut să tragă foloase
maxime de pe urma sa şi care l-a făcut să creadă că merită mai mult decât ceea
ce îi revine în mod obişnuit. Omul politicos şi amabil care a sărit treptele fer-
mecându-şi interlocutorii cu cultura şi umorul său subţire, s-a tranformat într-
un personaj superior, distant şi arogant, tot mai incapabil să comunice natural
cu cei din jur. Succesul - sub comanda sa guvernul a înregistrat performanţe
evidente - l-a ameţit şi l-a făcut să creadă că este de neînlocuit. Manipularea
oamenilor, care devenise sportul său preferat, i-a format un larg cerc de per-
soane care depindeau de el, dar care nu-l preţuiau. Ostilitatea marcată a preşe-
dintelui Iliescu faţă de ‘ciocoismele’ sale a început să sape la temelia edificiului
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său de putere într-un moment în care nu credea că mai poate pierde ceva. A
pierdut, la mustaţă, competiţia cu un Băsescu populist şi popular şi de aici au
început problemele sale. Toboganul pe care s-a rostogolit constant a avut mo-
mente semnificative: câştigarea bătăliilor pentru scaunul de preşedinte al Ca-
merei şi împotriva percheziţiei la casele sale i-au dat semnalul fals că încă se
mai bucură de încredere printre cei pe care i-a condus cu mână de fier, stârnind
nu puţine resentimente. Nu atât preocuparea pentru imaginea partidului şi cre-
dibilitatea sa a fost motivul care a dus la votul sever care l-a scos din joc, cât
resentimentele cvasigenerale faţă de o persoană în mod evident mai preocupată
de ea decât de alţii. Activul PSD, acelaşi care i-a refuzat lui Iliescu revenirea,
este cel care a sancţionat în ultimă instanţă aroganţa şi dispreţul faţă de oamenii
de care se servea. Adrian Năstase iese din scenă aşa cum a intrat: democratic.
Împărtăşeşte soarta altor lideri de partid care n-au reuşit să evolueze odată cu
realităţile din jurul lor - precum Roman sau Stoica - şi achită de unul singur
nota de plată a unui eşec pe care n-a mai reuşit să-l gestioneze. Odată cu el, în
PSD se încheie epoca oamenilor providenţiali. Democraţia autentică începe să
intre şi în aceste structuri care vreme îndelungată s-au manifestat după modele
autoritare. Năstase pleacă, lăsând în urmă un decont pe care nu este prea lim-
pede cine îl va plăti şi cum. Şi probleme pe care cei rămaşi nu ştiu cum vor
putea fi rezolvate.   (16 martie)

“Greaua moştenire” 
Dându-şi demisia, la presiunea ‘colegilor’, din cele două funcţii - cea

de preşedinte executiv, la partid şi cea de preşedinte al Camerei Deputaţilor -
Adrian Năstase lasă în ograda formaţiunii câteva probleme greu dacă nu im-
posibil de rezolvat într-o manieră favorabilă PSD-ului. Dacă ‘în ceea ce pri-
veşte’ (ca să folosim ticul verbal al fostului lider) funcţia de preşedinte executiv
soluţia pare să fie deja tranşată, urmând ca la apropiatul congres extraordinar
această funcţie special creată pentru Năstase să fie scoasă din statut, nu la fel
stau lucrurile ‘în ceea ce priveşte’ preşedinţia Camerei. Adrian Năstase a ocupat
această funcţie, înlăturându-l pe Miron Mitrea, în urma eşecului din turul 2 al
prezidenţialelor. La momentul respectiv, algoritmul politic era favorabil PSD-
ului, PUR şi UDMR neluând încă decizia de a se alătura Alianţei, prin lăsarea
baltă a fostului partener. Coaliţia s-a modificat, dar Năstase a rămas în funcţie,
ca şi Văcăroiu. Aproape un an de zile s-a zbătut Alianţa pentru a pune mâna pe
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aceste funcţii. S-au consumat, de ambele părţi, energie şi inventivitate, detur-
nate de la ceea ce ar fi trebuit să constituie preocupările prioritare ale forurilor
legislative şi ale Executivului. Bătălia a fost dură şi lungă şi s-a soldat, previ-
zibil, printr-o decizie a Curţii Constituţionale care a decis statu-quo-ul. Pentru
Adrian Năstase personal a fost o victorie care-i prezerva un statut şi o situaţie
la care altfel ar fi trebuit să renunţe. Iată, însă, că liniştea a durat doar câteva
luni. Pentru că, după fatidica consemnare din declaraţia de avere, a moştenirii
de un milion a mătuşii Tamara, situaţia a basculat dramatic. A fost mai întâi
solicitarea de percheziţii la domiciliile fostului premier, pentru ca procurorii
să vadă ce fel de termopane are acesta în ‘zona livingului’ şi în ‘zona dormi-
toarelor’. Victoria la vot împotriva percheziţiei a fost însă poate cea mai scump
plătită. La numai o săptămână, Adrian Năstase este nevoit să renunţe la funcţiile
pe care le deţinea. Şi, odată cu ele, PSD-ul renunţa la funcţia de preşedinte al
Camerei. Pentru că în aceste condiţii regulamentul nu mai favorizează pe vechii
ocupanţi. Acest sacrificiu a fost luat în considerare de conducerea partidului
atunci când a analizat consecinţele demisiilor. S-a considerat însă că acesta
este preţul care trebuie plătit pentru ‘repararea’ imaginii. Dacă la nivel politic
explicaţia rezistă, ea nu ţine la nivelul electoratului, al ‘nucleului dur’ al PSD.
Pentru toţi care continuă să creadă în viitorul ‘rol conducător al partidului’,
această renunţare nu va fi privită cu admiraţie. Liderii partidului vor fi acuzaţi,
şi făcuţi răspunzători de pierderea unei poziţii importante în ierarhia statală,
care ar fi oferit o serie de avantaje pe care imaginea dreasă nu le va putea su-
plini. Este, probabil, cea mai ‘grea’ moştenire pe care Adrian Năstase o lasă
‘colegilor’ săi.   (17 martie)

Tragicomedia justiţiei
Fiorosul terorist soseşte la tribunal într-o dubă blindată, escortată de o

alta plină cu mascaţi. Coboară cu grijă, susţinut de poliţiştii care sunt mai preo-
cupaţi să nu cadă decât că ar putea fugi. Barba crescută în dezordine face greu
de recunoscut trăsăturile joviale ale celui care, în urmă cu aproape un an, se
zbătea să plece în Irak şi să-i salveze pe jurnaliştii români răpiţi. Este doar
umbra celui care călătorea în avionul prezidenţial, ca membru al grupurilor de
oameni de afaceri dornici să stabilească legături comerciale cu întreaga lume.
Nu mai are nimic din aplombul cu care intra la APAPS şi cumpăra fabrici şi
uzine de pripas, pentru a le demonta şi a  revinde terenul de sub ele. Şi nici din
onctuozitatea cu care se prezenta cu camionul de geci albastre la sediul elec-
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toral al unui partid în care se înscrisese pentru a-şi uşura drumul în afaceri.
Era, chiar, să se trezească pe lista aceluiaşi partid dacă nu l-ar fi tăiat, vigilent,
un super-responsabil care ştia de legăturile sale mai apropiate cu anturajul unui
anumit palat decât cu al altuia. Omar Hayssam stă în ‘arest preventiv’ de
aproape un an. Este implicat în două dosare economice (chestiile obişnuite:
evaziune, tranzacţii oneroase, acte falsificate - în fine, tot tacâmul comercian-
ţilor din jurul lui. Nimic nou şi original!) şi unul de terorism. Dacă dosarele
economice sunt relativ clare, motiv pentru care instanţele respective au ajuns
la concluzia de bun simţ că n-au de ce să-l mai ţină în arest, nu acelaşi lucru se
întâmplă cu cel de terorism. Aici lucrurile au fost şi au rămas încurcate. Hays-
sam a fost, practic, condamnat de la Cotroceni, de unde au venit şi informaţiile
referitoare la implicarea sa. Cu acelaşi prilej, preşedintele Băsescu a lansat un
avertisment public la adresa medicilor care vor îndrăzni să-i acorde certificate
medicale pentru a-l scăpa de puşcărie. De parcă ar fi ştiut ceva, lucrurile l-au
confirmat pe preşedinte. Hayssam a fost depistat cu cancer. A fost operat, chiar
dacă cei care l-au operat aveau a se teme de răzbunări prezidenţiale. Starea pa-
cientului a evoluat în modul obişnuit. Tratamentele l-au slăbit şi l-au adus într-
o stare în care nu s-a mai putut mişca decât cu perfuziile după el. Nu trebuie
să fii medic ca să-ţi dai seama că omul pare deja condamnat. De o instanţă di-
vină, absolut independentă. Cu toate astea, e târât zile la rând, de mascaţi, la
tribunal, lăsat să aştepte  pe coridoare, audiat fără rost - pentru că discernă-
mântul i se duce odată cu viaţa. Chinuit absurd şi fără nici un rost. Doar pentru
ca circul să fie complet. Mascaţii sunt mereu la datorie, iar instanţa mereu dis-
pusă să afle ceva care să confirme decretul prezidenţial. Este o comedie tragică,
scrisă pe partitura lipsei de omenie şi de bun simţ, sub imperiul procedurii. În
virtutea căreia ar fi adus probabil, la tribunal şi cu dricul...   (18 martie)

Geoană şi golanii
În tensiunea care a însoţit dezbaterile asupra menţinerii sau retragerii

susţinerii politice pentru Adrian Năstase, Mircea Geoană şi-a pierdut cumpătul
şi s-a adresat într-un mod irevenţios colegilor săi, făcându-i ‘golani’ şi ‘mize-
rabili’ pe cei care se agitau să facă o listă de susţinere a încă preşedintelui exe-
cutiv. Lipsa de tact şi de politeţe i-a fost sancţionată exemplar, preşedintele
PSD fiind nevoit să facă faţă unei adevărate avalanşe de acuzaţii, reproşuri şi
chiar insulte, într-o manieră la care nu cred că a mai fost supus până acum
vreun preşedinte de partid. Acest lucru se întâmpla exact în momentul în care
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Adrian Năstase ieşise din scenă, iar Mircea Geoană se afla, pentru prima dată,
în deplinătatea prerogativelor sale. Acest episod este sugestiv pentru ceea ce
va însemna, până la Congresul extraordinar, misia de lider al principalului par-
tid de opoziţie. Dacă până acum Mircea Geoană putea să se prevaleze de faptul
că, dată fiind configuraţia echipei de conducere, nu-şi poate manifesta prero-
gativele datorită impreciziilor regulamentare, acum nu mai are o astfel de
scuză. Este preşedinte ‘plin’, cu responsabilităţi şi obligaţii pe măsură. Formula
nu este însă suficientă pentru a-şi manifesta o autoritate încă incompletă. Se
poate aştepta oricând la reacţii de ‘nesupunere’, unele chiar violente, din partea
unor membri de partid care refuză să-i recunoască noua autoritate. Echipa sa
nu este încă vizibilă, iar preşedintele este înconjurat mai degrabă de adversari,
frustraţi de eliminarea celui pe care-l considerau adevăratul lor lider, decât de
prieteni, dornici să-i întărească poziţia. Singura lui şansă, în acest moment,
este de a strânge relaţia cu un Ion Iliescu, de care mai multe lucruri îl despart
decât cele care-l leagă, pentru a calma spiritele şi readuce liniştea în rândurile
formaţiunii. Geoană trebuie să demonstreze acum că pierderea de aderenţă şi
prăbuşirea din sondaje se datorează balastului de imagine pe care l-a generat
Năstase, şi nu datorită modului defectuos în care a condus el partidul în această
perioadă dificilă. Or, pentru asta va trebui să facă pace cu golanii şi mizerabilii
şi să-i convingă pe aceştia că au un obiectiv comun: acela de a nu ieşi definitiv
din scena politică.   (20 martie)

Paşi înapoi şi paşi înainte
Dl Iliescu, într-una dintre prezenţele sale în calitate de ‘instanţă morală’

la organizaţia PSD a sectorului 1, cea de la care a plecat scandalul ce a dus la
debarcarea lui Năstase, spunea că este mai puţin important cine face pasul în-
apoi şi mai important cine face pasul înainte. Pasul înapoi l-au făcut, de voie
de nevoie şi cu o întârziere de mai bine de un an, doi dintre cei trei lideri care
au fost consideraţi responsabili în cea mai mare măsură nu atât de pierderea
alegerilor - eveniment încă neclarificat pe fond - cât de masiva proiecţie a unei
imagini negative asupra întregului partid. Între performanţa guvernării şi sen-
timentul că liderii săi se îmbogăţesc nu doar nejustificat, dar într-un mod de-a
dreptul sfidător, electoratul a acordat mai multă greutate celui de-al doilea ter-
men, pe care l-a considerat hotărâtor. Mesajul transmis la vremea respectivă
de preşedintele fondator, chemat să salveze situaţia, a fost însă altfel întâmpinat
de activul prezent la congres - ca o ameninţare şi ca un pericol pentru propriile
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poziţii, lucru care a contat mai multe decât nevoia de reformă morală şi insti-
tuţională. Jocul democratic i-a plasat aproape în aceleaşi funcţii pe cei respon-
sabili de reculul tot mai marcat şi de neîncrederea publică, anticipând şi
pericolul unei sciziuni, prin posibila plecare a fostului preşedinte, împreună cu
un număr important de aderenţi. În mod neaşteptat, clarificările au venit chiar
din partea celor încriminaţi. Năstase, prin mătuşa Tamara, şi Dan Ioan Popescu,
prin averea nejustificată, au deschis lista autosuspendărilor. De aici până la de-
misiile din funcţii n-a mai fost decât un pas, PSD-ul rupând rândurile şi gene-
rând un veritabil val de plecări sau de retrageri. Singurul care rezistă pe poziţie
este Miron Mitrea, împotriva căruia nu s-au declanşat (încă!) declaraţii sau
acuzaţii concrete. La adăpostul scandalului general Viorel Hrebenciuc încearcă
şi el să se adăpostească printr-o prezenţă publică cât mai discretă. În jurul lui
Geoană, neaşteptat învingător în competiţia pentru un leadership autentic, au
început să se regrupeze, pe lângă oameni cărora nu li se pot pune prea multe
în cârcă şi un număr de foşti susţintători ai lui Năstase, dezamăgiţi sau iritaţi
de prestaţia acestuia. Este momentul în care oamenii cu credibilitate, cu au-
tenticitate ar trebui să facă pasul înainte, însă există o oarecare incertitudine în
legătură cu numele acestora. Dacă sunt câţiva politicieni din generaţia tânără
care întrunesc adeziunea colegilor - Cristian Diaconescu, Titus Corlăţean, de
exemplu - în legătură cu alte nume nu s-a ajuns la un consens. Pasul înainte va
fi făcut, însă, cu siguranţă, la viitorul congres extraordinar, până la care sarcina
cea mai dificilă îi revine lui Mircea Geoană, care va trebui să demonstreze în
acest interval că are resursele necesare pentru a gestiona nu doar criza, dar şi
ofensiva de revenire a partidului în atenţia şi încrederea electoratului. Suportul
lui Ion Iliescu - fostul său contracandidat de la Congres - s-ar putea să fie acum
decisiv în acest demers.  (21 martie)

Un vot plin de învăţăminte
După lupte seculare care au durat luni de zile, finalizându-se - lamen-

tabil - cu o decizie aşteptată a Curţii Constituţionale, Alianţa DA intră în posesia
scaunului de preşedinte al Camerei Deputaţilor într-un mod pe care nimeni nu
l-a putut intui. Pentru că nici un observator cât de cât avizat nu ar fi reuşit să
prevadă cursul evenimentelor şi, mai ales, modul incredibil de relaxat în care
PSD-ul a renunţat la obiectivul pentru a cărui menţinere pusese la bătaie toate
resursele sale. Practic, dacă e să privim lucrurile la rece, principalul partid de
opoziţie (oare mai este principalul?) i-a făcut cadou lui Bogdan Olteanu fotoliul
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în care s-a lăfăit Adrian Năstase şi în care şi-a digerat înfrângerea, nici aceasta
aşteptată, din meciul cu Băsescu.Liderii actuali ai PSD vor avea dificultăţi să
explice modul în care au ajuns la soluţia prin care au pierdut funcţia şi dacă a
fost o intenţie precisă şi nu pur şi simplu o prostie, să nu negocieze cu Adrian
Năstase o revocare în locul unei demisii. Dar aceasta este deja istorie. Intere-
sante sunt alte lucruri pe care le-a relevat votul de luni. În primul rând, ca ni-
ciodată, toţi parlamentarii PSD au votat, cuminţi, cu propriul lor candidat. Aşa
ceva nu s-a mai întâmplat de mult şi dă un indiciu asupra stării de spirit din in-
terior. În al doilea rând - şi acesta mi se pare aspectul cel mai important - este
prima dată când, în faţa unui astfel de examen, PSD rămâne singur. Nici măcar
aliatul său tacit, tradiţional, n-a mai simţit nevoia de a-l asista, dându-şi sur-
prinzător voturile candidatului Alianţei! Este o poziţie în care partidul lui Mir-
cea Geoană se va afla tot mai des, de acum înainte, pe eşichier neîntre-
zărindu-se nici o variantă care să-l aducă într-o poziţie superioară propriei sale
resurse.În al treilea rând: este tot pentru prima dată când Partidul Conservator
îşi joacă propria sa carte.. Propunerea unui candidat propriu la preşedinţia Ca-
merei a fost o idee care ar fi putut să trateze o strategie cu cei din Opoziţie. Un
astfel de aranjament i-ar fi costat, însă, pe oamenii lui Voiculescu, poziţia - şi
aşa şubredă - din Alianţă, cu riscul de a pierde şi celelalte funcţii pe care le-a
dobândit în virtutea acestei calităţi. Dar, cu un preşedinte de Cameră, conser-
vatorii ar fi intrat definitiv în legenda marilor succese cu costuri mici. N-a fost
să fie.Cu siguranţă, însă, că viitorul apropriat ne va rezerva şi alte surprize con-
servatoare.   (22 martie)

Stabilitatea guvernului Tăriceanu
Una dintre obsesiile cvasipermanente ale actualei puteri a fost cea le-

gată de fragilitatea majorităţii parlamentare. De aici şi propensiunea spre ale-
geri anticipate şi animozitatea aproape permanentă care a dominat relaţiile din
Coaliţie. Numai că, oricât ar părea de paradoxal, stabilitatea guvernării nu a
fost pusă niciodată în pericol, nici chiar de unele ‘trădări’ ale partenerilor mai
puţin disciplinaţi. Şi iată, cel mai bun exemplu îl constituie decizia luată de
conservatori de a-şi susţine candidatul propriu la preşedinţia Camerei, acţiune
cenzurată prompt de PRM-ul lui Vadim Tudor, cel considerat ‘adevărata’ opo-
ziţie. Dintr-o trăsătură de condei verbal a lui Bolcaş, lucrurile s-au calmat şi
continuitatea activităţii parlamentare a fost asigurată din partea din care Coa-
liţia se aştepta cel mai puţin. Deasemenea, cele vreo 4-5 moţiuni de cenzură
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de până acum au constituit mai degrabă exerciţii de imagine ale Opoziţiei decât
o ameninţare la adresa stabilităţii guvernării. Cred că cei mai dezamăgiţi, în
situaţia unui succes - improbabil - ar fi fost tocmai iniţiatorii, prinşi pe picior
greşit şi complet nepregătiţi pentru a beneficia de roadele unui asemenea suc-
ces. Cu sau fără alegeri anticipate, cu sau fără şefia celor două Camere, cu sau
fără antanta cordială cu preşedintele şi preşedinţia, Guvernul Tăriceanu este,
poate, unul dintre cele mai stabile de până acum. Cu toată alcătuirea sa pestriţă
şi aleatorie, cu toate diferenţele de vederi şi de influenţe dintre membrii săi, cu
ezitările şi răzgândirile premierului, niciodată - nici chiar în momentul anun-
ţatei intenţii de demisie a lui Tăriceanu - guvernul nu a fost în pericol să cadă.
Pentru simplul motiv că nimeni nu dorea acest lucru. Cu spectrul ratării aderării
la termen în faţă, cu nenumăratele probleme interne din Opoziţie şi din arcul
guvernamental, nimeni nu a avut dorinţa reală a vreunei schimbări. Poate, cu
excepţia preşedintelui Băsescu, nici el, însă, foarte sigur pe dorinţă şi pe iden-
titatea alternativei. Aproape paralel cu realitatea frământărilor politice din jur,
guvernul şi-a văzut de drumul său, cu cei câţiva miniştri activi şi realmente
preocupaţi de obiectivul aderării, dar şi cu droaia de deţinători de portofoliu
ministerial fără har şi fără noimă personală în această alcătuire rezultată din
experimentul - reuşit - pe care preşedintele Băsescu l-a făcut după alegeri, for-
ţând numirea unui guvern necâştigător. Guvernul va rezista cu brio, indiferent
de cât de neîndemânatic se va dovedi, dacă cele câteva repere esenţiale vor
putea fi urmărite şi atinse. După 1 ianuarie 2007 însă, în situaţia fericită a ade-
rării la termen, zilele sale sunt numărate.   (23 martie)

Despărţirea apelor
Agitaţie mare în PSD, cam la fel cum s-a întâmplat cu opt ani în urmă.

Atunci PDSR-ul, intrat în Opoziţie după pierderea alegerilor, a fost zguduit de
‘acţiunea destabilizatoare’ a celor vreo 5-6 membri cu greutate - între care Iosif
Boda şi Teodor Meleşcanu - care solicitau imperativ o reformă, determinată
de acutizarea unor fenomene. Erau acuzate, şi atunci, corupţia, sistemul de
clan, ciocoismul cu girofar. Disidenţii au încercat să-l atragă de partea lor pe
Ion Iliescu, redevenit preşedinte de partid după eşecul electoral, dar acesta a
refuzat. Rezultatul: cea de-a doua sciziune istorică a partidului şi apariţia unei
formaţiuni - APR - care avea să aibă o ascensiune fulminantă în sondaje, dar
şi o prăbuşire asemănătoare la alegerile din 2000, când n-a reuşit să intre în
parlament. S-a dovedit atunci că cei care au ales să rămână în interiorul PDSR
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au făcut opţiunea câştigătoare, partidul revenind în forţă la putere în 2001. Prea
în forţă, pentru că dominaţia autoritară a mediului politic i-a făcut pe liderii
săi - în speţă Adrian Năstase - să greşească grav în chestiuni esenţiale şi să-şi
pregătească, în acest fel, eşecul de la finele unui ciclu de guvernare, altminteri
remarcabil. Ce se întâmplă acum în PSD aminteşte de ‘97. O parte dintre
membri - ‘aripa Năstase’ - vor un congres extraordinar în care să se producă
nişte schimbări în mecanismul care ei consideră că funcţionează
defectuos. ‘Aripile Geoană şi Iliescu’ consideră, dimpotrivă, că lucrurile nu
merg chiar aşa de prost şi că demisiile şi dezertările nu fac decât să întărească
partidul şi să-l debaraseze de cei care nu sunt în stare să-l susţină cu toată ho-
tărârea.. Aparent, plecările din PSD - prin excludere sau prin demisii - slăbesc
partidul. La capacitatea de vot. În fond, însă, aceste clarificări sunt benefice.
Pentru că multiplele tendinţe din interior nu mai pot coexista. Sunt, pe de o
parte, veteranii, care şi-au construit cariera pe lângă liderul istoric, cei care
consideră că au o legitimitate care nu le poate fi luată. Pe de alta, este valul de
noi membri, aduşi de Năstase şi instalaţi cu derogări în funcţii de conducere,
a căror situaţie depinde direct de fostul lider şi care se simt ameninţaţi. Aceştia
nu recunosc autoritatea lui Geoană şi speră să producă o schimbare, cel mai
probabil printr-un congres extraordinar pe care-l reclamă cu tot mai multă in-
sistenţă. Demisia nu este o soluţie decât pentru cei care au mai puţin de pierdut.
Ceilalţi aşteaptă să vadă înspre ce parte va înclina balanţa în următoarea pe-
rioadă. Cât despre scăderea în sondaje, chestiunea e relativă, atâta timp cât nu
se văd la orizont alegerile. În ciclul trecut, pe vremea asta, PNL-ul avea vreo
8-9 procente, în timp ce PD se zbătea pe la 6...   (24 martie)

Macovei nu ştie 
cum e la puşcărie

Întrebată dacă a fost vreodată într-un penitenciar, ministrul Justiţiei,
Monica Macovei a mărturisit că nu a fost, dar că şi-a propus să meargă. Între-
barea i-a fost pusă în ajunul unei manifestări care analiza situaţia din peniten-
ciare şi concordanţa sistemului penitenciar românesc cu cel european.
Sinceritatea doamnei ministru m-a cam lăsat fără replică. Este ca şi cum mi-
nistrul Culturii n-ar fi fost vreodată într-o sală de teatru sau ministrul Industriei,
într-o fabrică. E drept că poate că doamna Macovei nici n-a prea avut timp de
când e în funcţie, să facă vizite de acest fel, fiind ocupată până peste cap cu
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drumurile la Bruxelles sau la parlament. Problema penitenciarelor este, însă, o
problemă specială. Este zona în care reforma n-a intrat, actualul sistem fiind
moştenirea nemodificată a celui comunist în care principala pedeapsă o repre-
zintă ruperea totală a celui condamnat de viaţa de dinainte. Poate că astăzi re-
gimul din închisori e mai puţin dur, condiţiile sunt însă neschimbate.
Aglomeraţie incredibilă, facilităţi minime, corupţie cât cuprinde – în virtutea
căreia condamnaţii cu ‚stare’ pot trăi acolo aproape împărăteşte, făcând din cei
din jur adevăraţi sclavi. Îmi sunt încă treze în minte secvenţele filmate la Jilava
de fraţii Gemeni, cărora nu le lipsea nimic – nici măcar convorbirile prin tele-
fon mobil cu legăturile lor din afară. Se menţin încă numeroase inechităţi ale
codului penal care fac ca pentru fapte minore să se dea pedepse extrem de dure
în timp ce altele, de o periculozitate incomparabilă, să beneficieze de pedepse
uşoare. Puşcăria este o experienţă extremă. Cei care ajung acolo ar trebui să
merite din toate punctele de vedere acest lucru, iar şederea lor să reprezinte
drumul spre o existenţă normală şi corectă după. În general, nu se întâmplă aşa
şi o parte din vină revine, cred, acelor oameni din justiţie care, ca şi doamna
Macovei, n-au călcat în viaţa lor într-un penitenciar, nu ştiu cum e acolo. Ar
trebui ca obţinerea calităţii de magistrat să fie condiţionată de un stagiu în care
aspirantul să poată cunoaşte acest aspect inclusiv din interior. Atunci, cu sigu-
ranţă, sentinţele vor fi mai corecte.   (25 martie)

Un simplu amănunt
După ce a eşuat în încercarea de a-şi convinge colegii (altădată nu era

nevoie să-i convingă de ceva: erau dinainte convinşi) că partidul mai are nevoie
de el, chiar dacă are anumite probleme cu justiţia, şi a fost nevoit să-şi dea de-
misia din partid şi din funcţia deţinută în Parlament, Adrian Năstase a făcut
cuvenita penitenţă, înconjurând în picioarele goale, prin cioburile gloriei de
altădată, Canossa patimilor sale. A participat cu smerenie la ceremonia prin
care i se lua scaunul de sub şezut, într-o secvenţă care anula dintr-un condei
bătălia de luni de zile pentru păstrarea acestuia. Renunţarea sa a conţinut însă
şi o ‘’mică’’ răzbunare: dându-şi demisia a lipsit partidul de posibilitatea de a
păstra funcţia de preşedinte şi de a o alterna. ‘’După mine potopul!’’ - pare să-
şi fi spus liderul, adunând grijuliu din somptuosul cabinet toate obiectele ce-i
aparţineau şi propunându-şi, spre deliciul jurnaliştilor, să le dea foc în stradă.
N-a făcut-o, binenţeles, era doar o figură de stil ce se dorea să aibe o semnifi-
caţie specială: plec ca să nu mă mai întorc. În zilele care au urmat, prin vorbele
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în doi peri sau prin tăcerile bine subliniate, Adrian Năstase a încercat să trans-
forme eşecul într-o mică victorie, făcând să plutească deasupra colegilor săi
sabia lui Damocles a unei părăsiri definitive a partidului în slujba căruia s-a
aflat de la începuturile carierei sale politice, reuşind performanţa de a-l pune
în slujba sa. Ameninţarea plecării a generat frisoane într-un partid şi aşa slăbit
de dezertările sau racolările din teritoriu, dar şi într-o opoziţie care a intuit că
dacă rândurile celor dornici să plece vor fi suficient de dese, echilibrul general
urma să se rupă. Principalul beneficiar al teoreticei mişcări - Partidul Conser-
vator - n-a făcut decât să asiste procesul, aşteptând cuvenitele clarificări. Care
au venit, dar într-un alt sens. Adrian Năstase a declarat că rămâne în partid,
dar că va solicita un congres extraordinar care să limpezească lucrurile. Aripa
solidară cu el - cei aduşi recent în partid şi instalaţi direct pe funcţii de condu-
cere de către Năstase - a schimbat macazul hotărâtă să aştepte momentul favo-
rabil. Alături de un Geoană tot mai dezorientat şi mai nesigur pe el, Iliescu a
preluat iniţiativa, încercând să reducă efectele colaterale ale acestui zbucium
intern. Lucrurile par să se aşeze în ideea că la congresul extraordinar, pentru a
cărui organizare se vor face presiuni, clarificările vor veni prin restabilirea unui
echilibru pe care singura persoană care-l afectează este Mircea Geoană. Năstase
pare să se fi clarificat el însuşi, propunându-şi să facă ceea ce n-a avut răgaz
să facă când avea toate mijloacele: să reformeze partidul. Nimeni nu pare însă
să ţină cont de un simplu amănunt: şi anume că refuzul percheziţiei nu rezolvă
problemele personale ale lui Adrian Năstase. Ba chiar le complică. Iar o even-
tuală decizie a justiţiei împotriva sa îl va scoate definitiv din joc. Atunci, între
ce şi cine vor avea de ales pesediştii? Şi ce vor mai clarifica?   (27 martie)

Eroarea fatală
Povestea măririi şi căderii lui Adrian Năstase ar fi putut fi una exem-

plară, până la un punct. Adrian Năstase a urcat cu răbdare şi tenacitate treptele
ierarhiei politice. A avut tăria de a-şi reprima impulsurile, rămânând în umbra
lui Ion Iliescu atâta timp cât avea nevoie de capacitatea de deschidere a aces-
tuia. Atunci când i-a venit rândul - în exerciţiul 2001-2004 - şi-a asumat
aproape toate pârghiile puterii, păstrând faţă de fostul său şef o atitudine pru-
dentă, chiar dacă nu de puţine ori s-a simţit tentat, sau ar fi fost împins, să-l în-
frunte în chestiunile în care cele două centre de putere au avut opinii diferite.
Tutela ‘tatălui’ politic s-a menţinut şi atunci când a fost vorba de o decizie
esenţială - aceea de a candida la preşedinţie, când inima şi calităţile i-ar fi dat
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ghes să rămână la pupitrul de comandă al partidului şi - indirect sau direct - al
viitorului Executiv. Eşecul electoral l-a readus în poziţia clasică, de ‘numărul
2’ şi în virtutea acestuia a evitat să candideze la preşedinţia partidului în Con-
gresul în care, printr-o neintervenţie activă, a validat demersul prin care fon-
datorul partidului era eliminat din joc. Şi el, şi sfetnicii săi de ocazie, au
considerat atunci că Geoană, lipsit de experienţă şi marcat de o ereditate su-
balternă, va fi uşor de manipulat şi de menţinut într-o poziţie care să-i permită
lui Adrian Năstase să aibă controlul efectiv. Şi poate că aşa ar fi stat lucrurile,
dacă n-ar fi intervenit neinspiratul episod al moştenirii mătuşii Tamara, cel care
a basculat întreaga situaţie într-o direcţie la care nimeni nu se mai aştepta. Un
Adrian Năstase, coborât de la nivelul unei puteri aproape absolute, la acela de
a solicita cu umilinţă colegilor săi să aprecieze dacă mai este util partidului,
este greu de imaginat de către cei care i-au cunoscut şi calităţile şi orgoliul şi
apetenţa faţă de putere. Demisia sa din cele două funcţii părea să marcheze o
etapă nouă şi necesară a carierei sale: cea a penitenţei şi a ispăşirii, plină de
umilinţă, a păcatelor reale sau presupuse. Ar fi fost, cu siguranţă, începutul
unui nou drum, care l-ar fi readus cu siguranţă în prim-planul politicii. Dar
Adrian Năstase a făcut o greşeală care, abia aceasta, îi poate fi fatală: a încercat
să trişeze. Mimând supunerea, a încercat să-şi grupeze partizanii şi, împreună
cu aceştia, să facă o spectaculoasă trecere în barca unui alt partid. Lucrurile nu
s-au potrivit şi adepţii s-au risipit care încotro, fără a-i mai asigura susţinerea
necesară. Mai mult, pe fondul acestui complot ieftin, a mai venit şi cu o stupe-
fiantă propunere de ‘reformare’ a partidului din care nimeni n-a mai fost dispus
să înţeleagă ceva şi nici să-i vadă rostul. Toate acestea l-au dus către o ‘con-
damnare la locul de muncă’ pronunţată cu o neaşteptată fermitate de către cel
trădat la rândul său, dar care a avut înţelepciune şi răbdare să-şi aştepte mo-
mentul fără a-şi lovi colegii sub centură. Asta e istoria. Şi tot asta, povestea
carierei politice a lui Adrian Năstase, cel care a promis mult şi a ratat pe po-
trivă.(29 martie)

Scandal la colegiu
Dacă în urmă cu o săptămână, după validarea membrilor Colegiului

CNSAS de către Parlament lucrurile păreau că intră pe făgaşul obişnuit, scan-
dalul a izbucnit odată cu rezultatul-surpriză al alegerii noului preşedinte. Dl
Ticu Dumitrescu, cel care de vreo două luni încoace se purta de parcă ar fi fost
deja ales, a avut surpriza năucitoare să fie întrecut la scor tocmai de cel pe care
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încercase să-l înlăture dintre candidaţi, ca fiind omul care ‘măcelărise’ legea
care îi poartă numele, la finele legislaturii 1997-2000, ‘Nominalizat’ de pre-
mier, asigurat de PSD şi PRM, Ticu Dumitrescu nu mai avea de trecut decât
această formalitate. Care s-a dovedit de netrecut.Am toată stima pentru trecutul
încărcat de suferinţe al lui Ticu Dumitrescu. Am apreciat ceva mai rezervat ex-
cesele sale, de orice fel, dar am considerat demnă de toată admiraţia lupta sa
pentru scoaterea la iveală a imensului rău pe care l-a făcut Securitatea prin per-
vertirea gândirii şi comportamentului oamenilor asupra cărora şi-a exersat ne-
fasta influenţă. Din păcate, entuziasmul dlui Ticu nu a fost acoperit şi de
necesara competenţă în impunerea acestei iniţiative legislative. Nefiind apt să-
şi alăpteze copilul cu necesarele subtilităţi juridice, s-a văzut deposedat de
acesta, redus la situaţia de a urmări doar cum este schimbat şi modelat să co-
respundă unui alt tip de cerinţe decât cele la care se gândise el. Faptul că vechi
tovarăşi de luptă antitotalitară nu l-au socotit, la vremea respectivă, apt să con-
ducă instituţia care se crease din demersul său l-a scârbit în aşa măsură încât
i-au trebuit vreo şase ani ca să revină la sentimente mai bune.A reapărut pe
scenă atunci când CNSAS a redevenit o miză pentru politicienii activi. A intrat
în joc fără să-i ghicească subtilităţile, crezând că toată lumea este de bună in-
tenţie. N-a sesizat disputa subterană dintre liberalii lui Tăriceanu şi democraţii
lui Boc, păţind, în ultimă instanţă, ceea ce-a păţit şi fostul său adversar politic,
Ion Iliescu: s-a trezit scos din joc tocmai când credea că lumea are mai multă
nevoie de el ca oricând. Decepţia şi amărăciunea l-au făcut să joace prost scena
‘eliberării’. Nu era nici linişte şi nici fericirea în sufletul său. Şi-a vărsat oful
pe cine a nimerit, dar în special pe cel care i-a suflat funcţia - Turianu. I-a
acuzat pe Boc şi pe Băsescu. A zis că-şi dă demisia şi că nu revine decât dacă
se anulează alegerile şi i se cer scuze. A plecat acasă negru de supărare, lă-
sându-i pe suporterii săi să se ciondănească pe tema tradiţională a nerespectării
înţelegerilor.Viaţa-i viaţă, însă, şi lucrurile nu pot fi întoarse. Votul a fost, chiar
dacă cu rezultat neaşteptat, democratic. Legal el nu poate fi clintit. Turianu e
preşedinte şi nu există nici un motiv să poată fi revocat. Şi nici măcar nu sunt
sigur că n-ar putea fi un preşedinte mai bun decât ar fi fost Ticu Dumitrescu.
Are dreptul să  i se dea şansa să demonstreze acest lucru. Iar pentru decepţia
dlui Ticu Dumitrescu, vinovaţi şi răspunzători sunt cei care i-au oferit iluzia
că este deja ales. Democraţia are păcatele ei, dar, din păcate, nu s-a găsit încă
mijlocul cel mai potrivit de a o suplini.  (30 martie)
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Iluzia lustraţiei
La noi, orice idee nobilă sfârşeşte în derizoriu. Este calea pe care a

apucat-o deja proiectul legii lustraţiei. Adică al unei reglementări prin care fo-
ştii nomenclaturişti şi foştii securişti nu vor mai avea acces la funcţii publice.
Plătite din banii statului. Vor putea face ce-i taie capul în sectorul privat. Dar
nu vor putea fi parlamentari, primari, consilieri, miniştri, secretari de stat. Vor
putea, în schimb, să facă bani cu care să-şi permită luxul să-i propulseze pe
oamenii de încredere în funcţiile din care să se poată alege cu influenţa de care
au nevoie. Dar asta-i deja altă problemă. Problema de faţă este că această lege
vine cam târziu. Cam cu un deceniu faţă de alte ţări din jurul nostru care au
trecut prin procesul de decomunizare şi de desecurizare. Acolo funţionează
deja o clasă politică ce nu mai poate fi agăţată, la fiecare mişcare, pe motiv de
relaţii mai mult sau mai puţin obscene cu fostele ‘structuri’. Acolo oamenii îşi
pot permite să privească mai limpede spre viitor în loc să întoarcă mereu capul
spre un trecut bântuit de fantome. Apoi, lustraţia asta este făcută cam prea pe
româneşte. Cu dedicaţie. Aşa cum am croit Constituţia, cu ochii pe anumite
persoane şi situaţii şi nu în perspectiva unei generalităţi valabile, aşa facem şi
acum. Fiecare categorie nouă adăugată listei de ‘’proscrişi’’ e făcută cu gândul
sau cu degetul spre cineva anume. Abundă persoana în detrimentul limpezimii
categoriei. Categoria nomenclaturii este extrem de relativă şi de imprecisă, ca
şi alte noţiuni care ţin de un sistem organizatoric anume. Nu-mi trece prin cap
ideea unei pledoarii pro-domo şi nici n-am gândit că după atâţia ani petrecuţi
în presă, în sectorul privat, să mai vin la ‘ugerul’ statului, dar iată că o întreagă
categorie - cea a jurnaliştilor - este pusă la zid doar pentru că administrarea
presei se făcea prin gospodăria de partid. Deci: jurnalist - nomenclaturist. Este
nedrept şi jignitor pentru marele număr de gazetari oneşti, fără funcţii de con-
ducere, care şi-au făcut meseria cu dăruire, să se trezească stigmatizaţi de ca-
talogarea de ‘nomenclaturişti’. Dar asta e doar o paranteză. Ce vreau să spun:
că prin exces şi prin manipulare, şansele ca o astfel de lege, necesară, să iasă
din malaxorul Parlamentului, scad cu fiecare adăugire şi cu fiecare trimitere.
Compromiţând o idee şi prelungind starea de confuzie şi nesiguranţă dintr-o
societate care întârzie să se limpezească.   (31 martie)
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Piaţa Universităţii la CNSAS
După 16 ani de exerciţiu democratic, ceea ce se întâmplă în jurul Con-

siliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii mă transportă brutal în
atmosfera anilor ‘90-’91, când democraţia era percepută sub forma contestării
oricui şi a orice, în numele unor principii proclamate ad-hoc.Lanţul uman, de-
claraţiile tragi-comice, profeţiile prăpăstioase şi băile de mici mulţimi consti-
tuie recuzita cu origini în Piaţa Universităţii a unei manifestări fără noimă, dacă
pretindem că trăim într-o societate care a absolvit măcar cursul primar al de-
mocraţiei..Ce s-a întâmplat? O instituţie cam bătută de soarta incertă pe care
i-au rezervat-o cei care i-au alcătuit statutul, îşi schimbă echipa. Din cei 11
membri ai Colegiului, în sarcina cărora rămân deciziile de a hotărî cine-a făcut
sau nu poliţie politică şi cine a fost sau nu a fost informator, patru sunt noi.
Între aceştia s-a numărat şi dl Ticu Dumitrescu, cel care a avut iniţiativa creării
acestei instituţii, dar care din motive neclare, a abandonat-o (sau a fost aban-
donat). Ca un semn de reparaţie istorică, premierul i-a promis că-l pune şef
peste noua echipă. Promisiune hazardată, pentru că dl Tăriceanu ar fi trebuit
să ştie că, nu poate face acest lucru. Ticu Dumitrescu l-a luat însă în serios şi
a început să se agite, punând condiţii şi lansând avertismente, suficient ca să
creeze o atmosferă ostilă din partea celor care s-au simţit afectaţi. ‘Înţelegerea’
verbală dintre PNL şi PD a durat până la validarea noilor membri, de aici în-
ainte aceştia luând-o pe cont propriu. Cu binecuvântarea discretă a partidului
care l-a propus, dl Turianu şi-a încercat norocul, autopropunându-se la şefie,
şi a câştigat, găsind teren favorabil. Prin vot secret, dar suficient de transparent.
Liberalii au sărit ca arşi. Democraţii au mers pe burtă, derobându-se de res-
ponsabilitate. A început o păruială generală care nu justifica de fel miza: soarta
lui Ticu. De fapt, în joc era controlul instituţiei. Şi a milioanelor de dosare re-
cent preluate, în care fiecare parte speră să găsească documente compromiţă-
toare despre partea adversă..Aşa-zisa societate civilă a intrat şi ea în joc, ca
musca-n lapte, cu manifestări al căror penibil atinge culmi greu de egalat. Se
vehiculaseră, chiar de la vârful guvernării, soluţii şi argumente care se potrivesc
ca oiştea-n gard cu principiile democratice şi cu regulile juridice. ‘Serbările Co-
legiului’ îi adună pe angajaţii plictisiţi şi pe obişnuiţii gură-cască spre deliciul
câtorva posturi de televiziune de nişă care trebuie să-şi umple programele cu
ceva. Se invocă - cu o seriozitate care te pune pe gânduri în legătură cu sănătatea
mintală a promotorilor - ‘viciul de consimţământ’, în virtutea căruia alegerile
ar trebui anulate şi refăcute încât Ticu Dumitrescu să-şi primească prăjitura
promisă... Jenant, penibil, comic, întristător - alegeţi adjectivul care vă convine
pentru a defini această nouă deraiere de la normalitate.   (01 aprilie)
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Neputinţa democrată
Dacă cineva şi-a închipuit că toate ultimatumurile liberale referitoare

la retragerea lui Turianu de la conducerea CNSAS pentru a-i face loc acolo lui
Ticu Dumitrescu îi va înfricoşa pe democraţi, s-a înşelat. Nu numai că ar fi în-
semnat că nu ştie cum merg lucrurile în astfel de situaţii, dar şi că nu cunoaşte
psihologia democrată, care pot fi asemănătoare cu aceea a unui bull-terrier
care, odată prada apucată, nu-i dă drumul nici dacă-l omori. Muşcătura acestei
rase este influenţată de un mecanism fiziologic care împiedică animalul să-şi
descleşteze fălcile.Osul pe care l-a apucat PD-ul se numeşte CNSAS. Prada a
fost urmărită cu atenţie şi atacul a fost bine planificat. În faţa amatorismului
liberal, pragmatismul democrat a acţionat eficient şi decisiv, găsind breşa în
mecanism. Pentru că ceea ce a declarat dl Boc duminică seară este perfect
logic: ar fi cel mai clar semn de lipsă de democraţie să anulezi un proces de-
mocratic pentru a-l înlocui cu o decizie administrativă. Dl Boc subliniază faptul
- atât de frumos şi de ireproşabil în sine - că misia partidelor s-a sfârşit odată
cu numirea candidaţilor pentru Colegiu. În momentul în care Parlamentul i-a
validat, aceşti oameni n-au mai avut de dat socoteală decât propriei lor conşti-
inţe. Iar conştiinţa le-a spus să-l voteze pe Turianu, nu pe Ticu. Ce să facem
noi acum? - întreabă Boc. Să arătăm că nu suntem altceva decât nişte politi-
cianişti care-şi urmăresc interesele? Iată, dumneavoastră, liberalii, l-aţi avut
şase ani pe Onişoru, pe care voi l-aţi pus - ştie dna Muscă de ce. Deci, CNSAS
a avut vreme de şase ani o conducere liberală. Hai să vedem acum ce pot face
şi alţii. Să-l lăsăm pe Turianu măcar trei luni - face Boc prima şi ultima con-
cesie - şi dacă nu va da satisfacţie, îl înlocuim.Liberalii ar vrea asta de pe acum.
Într-o rară arătare a muşchilor, Tăriceanu a ameninţat că va modifica legea şi
va dizolva actualul Colegiu. Nu spune însă cum va reuşi acest lucru, fără o ma-
joritate parlamentară, pe care e clar că fără democraţi nu o are. Probabil că li-
beralii vor mai face valuri câteva zile după care, jenaţi şi ei de circul pe care-l
face Ticu, mai setos de funcţie, maşină şi telefon decât de adevăr, pe care-l
poate afla şi fără să fie preşedinte, mai ales unul care-şi ocupă funcţia printr-o
lovitură de Colegiu, cum ar urma să fie, în varianta liberală. Lucrurile par destul
de limpezi: CNSAS va fi condus de un preşedinte asupra căruia PD-ul nu are
nici o putere. Şi nici nu vrea să aibă...    (04 aprilie)
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Atacul prezidenţial
Atacul preşedintelui Băsescu la cele două portofolii liberale care ar

putea să poarte răspunderea pentru activarea clauzei de salvargdare - ceea ce
ar însemna întârzirea cu un an sau doi a integrării - este poate cel mai dur ave-
tisment pe care titularul de la Cotroceni îl adresează titularului de la Palatul
Victoria. Dialogul dintre cele două palate se poartă tot mai mult prin presă, cei
doi aliaţi nemaiavând disponibilitatea să se vadă şi să se asculte între patru
ochi, iar ruptura dintre cele două partide ale Alianţei ameninţă să devină o rea-
litate. Ce mai ţine această legătură este presiunea aderării şi teama de a nu
pierde puterea, lucru care se va întâmpla cu siguranţă dacă următorul raport de
ţară va fi unul negativ. Este cert că Băsescu are nişte semnale în acest sens,
altfel n-ar fi ieşit la rampă în felul care a făcut-o. Cele mai multe steguleţe roşii
s-au înghesuit în ograda ministrului Agriculturii. Acesta este un caz special:
deşi paşii reformei sunt practic neînsemnaţi, el este unul dintre cei mai vizibili
membri ai cabinetului. Desele sale ieşiri la microfon au fost prilejuite în special
de nenorocirile prin care a trecut ţara: inundaţiile şi gripa aviară. În nici una
dintre ele ministerul dlui Flutur n-a obţinut vreun succes. Luate de apă, casele
ţăranilor se prăbuşesc peste ei în timp ce amenajarea rurală din titulatura mi-
nisterului rămâne doar o formulare vagă. Aviara a măturat ţara cum a vrut, re-
venind senină prin locurile unde fusese eradicată. În timp ce ministrul îşi
trâmbiţa acţiunile, şmecheri din sistem se îmbogăţeau de pe urma analizelor,
vaccinurilor şi dezinfectărilor de mântuială. Faţă de toate aceste obiective con-
crete, acţiunea ministrului s-a desfăşurat cu prioritate pe paliere politice: re-
trocedări interesate, programe trucate şi un discurs politic de o demagogie rar
egalată. O demagogie ieftină şi de proastă calitate, de pe urma căreia nici gu-
vernul, nici partidul şi nici ţara nu s-au ales cu nimic. Dacă o vreme s-a lăsat
păcălit, lui Băsescu se pare că i-a ajuns şi a dat de pământ cu ministrul cu şapte
steguleţe. I-a ajuns în colimator şi ministrul Finanţelor, căruia i-a arătat ‘pisica
TVA’ - ce va să însemne asta ştiu bine cei doi. Este, însă, clar că preşedintelui
nu-i pica prea bine implicarea excesivă a ministrului în afacerile ‘grupurilor
de interese’ pe care el le vânează şi în care dl Vlădescu pare să fie omniprezent,
în timp ce ministerul său e în căutare disperată de noi biruri care să poată fi re-
coltate uşor pentru a compensa incapacitatea sistemului de a strânge un procent
rezonabil din cele existente. Un lucru este clar: apropierea termenului fatidic
dă fiori pe şira spinării multora dintre cei care până acum s-au bătut cu pumnul
în piept că-şi fac ‘temele’, în timp ce ei îşi făceau interesele. (05 aprilie)
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Rezolvare curat neconstituţională
‘’Rezolvarea crizei’’ de la CNSAS prin intervenţia directă a preşedin-

telui Traian Băsescu ne pune în faţa unei situaţii care poate genera o ordine pa-
ralelă cu cea constituţională, în România. Concret: la CNSAS s-a produs un
blocaj generat de ambiţiile formaţiunilor politice principale, componente ale
Alianţei, care au dorit, fiecare, să aibe un om de încredere în fruntea Colegiului.
Criza n-a fost determinată de necorectitudini în procesul tehnic de stabilire a
noului preşedinte - care a decurs conform legii de organizare a CNSAS - ci de
faptul că rezultatul votului nu a concis cu cel dorit - şi antamat - de liberali.
Aceştia au contestat alegerea lui Turianu pe motiv de ‘’viciu de consimţă-
mânt’’, termen care, la rândul său, deschide o nouă perspectivă în jurisprudenţă
şi în politică. A rezultat că preşedintele ales şi cel neales s-au încăierat public,
susţinuţi mai cu şi fără perdea de către liderii celor două formaţiuni care au
adus lucrurile până în pragul unei rupturi istorice. Acuzele lui Ticu Dumitrescu
, cum că în spatele alegerii lui Turianu s-ar fi aflat chiar preşedintele Băsescu
care avea ceva de ascuns şi nu putea face acest lucru decât pe mâna rivalului
acestuia, l-au iritat pe titularul de la Cotroceni care, înfruntând huiduielile par-
tizanilor părintelui ‘’legii Ticu’’, s-a dus la CNSAS ca să rezolve problema. A
rezolvat-o, lăsându-i pe colegieni mai întâi să se certe în lege şi apoi suge-
rându-le să găsească o soluţie care era cea mai clasică: când doi se ceartă, tre-
buie scos la iveală un al treilea. Ticu s-a retras, cu condiţia să se retragă şi
Turianu, şi atunci a ieşit Secaşiu. Pentru şase luni. Pentru că aceasta este for-
mula agreată: din şase în şase luni se vor face ralegeri. Şi iată cum participanţii
au legiferat cu de la sine putere un nou sistem de alegere a preşedintelui Cole-
giului. Păi dacă lucrurile stau aşa, nu pot să mă întreb de ce nu s-a procedat la
fel şi în alte sitaţii. De ce n-a intervenit preşedintele, la fel, în disputa din Par-
lament, dintre Năstase, care nu se dădea jos din scaun, şi Olteanu, care se dorea
instalat în locul său? De ce nu i-a luat dl Băsescu la discuţii individuale să-i
convingă să-şi dea demisia sau să renunţe la candidatură, propunând ca şefia
Camerei să fie ocupată câte şase luni, sau trei luni, prin rotaţie, de către alţii?
Este, binenţeles, o glumă. Iar la CNSAS criza nu s-a rezolvat. Ea abia începe,
prentru că soluţia este una fără suport legal, constituţional.  (06 aprilie)
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PSD şi orgoliul ardelenesc
În periplul său prin provinciile istorice, PSD-ul a ajuns, la sfârşitul

săptămânii trecute la Cluj. După ce a trecut pe la Iaşi, în miezul bazinului său
electoral tradiţional. Ardealul n-a fost niciodată un bazin electoral notabil. Aici
a avut succes, aproape mereu, opoziţia. Aici a câştigat Emil Constantinescu
alegerile din ‘96 şi tot aici a pierdut Adrian Năstase alegerile din 2004. Unul
dintre motivele pentru care s-a întâmplat acest lucru a fost şi afirmaţia lui Mir-
cea Geoană (pentru care a fost taxat de Ion Iliescu cu epitetul de ‘prostănac’)
că în urma alegerilor PSD-ul se va alia cu UDMR-ul. Reacţia a fost aproape
instantanee şi PSD a înregistrat la Cluj unul dintre cele mai scăzute scoruri ale
sale. La Cluj, unde la alegerile locale Năstase îl arunca în luptă pe Rus, mizând
pe imaginea obţinută ca ministru de Interne. La Cluj, de unde provenea întreaga
echipă din guvernul Năstase, creditată cu iniţiativa programului de reformare:
Rus, Dâncu, Puşcaş... Grupul care, sistematic, a propovăduit despărţirea de
Iliescu şi scoaterea în faţă a unor nume noi. Ca Geoană de exemplu. Nici eşecul
lui Geoană de la Bucureşti şi nici cel al lui Rus de la Cluj nu ar fi putut fi evi-
tate. O spunea calculul hârtiei şi un om hârşit în ale sondajelor, ca Dâncu, nu
se poate să nu o fi ştiut. Şi, cu toate astea, partidul a mers înainte. Cum a mers
şi în definitivarea programului de refomă care s-a soldat cu înlăturarea specta-
culoasă a lui Iliescu. Care nu numai că nu mai avusese vreun cuvânt de spus
în partid în ultimii patru ani, dar şi în legătură cu care aproape toată lumea că-
zuse de acord cu faptul că era singurul care ar mai fi putut împiedica alunecarea
pe tobogan. Activul însă a preferat să-i facă vânt fondatorului, decât să pri-
vească realitatea în faţă şi să accepte ideea că nu se poate merge mai departe
cu aceeaşi oameni în frunte, la comenzi, chiar dacă volanul era ţinut, de formă,
de un om reintrat în malaxorul suspiciunilor de corupţie. Ajunsă la Cluj, cara-
vana PSD a părut ceva mai realistă de data aceasta şi mai inspirată în a apăsa
pe butonul eficient: orgoliul ardelean. Liderii PSD au reamintit un fapt ele-
mentar şi anume că, în ciuda unui guvern portocaliu, rezultat din majoritatea
voturilor ardelene, Ardealul n-a beneficiat de nici un centimetru de autostradă
şi că momentul aderării îl va prinde izolat de circuitele europene. Că deşi are
un primar lider de Alianţă, acesta nu mai are timp pentru treburile şi interesele
locale şi că fosta guvernare a făcut incomparabil mai multe lucruri pentru zona
care i-a dat cele mai puţine voturi. Aici s-ar putea să fie cheia unei schimbări
importante, de atitudini şi de intenţii de vot. Şi a unei reveniri spectaculoase
PSD-ului într-o zonă atipică.   (07 aprilie)
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Mai are politica nevoie 
de Iliescu şi Băsescu?

Posturile de televiziune care acum vreo doi-trei ani consemnau cu res-
pect şi chiar cu oarecare pioşenie ieşirile în decor ale preşedintelui, acum îşi fac
un titlu de glorie din a-l persifla. Am văzut un astfel de reportaj, făcut pe undeva
prin Ialomiţa, dacă nu mă înşel, unde dl Iliescu acţiona în stilul său tradiţional,
dând mâna cu oamenii, pupând femeile şi copiii şi ţinând mici discursuri mobi-
lizatoare pe tema sărăciei unora şi a lăcomiei altora. În ţinută sport, fostul pre-
şedinte parcă-şi recăpătase vioiciunea din urmă a vreo 10-12 ani şi, chiar dacă
sătenii nu mai ştiau exact ce funcţie are, pentru ei Ion Iliescu rămăsese ceea ce
a fost întotdeauna. Iliescu, cel care ţine cu poporul amărât. Este o etichetă sim-
plistă pe care nimeni n-a reuşit să o desprindă de pe costumul fostului preşedinte,
iar maniera în care domnia sa îşi face campanie poate să le pară desuetă specia-
liştilor în marketing politic, care sigur strâmbă din nas, dar este în mod evident
eficientă. Ion Iliescu este un personaj de care, la ananghie, partidul are nevoie.
Se agaţă chiar de el cu un soi de disperare care este evidentă în confuzia cu care
conducerea PSD-ului acţionează şi în lipsa de reacţie faţă de modul în care
acesta pune, încet dar sigur, stăpânire pe comenzi. Fără prea mare succes în
zona urbană, PSD-ul este pe cale să-şi piardă influenţa şi în cea rurală, iar misia
actuală a dlui Iliescu este de a opri declinulşi de a  recâştiga terenul pierdut. Ni-
meni nu mai pune în discuţie rolul şi locul preşedintelui fondator care a ajuns,
prin voia lucrurilor, în poziţia pe care şi-o dorea: aceea de lider fără o funcţie
anume. A dobândit-o pentru că partidul, după ce l-a rejectat, a constatat că nu
are cu cine să-l înlocuiască.Aceeaşi greşeală este pe cale să o facă Alianţa DA.
Băsescu a fost locomotiva şi omul providenţial care i-a adus la putere pe liberali
şi democraţi. Odată ajunşi în capul mesei, acestora li se pare că Băsescu nu face
altceva decât să-i încurce. Şi atunci, tot mai des se fac auzite vocile celor care-
i cer să stea la locul lui, la Cotroceni. Este, cu siguranţă, ceea ce cred nu doar
liberalii, dar şi unii democraţi, numai că nu au curajul să se exprime. O fac când
au prilejul votului secret. Recentul episod cu punerea pe lista de viitori lustrabili,
a căpitanilor de vas este un semn al cursului percepţiilor majoritare din Alianţă.
Numai că nimeni nu se gândeşte prea mult la ceea ce s-ar întâmpla dacă Traian
Băsescu s-ar lehamisi să se mai bată cu ai lui şi s-ar retrage în turnul de fildeş
al Cotrocenilor, de unde s-ar rezuma doar la a da, din când în când, semnale.
Nu ştiu dacă, din fericire sau din nefericire pentru politica românească, partidele
se pot lipsi de persoane cu fibra lui Ion Iliescu sau Traian Băsescu. Orice expe-
riment poate lăsa urme greu de şters.  (08 aprilie)
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Pactul de instabilitate
Are sau nu, România, stabilitate politică? Este o întrebare esenţială,

de al cărei răspuns depinde în foarte mare măsură cum şi când vom intra în
Uniunea Europeană - pas care reprezintă ţelul fundamental al României post-
totalitare şi pentru care nimeni nu a pus în lucru o alternativă serioasă. Cu atât
mai mult cu cât este tot mai puternic sentimentul incompatibilităţii între pla-
sarea geografică în Europa şi funcţionarea în afara regulilor şi normelor aces-
teia. Stabilitatea politică este, cum spuneam, un factor esenţial şi oricine se
poate întreba, analizând spectrul şi mişcările browniene din zona politicului,
dacă avem aşa ceva. Există la acest capitol două percepţii diametral opuse.
Prima este aceea a unui circ fără sfârşit, a unor scandaluri mediatice în serie
şi a unor structuri care, în loc să lucreze pentru a-şi face temele (vorba unui
ministru prins mereu cu temele nefăcute) sunt obligate să riposteze sau să
explice la infinit aceleaşi lucruri. Pentru un sistem constituit în pripă şi pe
baza unei situaţii confuze - mă refer la rezultatele alegerilor din 2004 - starea
de criză pare să fie aceea care îi caracterizează fiecare mişcare. O criză care
pune sistematic faţă în faţă interesele divergente ale unor formaţiuni politice
ce nu au în comun decât interesul de a se afla la putere şi de a obţine partea de
beneficii corespunzătoare, cu preţul erodării continue a eficienţei şi încrederii
de care se bucură. Elementul determinant al acestei stări îl constituie tocmai
preşedintele ţării. Sentimentul pe care-l dă acţiunea sa este acela că agenda sa
nu are nimic în comun cu aceea a Guvernului pe care l-a mandatat cu gestiunea
curentă a ţării, că nu aşteaptă altceva decât momentul pentru a-l înlocui cu
altul şi că aliatul său din campania electorală şi vicepreşedinte al formulei
electorale este cel mai acerb inamic al său. Toate aceste lucruri au răbufnit
cu o violenţă neobişnuită în săptămâna care a trecut, culminând cu acuzele
la adresa premierului de a fi fost colaborator al Securităţii, acceptate practic
de preşedinte cu un soi de satisfacţie greu de mascat. A venit peste asta scan-
dalul fotbalului, cu un preşedinte de club care-l face cum îi vine la gură pe
acelaşi premier şi cu care preşedintele bea apoi cot la cot o noapte-ntreagă.
Şi cu războiul de declaraţii belicoase ale membrilor celor două partide prin-
cipale, care par a nu mai avea răbdare până la 1 ianuarie, pentru a-şi lua fie-
care soarta în braţe. Pe de altă parte avem - oricât de surprinzător ar putea
să pară - o activitate intensă a Executivului, angrenat într-o săptămână de
contacte internaţionale de maximă importanţă - reuniunea premierilor din
CEFTA, vizita celor doi sau trei comisari europeni, vizita ministrului de Ex-
terne britanic - care cauţionează prin prezenţa lor un guvern care face, totuşi,
paşi importanţi în direcţia reglării problemelor rămase de rezolvat în vederea
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integrării şi în calificarea României ca factor de stabilitate în zona şi “pilot”
evoluţiei ţărilor din Balcanii de Vest care aspiră la intrarea în rândul lumii
europene. Sunt lucruri mai puţin atractive pentru un public - şi o media -
obişnuit deja să rezoneze doar la excese şi la senzaţionalul ieftin, dar care
nuanţează o realitate ce evoluează între polii antagonici ai detonatorului de
crize prezidenţial şi al încasatorului pragmatic guvernamental. Această săp-
tămână marchează, mai mult ca oricând până acum, puncte în favoarea pre-
mierului şi cartonaşe roşii pentru locatarul de la Cotroceni, lucruri care nu
vor întârzia să se reflecte şi în sondajele de opinie prea adesea favorabile
celui din urmă, în ciuda calităţii sale de promotor al unui original şi continuu
“pact de instabilitate”. (10 aprilie)

Când bucuria bate funcţia...
Nu e prima dată când preşedintele încearcă să prostească pe toată

lumea. De multe ori i-a ţinut. A făcut-o prima dată când a lăcrimat de mila lui
Stolojan, ‘răpus’ de hidra pesedistă, căruia i-a luat apoi locul, voios, la candi-
datura prezidenţială. Ne-a prostit şi atunci când la confruntarea televizată din
ajunul alegerilor a rostit cu patos fraza pe care i-o dictase un consilier abil: ‘Ce
păcat, măi Adriane, că ţara asta trebuie să aleagă între doi comunişti’, prin care
încerca să ne facă să credem că el este mai puţin comunist decât Năstase. Ne-
a prostit în faţă şi cu casa din Mihăileanu, pe care întâi a zis că o va da înapoi,
pentru ca mai apoi să o păstreze ca şi când ar fi fost obţinută pe bune. Acum,
după ce s-a dat în stambă la Golden Blitz, bucurându-se în felul său de victoria
steliştilor, în compania prietenului Gigi, vrea să ne convingă că de la miezul
nopţii şi până la 5 de dimineaţă n-a pus gura pe altceva decât pe apă cu lămâie!
Sare în apărarea sa însuşi liderul PNG, care ai crede că nici el n-a făcut altceva
toată noaptea decât să vegheze ca preşedintele tuturor românilor să nu gre-
şească cumva paharul. Şi nea Traian şi nea Gigi ne cred proşti când îşi închipuie
că noi îi credem că şi-au manifestat bucuria servind apă rece, doar pentru ca la
plecare preşedintele să se poată aşeza la volan cu conştiinţa liniştită că nu e
mai presus de lege. Realitatea este că preşedintele a băut vârtos - cum o cam
face în mod obişnuit - şi că luarea volanului în propriile mâini este un com-
portament tipic de persoană căreia influenţele bahice îi dau curaj şi-i stârnesc
ambiţiile. Dl Băsescu s-a comportat şi cu acest prilej ca un simplu cetăţean,
care nu concepe bucuria fără un şpriţ rece şi fără comeseni care să spună ban-
curi, şi care crede că e suficient de grozav ca să nu-i pese de cei din jur când
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se aşează la volan. Nu s-a comportat ca un preşedinte, care e obligat, nu prin
Constituţie, ci prin normele de bun simţ, să trezească respect faţă de instituţia
pe care o reprezintă. Din păcate, respectul s-a pierdut demult, iar imaginea pre-
şedintelui se erodează continuu, pe măsură ce persoana Traian Băsescu are
prioritate în faţa personajului pe care ar trebui să-l interpreteze.   (11 aprilie)

Scandalul s-a sfârşit. 
Începe procesul?

Ceea ce s-a întâmplat până acum în deja celebrul caz Patriciu intră în
mod clar în categoria scandalurilor, nu a cercetării juridice propriu-zise. Iar
acest lucru aproape că nu mai are nevoie să fie demonstrat.Problemele lui Pa-
triciu au început odată cu Alianţa, căreia liderul liberal nu i-a fost unul dintre
partizani. Ba, mai degrabă, un adversar, care nu a crezut în eficienţa şi nici în
utilitatea ei. Conflictul mai vechi cu Băsescu s-a acutizat pe parcursul colabo-
rării electorale a celor două partide, când printre semnalele negative date de
candidatul Alianţei s-a numărat şi cazul Rompetrol, despre care spunea că va
trebui lămurit în justiţie. Victoria neaşteptată a lui Băsescu l-a prins pe picior
greşit pe Patriciu, al cărui avertisment (‘Îţi mai dau o săptămână, Traiane!’) a
fost perceput ca o veritabilă declaraţie de război. Aşa încât noul preşedinte a
anunţat oficial că Parchetul va trebui să-i ia la întrebări nu doar pe clienţii PSD-
ului, ci şi pe unii reprezentanţi de vază ai Alianţei, între care l-a nominalizat
pe Patriciu.De aici înainte a început vânătoarea de Patriciu. Hărţuit sistematic,
adus la audieri din două-n două zile, acesta a fost pe punctul de a fi înhăţat de-
cisiv, petrecând câteva ore bune în peisajul decepţionant al celulelor de la Ra-
hova. Scăpat printre degetele procurorilor, Patriciu a intrat în morişca
încercărilor repetate ale acestora de a găsi cârligul de care să-l agaţe pentru a-
l avea la îndemână tot timpul. Ratările s-au datorat, la fel de sistematic, negli-
jenţelor şi aproximaţiilor de care Parchetul a dat dovadă în argumentarea
solicitărilor sale. A fost aproape o joacă pentru armata de avocaţi ai magna-
tului petrolului să găsească erorile procedurale de care instanţa nu putea să
nu ţină cont - aşa cum sugera chiar preşedintele Băsescu. Patriciu a acuzat
permanent intervenţia politicului în cazul său, nesfiindu-se să-l acuze direct
pe preşedinte şi presiunile pe care acesta le-ar fi făcut asupra unei justiţii tot
mai subordonate ministrului şi ‘coordonatorilor’ săi. Bătălia pentru libertate
a devenit obiectivul major, trecând pe un plan secund aspectele legate de ne-
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regulile de ordin economic care stăteau la baza dosarului/dosarelor sale şi
victoria finală deschide deja o altă perspectivă asupra continuării procesului.
Pentru că unul ar fi fost cursul acestuia, cu Patriciu în arest, şi altul va fi cu in-
culpatul în stare de libertate, în posesia tuturor mijloacelor cu care şi-ar putea
susţine nevinovăţia.Fără îndoială că perdantul, pentru moment, este preşedin-
tele Băsescu care va avea mult şi bine de aşteptat o soluţie care să-i confirme
aşteptările, din partea unei justiţii independente pe care de prea multe ori a acu-
zat-o de toate relele posibile. (12 aprilie)

Adevărurile lui Băsescu
Ciuvică a ieşit la rampă şi a lovit din nou. El prezintă noi documente

din care reiese că Traian Băsescu ar fi fost colaborator al structurilor infor-
mative ale Armatei şi că ar fi fost recrutat de Securitate pe vremea studenţiei
- acestea din urmă fiind secrete. Prima replică a preşedintelui a fost aceea că
Ciuvică a mai pierdut un proces pe această temă, din care s-ar putea crede că
instanţa a respins aserţiunile respective şi documentele pe care se bazau. Ciu-
vică însă explică faptul că procesul n-a fost pierdut din acest motiv, ci pentru
faptul că într-o conferinţă de presă i-ar fi scăpat din gură un porumbel refe-
ritor la faptul că în studenţie Băsescu şi-ar fi putut turna colegii. Chestiunea
rămâne, deci, în coadă de peşte şi până când vom afla - dacă vom afla - ade-
vărul, se impun câteva întrebări. Prima dintre ele este cât de interesat este
românul de rând dacă Băsescu a fost sau nu informator în studenţie sau mai
târziu? Atâta timp cât orice gest nonconformist al acestuia nu face decât să-
i crească popularitatea, mă tem că nu este un amănunt relevant. Cu totul altfel
ar sta lucrurile dacă în presupusa sa activitate Traian Băsescu şi-ar fi turnat,
într-adevăr, colegii şi dacă aceştia ar fi avut de suferit de pe urma acţiunilor
sale. O astfel de dezvăluire n-a fost încă făcută şi dl Băsescu se poate bucura
de prezumţia de nevinovăţie. O altă întrebare: cine este interesat de această
problemă şi de ce? Câţi dintre cei care s-au repezit să o întoarcă şi să o dez-
bată pe toate feţele au în vedere exclusiv adevărul, şi nu poziţia sau interesele
lor faţă de acesta? Mă tem că subiectul, teoretic ca să-i spun aşa, aproape că
nu contează. Importantă este bătălia dintre susţinătorii şi detractorii domnului
Băsescu. Dintre cei care se socotesc datori să-l apere până dincolo de realitate
şi de bun simţ, şi cei pentru care atacarea şi lovirea lui reprezintă supremul
ţel. În astfel de circumstanţe este greu de crezut că se va ajunge la un rezultat,
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atâta timp cât nici una dintre tabere nu va fi dispusă să accepte argumentele
celeilalte. Disputa va rămâne mereu deschisă, mereu netranşată, şi ea se va
prelungi în instituţiile al căror rol este să clarifice problema. Vă imaginaţi că
în CNSAS lucrurile vor sta altfel, atâta timp cât deciziile acestei instituţii vor
ţine cont nu de documente, de claritatea sau autenticitatea lor, ci de votul
membrilor Colegiului desemnaţi pe bază de algoritm politic? Nici o nădejde.
Vom rămâne pe mai departe, fiecare cu adevărul lui şi toţi cu neadevărurile
celorlalţi.   (13 aprilie)

Un mamifer vorace 
printre dinozauri

Pentru cei care cunosc mai bine fazele luptei surde dintre actualul pre-
şedinte al PSD şi (posibil) viitorul preşedinte executiv al organizaţiei Bucureşti,
etapa la care a ajuns relaţia Geoană-Vanghelie poate să pară surprinzătoare.
Profitând de absenţa prelungită şi previzibil definitivă a lui Dan Ioan Popescu,
care are de lămurit spinoasa problemă a milionului de euro pentru care magis-
traţii consideră că nu prea există justificări, prietenii din partid ai acestuia au
evocat necesitatea unei continuităţi organizatorice prin alegerea unei conduceri
interimare care să devină definitivă, formată din tandemul Oprescu-Vanghelie.
Primarul sectorului 5 se bucură, surprinzător, cum spuneam, de încrederea de-
plină a lui Mircea Geoană, care consideră că acesta ‘poate să facă faţă cu brio
acestei situaţii’ - adică situaţiei de preşedinte executiv. Nici Vanghelie nu se
îndoieşte de acest lucru: sunt tânăr, vioi şi am ce n-au mulţi politicieni - credi-
bilitate, zice el. Este un veritabil happy-end după un curs al evenimentelor care
părea, în urmă cu aproape doi ani, să ducă în cu totul altă direcţie. Pe atunci
partidul credea, prin persoana lui Adrian Năstase, că primăria Capitalei n-ar
putea fi smulsă din ghearele lui Traian Băsescu decât de un om tânăr şi cu ma-
niere americane, motiv pentru care l-a împins aproape cu sila pe Mircea
Geoană. În aceeaşi ordine de idei, în campania de epurare a baronilor locali a
fost inclus şi Marian Vanghelie, suspendat din partid şi punându-i-se chiar un
contracandidat în alegerile pentru primăria sectorului 5. Lucrurile n-au mers
aşa cum s-a dorit. Geoană a fost înfrânt, spectaculos, din primul tur şi ‘învin-
gătorii’ din umbră s-au grăbit să-l şi excludă din organizaţia locală. Vanghelie
a rămas în Primărie, tot din primul tur şi când s-au mai liniştit apele, i s-a ridicat
şi suspendarea. Din acest moment el n-a mai avut un alt scop decât lupta fără
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menajamente împotriva lui Adrian Năstase şi a oamenilor acestuia. Cu o tena-
citate ieşită din comun, sfidând ironiile şi băşcălia  pe seama sa, Vanghelie
s-a angajat într-o campanie de obţinere a puterii pe care nimeni n-a mai reuşit
să i-o contracareze. Având - spre deosebire de alţii - o reală susţinere populară,
ştiind să-şi manevreze suporterii în aşa fel încât să-şi poată lichida, pe rând,
adversarii, el se află acum la posibilul apogeu al carierei sale. Cu un Sorin
Oprescu gură-bogată, dar cam zgârcit la fapte, nu-i va fi greu  să ducă lucrurile
în direcţia dorită şi să exercite o presiune serioasă asupra centrului, căruia de
acum înainte îi va impune el deciziile. Marian Vanghelie este un tip aparte de
politician - un soi de mamifer vorace, acţionând în voie printre dinozaurii pe
cale de dispariţie ai unei epoci care nu-i mai poate suporta.   (14 aprilie)

Avertismentele naturii
Pentru al doilea an consecutiv, mama Natură intervine în discursul po-

litic atrăgând atenţia că altele sunt priorităţile. Că nici alungarea din scaunele
de care nu se dau deslipiţi a reprezentanţilor fostei puteri, nici orgoliile de forţă
conducătoare în alianţa a două partide, nici concurenţa dintre cercurile de in-
terese şi nici dosarele securităţii nu sunt temele care ar trebui să preocupe, în
mod serios şi cu precădere, pe cei care hotărăsc destinele acestei ţări. România
este, în mod evident, o ţară rămasă în urma lumii din jur din mai toate punctele
de vedere. O rămânere care are şi o componentă istorică, obiectivă, dar şi una
acut subiectivă: vreme de peste un deceniu şi jumătate, în România s-a vorbit in-
comparabil mai mult decât s-a făcut. S-a pierdut timp şi s-au irosit resurse şi ener-
gii cu chestiuni absolut colaterale, fără relevanţă în progresul vieţii de zi cu zi a
românilor. După ce a abătut asupra noastră nu mai puţin de şapte valuri de inun-
daţii, care au făcut victime şi pagube cât în două decenii, Natura ne avertizează
de pe acum că scenariul este repetabil. O face într-un mod aş zice tolerant, dând
semnalul acolo unde nu mai putem fi luaţi prin surprindere: pe Dunăre. Chestiunea
Dunării e mai aparte. Ea ţine de o anumită configuraţie naturală. Nu vom putea
niciodată să construim diguri suficient de rezistente încât să nu mai avem surprize.
Dunărea mai şi adună apele dintr-o jumătate de Europă, cu care de cele mai multe
ori nu avem nici o corespondenţă. Nu ne rămâne decât să credem în statistică şi
în imposibilitatea repetării sistematice a fenomenului. Cu totul altfel stau însă lu-
crurile în ţară, în locuri unde torenţii şi râurile reacţionează la fiecare ploaie şi
unde deja se ştie care este regimul şi comportamentul hidrografic. Aici procedăm
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prost şi rezultatele se văd. Sub imperiul emoţiilor de moment, anul trecut s-a
recurs la un hei-rup general pentru refacerea caselor afectate de viituri. Dar
aproape pe aceleaşi amplasamente. Unele dintre ele au fost deja afectate de noi
viituri. Altele le aşteaptă pe cele de anul acesta. Refacerile n-au fost însoţite
de analize temeinice şi de planuri de intervenţie în configuraţia care a făcut
posibile dezastrele. Pur şi simplu s-a sperat că tot ceea ce s-a întâmplat a fost un
simplu accident. Există un mare număr de proiecte de amenajare a bazinelor hi-
drografice care au fost abandonate din lipsa de bani. Or, cu mult mai puţin decât
s-a cheltuit pentru refacerile de locuinţe sau cu reparaţiile de mântuială se puteau
definitiva aceste lucrări. Nu s-a pus piciorul în prag în legătură cu sistematizarea
localităţilor în aşa fel încât să nu se mai construiască în zone predispuse la ase-
menea evenimente. Şi, în general, nimeni nu pare a fi tras vreun învăţământ de
pe urma experienţelor dramatice prin care am trecut. Cine nu învaţă din lecţiile
istoriei şi ale naturii, este condamnat să repete la infinit erorile de pe urma cărora
are de suferit. Este exact ce se întâmplă la noi, cu noi.   (15 aprilie)

Nostalgie şi pragmatism
Declaraţiile pe care le-a făcut săptămâna trecută, la Strasbourg, pre-

mierul Tăriceanu, referitor la relaţia sa cu preşedintele Băsescu, dar mai ales
precizarea că între cei doi poli de putere exista un raport instituţional şi nu unul
emoţional, pare să pună punct unei lungi evoluţii marcate de confuzie şi de or-
golii. Acestea au avut ca punct de plecare contextul în care a fost constituită
Alianţa DA. Deşi era evident, pe la începutul lui 2004, că în faţa buldoze-
rului PSD, creditat în unele sondaje cu peste 50% dintre opţiunile de vot, în
cele două partide ale Opoziţiei de centru-dreapta – democraţi şi liberali –
nu există un curent de opinie favorabil unirii a forţelor pentru a întâmpina
examenul electoral. Este meritul lui Stolojan de a fi impus, practic, colegilor
săi o decizie pe care Băsescu a avut inteligenţa de a o recepta ca atare. Prac-
tic, Alianţa a fost forţată de la vârf, fără a se bucura de sufragiul susţinăto-
rilor celor două formaţiuni, care au acceptat-o pe principiul clasic că, pentru
a trece puntea, te faci frate şi cu liberalii/democraţii. Succesul de la locale
le-a întărit, însă, partizanilor formulei convingerea că nu există altă cale de
urmat pentru parlamentare, căci la prezidenţiale nimeni nu se gândea în mod
serios că Stolojan i-ar putea face faţă lui Năstase. A urmat însă accidentul –
fericit pentru Alianţă?! – al căderii psihice a lui Stolojan urmat de rocada
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prin care Băsescu devenea candidatul la preşedinţie. Intra în scenă Tări-
ceanu, personaj destul de şters la vremea respectivă. Dar nu mai era timp
de ales. Aşa că cei doi au plecat la drum, braţ la braţ, într-o configuraţie în
care Băsescu era locomotiva, iar Tăriceanu vagonul de pasageri la trenul
care, doar teoretic, conducea către Putere. Este greu de spus dacă în cazul
victoriei lui Năstase, Tăriceanu ar fi avut vreo şansă la nominalizarea ca
premier. După cum s-au desfăşurat lucrările, a fost Băsescu cel care forţând
lucrurile (nici acum nu este clar cât de constituţională a fost decizia sa) i-a
dat lui Tăriceanu şansa de a deveni premier, în conformitate cu prevederile
protocolului Alianţei. Însă, la vremea respectivă, aura lui Băsescu având
proporţiile pe care le-a căpătat prin victorie, nominalizarea a apărut ca un
fel de cadou făcut aliatului. Şi aşa a fost percepută multă vreme. Aşa a văzut-
o – şi o mai vede şi acum – însuşi Băsescu, care ‚regretă’ că l-a numit pe Tă-
riceanu, deşi este limpede că nu putea avea altă opţiune. Declaraţia de la
Bruxelles a premierului are darul de a limpezi imaginea pragmatică a lui Tări-
ceanu care a înţeles până la urmă că nu este nici produsul şi nici subordonatul
preşedintelui, şi nostalgia lui Băsescu care continuă să se amăgească cu ideea
că titularul de la Cotroceni este un tătuc atotputernic.  (17 aprilie)

Puterea şi presa
Probabil că doar ‘puterea’ dintre 1997 şi 2000 a mai încasat atâtea cri-

tici şi acuzaţii ca cea de acum. Şi acest lucru n-ar trebui să mire pe nimeni:
rostul presei este să critice - cu măsură, bun simţ şi pe bază de argumente - Pu-
terea, iar al Puterii să ţină cont de aceste critici şi să nu se lase ameţită de drogul
puterii. Este jocul democratic care oferă cetăţeanului garanţii că cei pe care i-
a ales n-o vor lua razna în momentul în care se vor vedea cu capacitatea de de-
cizie în mână. Ce este îmbucurător este faptul că spre deosebire de alte perioade
istorice, ‘bătălia’ dintre putere şi presă se duce cu mijloace civilizate şi, mai
ales, legale. Cu excepţia unui ministru de pe la agricultură, notoriu pentru ran-
chiunele şi setea de răzbunare, nici unul dintre puternicii zilei - începând cu
preşedintele Băsescu şi premierul Tăriceanu - nu au recurs, până acum, la mij-
loace incorecte pentru a închide gura celor critici sau pentru a le cumpăra bu-
năvoinţa. Preşedintele se ia la harţă cu orice jurnalist despre care crede că-l
critică pe nedrept, dă buzna cu telefonul în emisiuni sau dă replici pe unde
apucă, dar atât. Tăriceanu e mai diplomat: când poate se face că n-aude, sau
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răspunde în doi peri. Dar n-am aflat ca vreunul din ei să fi făcut ce-a făcut pu-
terea dinaintea lor: să trimită Garda Financiară să scotocească prin registrele
societăţilor editoare, sau să pună poliţia, să intercepteze corespondenţa sau te-
lefoanele celor de pe lista neagră. Sau, mai simplu şi mai direct, să-i taie după
bunul plac de la contribuţii publicitare sau de la alte surse de finanţare. Guver-
nul Năstase a aplicat, din acest punct de vedere, o politică pe cât de dură şi de
incorectă, pe atât de ineficientă. Mai întâi, publicitatea de stat şi reeşalonările
datoriilor au fost folosite ca principale pârghii de stimulare sau de descurajare
a anumitor atitudini. Mai mult, prin departamentul de resort, condus cu mână
de fier de Dorina Mihăilescu, guvernul a monitorizat la sânge presa, făcându-
le miniştrilor dosare voluminoase pe baza cărora erau judecaţi. Premierul însuşi
a încercat să facă din publicitatea de stat un instrument unitar şi coordonat de
influenţă. S-a lovit însă de orgoliul unor miniştri cu bugete considerabile care
au preferat să le manevreze în interes propriu, reglându-şi conturile cu adver-
sarii din interior, lucru care a dat sentimentul fals că puterea era criticată mai
intens decât era în realitate, şi aici au excelat Dan Ioan Popescu şi Miron Mi-
trea. Dorina Mihăilescu ducea o politică activă de control şi de ‘sancţionare’ a
posturilor de televiziune şi a redacţiilor care nu răspundeau la comenzi, ajun-
gând până la a cere socoteală omoloagei sale de la preşedinţie, în legătură cu
componenţa delegaţiilor de ziarişti care participau la acţiunile oficiale, cerând
retragerea unora sau introducerea altora. Îmi amintesc cu stupefacţie şi astăzi
ameninţările pe care Şerban Mihăilescu le-a proferat în şi la adresa unui post
de televiziune care difuzase un reportaj neconvenabil guvernului, dându-i de
înţeles patronului acestuia că nu va avea zile uşoare dacă nu-i va da afară pe
‘vinovaţi’. Sunt, din fericire, lucruri pe care începem să le uităm. Chiar dacă
preţul cu care sunt obţinute - cel puţin în cazul publicităţii de stat - afectează
serios siguranţa economică a multor gazete care se străduiesc să fie şi obiective
şi să şi supravieţuiască. Cred că, în locul unei interdicţii, în general, elaborarea
unor criterii ferme ar putea să reglementeze lucrurile, nedând taberelor senti-
mentul unui război surd.   (18 aprilie)
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Buna guvernare
În limbajul stereotip al jurnalelor de televiziune se tot vorbeşte de

‘furia apelor’, deşi de nicăieri din imaginile transmise nu reiese vreo violenţă.
Pentru că apa vine de data aceasta pe tăcute, crescând milimetru cu milimetru,
spre disperarea celor care îşi văd, neputincioşi, agoniseala de o viaţă înghiţită
de hăul mâlos al fluviului care nu-şi mai încape în matcă. Spre deosebire de
inundaţiile de versanţi, care nu-ţi dau timp nici să te dumireşti de ceea ce ţi se
întâmplă, acestea au cel puţin calitatea de a prevesti ceea ce urmează să se în-
tâmple şi de a lăsa timp pentru a se încerca să se mai salveze din ceea ce se
poate. Inundaţiile provocate de Dunăre n-ar trebui să fie însoţite, în mod nor-
mal, de victime, nici omeneşti şi nici animale. După cum, deasemenea, rămâne
timp pentru ca ceea ce s-ar mai putea pune la adăpost să se poată salva de dis-
trugere. De fapt ce se întâmplă ? Asistăm, ca la teatru, la dezastru. Oamenii se
roagă la Dumnezeu ca răul şi râul să-i ocolească, punându-şi speranţa în fragi-
lele baraje din saci de nisip. Autorităţile aşteaptă să vadă ce se întâmplă, cârpind
pe ici - pe colo digurile de protecţie şi sperând ca şoarecii şi hârciogii să nu fi
trasat prin ele găuri fatale. La Bucureşti, guvernanţii şi politicienii sunt, însă,
preocupaţi de cu totul alte subiecte. Ca şi când nenorocirea ar fi intrat în banal,
preşedintele şi premierul şi-au rărit escapadele în cizme de cauciuc pe la zonele
afectate. Au alte probleme, mult mai arzătoare. Strategia de securitate naţională,
de pildă. Cum să ne apărăm de atacurile celor care vor să ne pună ţara în peri-
col. Şi dacă ofiţerii de securitate pot să facă acte de cercetare prealabilă. Sau
dacă în textul nu ştiu cărei legi ar trebui sau nu să figureze conceptul de ‘bună
guvernare’, creat de administraţia americană special pentru ţările lumii a treia.
Or, noi nu suntem o ţară din lumea a treia! Poate dintr-a doua, zice nervos pre-
mierul în timp ce-şi trage ghionturi pe sub masă cu partenerul aflat la Cotro-
ceni. Acesta, mărinimos, mai cedează pe ici pe colo, prin punctele esenţiale,
ca să facă pe toată lumea fericită şi ca să mai relaxeze tensiunea dintre palate
care ameninţă să rupă digurile Alianţei şi să inunde scena politică. În acelaşi
timp, parlamentarii se bucură de câte o vacanţă ecumenică pentru fiecare Paşte
din calendarul diferitelor confesiuni. Doar bietul ministru al Agriculturii îşi
mai exercită talentele demagogice alergând ţăranii cu arcanul şi băgându-i în
elicopterul propriu ca să aibă cameramanii ce filma. Strategia de luptă contra
dezastrelor? Pregătiri pentru adăpostirea sinistraţilor? Proiecte pentru refacerea
sănătoasă şi sigură a localităţilor afectate - aşa zisa ‘amenajare rurală’? O cam-
panie reală, palpabilă, pentru cei aflaţi în necaz? Nici vorbă! Viaţa merge în-
ainte, ca şi la inundaţiile de anul trecut, ca şi la dezastrele viitoare, cu singura
politică învăţată până acum: cea a hei-rup-ului strămoşesc.   (19 aprilie)
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Noroc că nu suntem americani
Vedem o grămadă de filme americane despre justiţie şi despre modul

în care, în cea mai avansată democraţie din lume, se asigură sănătatea societăţii
prin pedepsirea celor vinovaţi şi prin lasarea în libertate a celor nevinovaţi. Le
văd nu mai casnicele, ci şi procurorii, judecătorii şi avocaţii de pe la noi, care
împrumută şi ei ce pot din tehnica actului de justiţie. În momentul de faţă, îm-
prumuturile se rezumă la recuzită şi la mediatizare. E şi ăsta un pas înainte,
faţă de tăcerea de gheaţă care însoţea actul de justiţie din vremea comuniştilor,
când în presă ajungeau doar două lucruri: arestarea şi condamnarea. Plus, acolo
unde era cazul, şi se cerea, implicarea opiniei publice, înfierarea actelor anti-
sociale şi elogierea justiţiei. Care justiţie se caracteriza, mai ales, prin faptul
că, de cât să lase un vinovat în libertate, mai bine băga la zdup zece nevinovaţi.
Acum este - sau ar trebui să fie - invers. Justiţia română şi-a încetinit ritmul,
teoretic pentru a cântări mai bine faptele. Un proces nu se mai defăşoară cât ai
bate din palme, decât dacă inclulpatul e vreun pârlit oarecare. Dacă e VIP,
atunci beneficiază de toată deferenţa, este plimbat pe la parchet doi - trei ani,
dă declaraţii la venire şi la plecare puhoiului de reporteri care fac de strajă în
faţa şi în spatele instituţiei, îşi exprimă încredere în justiţie, care, la rândul său
îşi exprimă încrederea în inculpaţi ascultându-le păsurile şi respectându-le pre-
zumţia de nevinovăţie şi sancţionând viciile de procedură ale procurorilor. Sunt
spectacole - maraton, care dau o pâine bună de mâncat presei şi subiecte de
dezbătut pensionarilor din Cişmigiu. Aici i-am bătut cu siguranţă pe americani.
Suntem chiar mai democraţi ca ei. Uitaţi-vă, de pildă, ce au făcut ei cu Philip
Bloom, partenerul domnului Baltazar şi ghidul, prin America, al câtorva pre-
şedinţi români: l-au umflat la scara avionului acum vreo câteva luni. Am mai
auzit de el doar deunăzi, când şi-a recunoscut faptele de care a fost acuzat (la
noi nu face nimeni greşeala asta!). Că a dat mită unor administratori americani
din Irak, ca să obţină nişte contracte! Păi la noi ar râde şi cu fundul colegii, de
nefericitul care ar comite o astfel de nerozie. Noroc însă că noi nu suntem ame-
ricani. Şi nici nu aveam şanse de a deveni prea curând...   (20 aprilie)
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Doi pe un balansoar: 
preşedinte şi premier

Într-o recentă emisiune de televiziune în care l-am avut ca invitat pe
Radu Vasile, fostul premier din perioada 1998-1999, am abordat spinoasa temă
a relaţiei dintre centrele de putere politică, la români, şi, bineînţeles, în demo-
craţie. Dl Radu Vasile ilustrează prin propria sa persoană şi prin relaţia tensio-
nată pe care a avut-o cu preşedintele aferent, profilul acut al regimului dualist
pe care l-a creat, prin imperfecţiunile sale, Constituţia. Practic, cu o singură
excepţie - tandemul Ion Iliescu-Nicolae Văcăroiu - toate celelalte s-au aşezat
sub semnul unor tensiuni care au devenit explozive. Procesul a început chiar
cu echipa Iliescu-Roman, în care ‘emanaţii’ Revoluţiei au apucat-o devreme
pe căi diferite, evoluând până la ruptura dramatică din septembrie 1991, când
Petre Roman a ieşit de la guvernare într-un mod care mai stârneşte şi astăzi
controverse. Nici echipa Iliescu-Năstase nu a fost una armonică, notele acute
ale divergenţelor nereverberând în exterior pe măsura intensităţii lor datorită
complexelor pe care Năstase le avea faţă de părintele său politic şi propensiu-
nilor împăciuitoriste ale acestuia. Între Radu Vasile şi Emil Constantinescu,
nepotrivirile de caracter au fost aproape totale. Între ei n-a existat, pe plan
uman, aproape nici un fel de comunicare, veneau din lumi diferite şi tăiaseră
cu ostentaţie orice punţi de legătură. În cele vreo 16 luni de coabitare s-au căl-
cat, practic, pe picioare şi s-au ignorat reciproc până la nivelul de a face ne-
funcţionale mecanismele de guvernare. Însăşi scoaterea din joc a lui Radu
Vasile s-a produs într-un mod care ar fi putut să genereze cea mai gravă criză
politică din România, iniţiativa neconstituţională a preşedintelui riscând să se
întoarcă împotriva sa. L-a salvat doar lipsa de chef a Opoziţiei de a se complica,
într-un moment în care se vedea deja cu sacii în căruţă pentru viitorul scrutin
electoral. Istoria se repetă fără ca cineva să înveţe ceva din greşelile celor di-
nainte. Relaţia preşedinte-premier este din nou pe punctul de a se inflama. Mo-
tivele sunt, practic, aceleaşi: incompatibilităţi de ordin personal, pe fondul celor
pe care Constituţia revăzută nu le-a clarificat. Cele două funcţii au, în conti-
nuare, prerogative care se încalecă, limitele acţiunii nefiind clar precizate. În
plus, relaţia rămâne în plasa unei prejudecăţi - aceea că între cele două funcţii
trebuie să existe şi o compatibilitate de ordin uman, cea instituţională nefiind
suficientă. Totuşi, ceea ce se întâmplă acum limpezeşte cel puţin o zonă a aces-
tei legături: apar tot mai clare limitele de acţiune ale puterii prezidenţiale şi
faptul că guvernarea revine, practic, Executivului, intervenţiile prezidenţiale
neavând rol practic, ci doar unul de atenţionare. Concluzia surprinzătoare a
discuţiei la care m-am referit a fost aceea că diferenţele şi adversităţile pot de-
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veni, pe parcursul coabitării, atât de intense încât ele se pot prelungi, acut, din-
colo de limitele mandatului: iată, chiar în ziua în care se difuza emisiunea, fos-
tul preşedinte Constantinescu lansa o acuzaţie gravă: că fostul premier ar fi
fost informator al Securităţii şi că el însuşi ar fi avut în mână dovada. La care
ar fi renunţat din raţiuni superioare...   (21 aprilie)

Securitate naţională 
pentru sinistraţi...

Durere, disperare, revoltă - sunt sentimentele pe care le parcurg cei pe
care nenorocirea i-a lovit din nou cu o ostentaţie şi o precizie care mă face
uneori să mă întreb în ce fel îi alege Cel de Sus pe cei prin care vrea să dea
pilde celorlalţi. Pentru că mai toate dezastrele care s-au produs în ultimii ani
la noi i-au lovit, sistematic, doar pe cei mai amărâţi dintre amărâţi, cei pentru
care puţinul din gospodării luat de ape era tot ce-au agonisit într-o viaţă. Le
priveşti feţele şi vezi întipărită pe ele resemnarea: existenţa lor este o continuă
dispută cu o natură neprielnică ce le afectează fiecare mişcare şi fiecare gest.
Când scapă de vreo nenorocire, se închină şi-i mulţumesc lui Dumnezeu, când
îi atinge mai suportabil se consideră norocoşi. Iar când îi doboară la pământ,
pun capul în piept ştiind că nu le rămâne altceva decât să o ia de la capăt. Nu
aşteaptă nimic de la nimeni, chiar dacă atunci când li se pune un microfon în
faţă mai răbufnesc şi întreabă guvernul ce-are de gând cu ei şi de ce-i lasă de
izbelişte. În sinea lor ştiu însă că la prea multe nu se pot aştepta din partea celor
de la Bucureşti care vin, se fotografiază şi se filmează în cizme de cauciuc,
după care le-aruncă în portbagajul maşinii şi-şi văd de ale lor. Sunt ani de zile
de când ţara trăieşte, pe zone diferite sau, de multe ori, chiar în aceleaşi, cal-
varul distrugerilor, refugiilor, traiului sub cerul liber al oamenilor disperaţi că-
rora nimic şi nimeni nu le mai poate reda viaţa dinainte. A devenit un veritabil
mod de viaţă, pentru care instituţiile statului întârzie să realizeze reflexele de
intervenţie şi de acţiune. De fiecare dată catastrofele, chiar anunţate, suprind
pe toată lumea nepregătită, iar reacţiile întârziate refac de fiecare dată erorile
precedente. Deciziile utile se iau, de regulă, prea târziu - vezi spargerile con-
trolate de diguri de pe Dunăre - iar ajutoarele sunt insuficiente şi crează mai
multă nemulţumire şi agitaţie decât folos. Preocupat de feluritele strategii de
securitate naţională, Guvernul omite, parcă intenţionat, faptul că principala ame-
ninţare la adresa securităţii ţării o reprezintă tocmai incapacitatea de a reacţiona
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adecvat, la aceste provocări repetate şi previzibile. Şi mă întreb, cu temei, cum
am putea face faţă unor acţiuni concertate şi calculate, dacă nu reuşim să ne dez-
meticim în faţa acestora? Catastrofele naturale sunt ceea ce sunt. Divinitatea n-
o putem acuza. Putem încerca cel mult să-i înţelegem mecanismele. Putem însă
să reproşăm celor pe care îi mandatăm să ne conducă şi să ne facă viaţa mai bună
că nu au priceperea sau voinţa de a face aceste situaţii - în mare măsură obiective
- mai suportabile pentru cei asupra cărora se abat.   (22 aprilie)

Cronica unui dezastru anunţat
Tot optimismul autorităţilor, care cu o săptămână înainte de Paşte nu

vedeau un pericol iminent în viitura de pe Dunăre, s-a dus pe apa Sâmbetei de
Sfintele Sărbători când digurile, puse la grea încercare de oameni şi de apă, au
început să cedeze în serie. Este o situaţie excepţională. Dunărea n-a mai atins
un asemenea nivel decât în urmă cu o sută de ani, iar debitul său a bătut orice
record. Pentru aşezările riverane, apărute şi dezvoltate pe seama debitelor medii
ale fluviului, dezastrul era unul anunţat. Unul oricând posibil şi viaţa oamenilor
a depins direct şi nemijlocit de capriciile vremii. Nici pentru autorităţi ceea ce
se întâmplă de-a lungul fluviului nu este o surpriză. Chiar ministrul Mediului,
doamna Sulfina Barbu, recunoaşte că încă de anul trecut se ştia care sunt zonele
supuse pericolului de inundare şi care sunt digurile cu probleme. Sunt lucruri
care se ştiau şi mai demult. De cel puţin 16 ani de când, practic, nu s-a mai
făcut nimic pentru a consolida malurile de apărare împotriva inundaţiilor, pen-
tru că n-au mai fost bani. Banii s-au cheltuit pe multe alte lucruri urgente, dar
nu pentru ceea ce rămâne o urgenţă permanentă. Pur şi simplu domeniul ăsta
a fost lăsat de izbelişte şi de lipsa totală de control au profitat, cu inconştienţa
lor tradiţională, oamenii. Majoritatea digurilor care au cedat au fost agresate
în timp de cei care s-au aşezat pe malurile fluviului şi au scobit în diguri pentru
a lua pietrişul şi lutul cu care şi-au ridicat casele. Acele case pe care acum apa
se răzbună dizolvând pur şi simplu aceste încropiri tradiţionale pentru care no-
ţiunea de amenajare rurală n-are nici un sens, indiferent de ce crede vorbăreţul
ministru al Agriculturii. Cel mai dramatic aspect al acestui episod dramatic al
zilelor noastre îl constituie însă atitudinea oamenilor, psihologia lor. Ţăranul
român pare să nu mai fi păstrat nimic din calităţile umane care l-au făcut să
răzbească prin istorie în ciuda tuturor evenimentelor neprielnice. Poate că cei
cincizeci de ani de comunism - deşi aceştia n-ar fi suficienţi - l-au transformat
într-un personaj lipsit de iniţiativă, chiar de instinct al supravieţuirii, dependent



114 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

de o autoritate care nu e în stare să facă mare lucru şi lăsându-se în voia con-
diţiei de asistat. Sau chiar de asistent pasiv şi nepăsător, al eforturilor altora de
a-i salva puţinele bunuri de care dispune. Imaginea ţăranilor la cârciumă sau
tolăniţi pe tarla privind cum jandarmii şi soldaţii se dau de ceasul morţii să în-
alţe diguri sau să le salveze orătăniile, a devenit una emblematică. La fel de
emblematică precum cea a autorităţilor care, spre liniştirea propriilor suflete,
declară că lucrurile nu stau chiar aşa de rău şi că pericolul nu e chiar atât de
mare, pentru că două-trei zile mai târziu să dea din colţ în colţ. Şi să nu facă
altceva decât să repete greşelile de anul trecut şi să prelungească o ineficienţă
valabilă, probabil, şi la anul.   (26 aprilie)

‘Greaua moştenire’
În timp ce la Rast, preşedintele Băsescu se răfuieşte cu presa, la Span-

ţov premierul Tăriceanu aruncă răspunderea pe seama ‘grelei moşteniri’ şi a
lui Ceauşescu. Dacă în privinţa dlui Băsescu nu avem de-a face cu nici o nou-
tate, procedeul domniei sale de a deturna sensul unei dispute prin invocarea
unor aspecte care n-au nici o legătură cu cazul în discuţie (vezi, Doamne, Vântu
ar fi vinovat că sinistraţilor nu li se acordă suficientă atenţie şi sprijin) fiind
unul cunoscut atitudinea lui Tăriceanu este mai surprinzătoare. Premierul ne
obişnuise până în prezent ca, utilizând un mai mic coeficient de demagogie
decât câţiva dintre campionii acestui procedeu (am să-i numesc ca şefi de pro-
moţie doar pe domnii Boc şi Flutur) să se menţină în limitele bunului simţ.
Pentru că, într-un moment în care a fost pus în faţă cu o situaţie a cărei gravitate
o ignorase (zile la rând declarase că dracul nu e chiar aşa de negru şi că deşi
Dunărea vine umflată la vale, nu pune în pericol zonele riverane) nu găseşte o
altă ieşire decât invocarea ‘grelei moşteniri’. Este ultimul argument la care se
recurge, sistematic, de 16 ani încoace, când incompetenţa şi lipsa de reacţie
adecvată sunt puse în evidenţă de împrejurări. Tăriceanu îl scoate vinovat pe
Ceauşescu de ce se întâmplă: acesta a proiectat greşit digurile şi le-a executat
de mântuială. Nu faptul că, aşa cum erau, ele n-au mai fost nici corectate, ci
nici măcar întreţinute. Ba, mai mult, sub ochii nepăsători ai autorităţilor s-au
făcut intervenţii şi modificări care le-au fragilizat şi le-au făcut să cadă ca po-
picele la prima încercare mai serioasă. Nimeni nu pare să fi văzut că pe zone
întregi ţăranii şi-au înălţat casele din pietrişul şi argila extrase din diguri, că
diverşi întreprinzători le-au modificat în interes propriu, că nimeni nu s-a mai
interesat de întreţinerea lor. Digurile constituie un element important de secu-
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ritate naţională, dar nici măcar în ceasul al 12-lea membrii CSAT nu s-au în-
cumetat să lase la o parte bătaia pentru controlul serviciilor secrete, ca să abor-
deze acest subiect vital. Iar dacă tot este să luăm în braţe ‘greaua moştenire’,
de ce să-l blamăm doar pe Ceauşescu, care de bine de rău tot a reacţionat după
inundaţiile din ‘70, şi să nu-l tragem la răspundere şi pe Gheorghiu Dej, cel
sub a cărui înţeleaptă conducere s-au desecat bălţile şi s-au (re)dat agriculturii
importante suprafeţe de care echilibrul ecologic natural avea nevoie ca supape
de reglaj în situaţii de calamitate? Tăriceanu nu face altceva decât să recite o
lecţie cea pe care o evoca şi Ceauşescu în ‘77, la cutremurul cel mare, când îi
găsea responsabili de prăbuşirea blocurilor de pe Magheru pe capitaliştii odioşi
dintre războaie, dornici de câştiguri rapide - ‘strămoşi’ politici ai dlui Tări-
ceanu. Pierdere de timp şi exerciţiu retoric: există o singură ‘moştenire grea’:
cea a propriei incapacităţi de a gestiona corespunzător o situaţie de criză, mai
ales în condiţiile în care aceasta se anunţase şi în care se puteau lua măsuri
care să atenueze efectele distructive ale inundaţiilor.   (27 aprilie)

Talent şi psihologie
Valul de dezamăgire şi chiar de revoltă care a însoţit înfrângerea de la

Middlesboro a Stelei are în ea ceva exagerat şi nefiresc. La urma-urmei, fot-
balul este un joc, în care, firesc, cineva câştigă şi altcineva pierde.Întâmplător
sau nu, emoţionalitatea care însoţeşte acest sport este mai mare decât în alte
cazuri. Este, poate, un soi de refulare prin care frustrările din alte domenii se
canalizează spre sport. Suporterii se bucură şi suferă de parcă lor înşile li s-ar
întâmpla ceea ce se întâmplă pe teren, depăşind, de multe ori, emoţional, trăirile
protagoniştilor reali. Revenind la meciul nostru, asist oarecum amuzat la cri-
ticile docte ale specialiştilor în balonul rotund care s-au năpustit asupra lui Olă-
roiu şi a băieţilor săi, analizându-le fiecare fentă şi punând sub lupă traiectoriile
balonului în funcţie de unghiul din care a fost lovit de gheată. Şi mă gândesc
cum vor fi emis aceleaşi analize, dacă la lovitura liberă din ultimul minut
Steaua ar fi înscris. Practic, tot spectacolul ar fi fost altul. Am fi avut titluri de-
lirante de primă pagină, elogii emoţionale la adresa înţelepciunii tactice a an-
trenorului care a abordat iscusit situaţia din teren şi a geniului din bocancul
celui care a izbit mingea înainte ca aceasta să intre în plasă. Multe dintre com-
ponentele acestui spectacol care este fotbalul sunt relative, iar rolul întâmplării,
al hazardului, nu este de neglijat. Totuşi, câteva lucruri se păstrează în zona
obiectivităţii. De pildă, faptul că talentul jucătorilor nu este niciodată suficient
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dacă nu e dublat de tărie de caracter şi de luciditate. De puterea de a crede că
hazardul poate fi direcţionat în sensul dorit dacă exista suficientă determinare
pentru a-l controla. La Middlesboro, în teren, s-au confruntat nu atât două sti-
luri de joc, două colecţii de talente, cât două filosofii de viaţă, două psihologii
cu rădăcini adânci în experienţa istorică. În timp ce steliştii au fost copleşiţi, la
2-0, de spaima că ar putea pierde un avantaj neaşteptat şi - poate - nemeritat,
englezii n-au renunţat nici o clipă să creadă în faptul că pentru a învinge, trebuie
să lupte până în ultima clipă. Şi efectele s-au făcut văzute. Ceea ce părea practic
imposibil, s-a întâmplat. Şi s-a întâmplat pentru că în acest lucru au crezut cu
tărie nu doar jucătorii, ci şi cei din tribune, care nu i-au părăsit la greu, nu i-au
huiduit la 2-0 pentru Steaua şi i-au împins mereu din spate cu încrederea lor.
Mă mai gândesc şi la ce s-ar fi întâmplat în viaţa noastră publică, dacă Steaua
câştiga. În primul rând, n-am mai fi avut loc de Gigi Becali şi de gura lui mare,
care ar fi invocat protecţia celui de sus după recentul său pelerinaj la muntele
Athos. Mă gândesc că Traian Băsescu n-ar fi pierdut ocazia să le mai atârne în
piept o decoraţie fotbaliştilor (pentru un lucru nefinalizat) şi ar mai fi tras un
şpriţ la Golden Blitz, dându-i cu tifla lui Tăriceanu. Şi aşa mai departe. Golul
lui Maccaroni a pus însă punct acestui delir. A pus punct şi ideii că şansa poate
ţine loc de valoare la nesfârşit. Până în finală...   (29 aprilie)

Paradoxul Populist
Partidul Conservator nu pierde nici un prilej pentru a intra în contra-

dicţie cu Coaliţia a cărei funcţionare o girează. Cele mai multe dintre iniţiati-
vele sale legislative nu numai că nu sunt împărtăşite de colegi, dar riscă mereu
să creeze acea ruptură la care mai toată lumea se aşteaptă, dar pe care nimeni
nu vrea să o declanşeze. Ultima ‘ispravă’ a preşedintelui Dan Voiculescu este
lansarea ‘EFA’ - a modului în care România va finanţa Efortul Financiar de
Aderare care, doar în primul an - presupunând că data de 1 ianuarie 2007 nu
va fi modificată - se ridică la peste un miliard de euro, bani pe care România
va trebui să-i verse în casieria Uniunii. Că aceşti bani se vor întoarce înmulţiţi,
în diverse forme, este o altă problemă. Cea principală este că aceşti bani trebuie
găsiţi şi viraţi. De unde? De unde altundeva decât din buget. Din bugetul fra-
gilizat de experimentul deja ratat al ‘cotei unice’, la care însă şeful guvernului
ameninţă că nu renunţă, decât o dată cu scaunul. Şi cum deocamdată nimeni
nu este dispus să i-l preia, înseamnă că vom rămâne cu cota şi cu Tăriceanu
cel puţin până după alcătuirea viitorului buget. Şi atunci banii vor fi luaţi, fi-
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reşte, de la sănătate, de la cultură, de la asistenţa socială şi, poate, de la apărare.
Adică în mod aproape egal de la toţi plătitorii de impozite. Aderarea, deci, se
va resimţi ca o mare povară pe spinarea cetăţeanului ‘mic şi mijlociu’, care şi-
a pus toate speranţele de a trăi mai bine în ceea ce îl va face ca, cel puţin o pe-
rioadă, să trăiască mai prost. Ce zice dl Voiculescu? Că n-ar fi bine să se
procedeze aşa. Că mai drept şi mai cinstit ar fi ca statul să instituie o taxă de
3% asupra profitului firmelor - acelea care sunt primele beneficiare ale tranzi-
ţiei. Şi care au tot interesul ca cetăţeanul statistic să nu sărăcească ci, din contră,
să devină un consumator mai activ. Colegii au taxat propunerea conservatoare
drept ‘populism’. La fel a fost taxată şi iniţiativa reducerii TVA la alimentele
de bază. Tot populism. Dar dacă populismul înseamnă să te înscrii pe linia în-
cercării de a uşura situaţia celor mai periclitate categorii sociale, atunci PC
poate transforma această acuză într-o virtute. O virtute la care nu se gândesc
cei care ar trebui în mod programatic să o facă. Dacă ideea că oamenii trebuie
să trăiască mai bine, nu mai prost, este sinceră, şi este dublată de eforturi teo-
retice şi practice pe măsură, atunci populismul poate deveni o doctrină politică
valabilă şi nu un termen peiorativ sau depreciativ. Problema iniţiativei conser-
vatoare este că guvernul din care face parte şi care ar trebui să o pună în apli-
care este mai legat - ideologic şi practic - de categoria care ar avea de suferit
de pe urma ei, decât de cea care ar putea beneficia. La fel ca şi în cazul cotei
unice şi ca în alte cazuri care fac ca România să bată la porţile Uniunii de pe
poziţia uneia dintre cele mai sărace ţări din Europa, condusă însă de exponenţii
categoriei celei mai bogate.   (02 mai)

Opţiunile umane ale preşedintelui
Pe preşedintele Iliescu erau să-l mănânce de viu jurnaliştii care au

descoperit că în avionul cu care făcuse deplasări în străinătate se aflaseră
persoane mai mult sau mai puţin suspectate de afaceri necurate. Nu conta
că preşedintele nu-i cunoştea, nu stătuse de vorbă cu ei, faptul că s-au aflat
în avion era suficient pentru a-l acuza de ‘complicitate’ cu acea parte a so-
cietăţii pe care o reprezentau aceştia. Scuzele preşedinţiei, cum că respectivii
făceau parte din delegaţii de oameni de afaceri şi că până la acea oră nu fu-
seseră lansate acuzaţii la adresa lor, nu mai contau. Cum nu mai conta nici
faptul că printre oamenii de afaceri se aflau numeroase alte persoane prea
puţin onorabile introduse pe ‘blat’ de consilieri sau sepepişti, care doreau
să rămână cu blazonul accesului în avionul prezidenţial, contra a diferite
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atenţii, şi pe care nimeni nu-i pomenea.Argumentul - perfect justificat - al
celor care au semnalat aceste situaţii era că un preşedinte trebuie să se pro-
tejeze, sau să fie protejat, de orice relaţie care i-ar putea afecta imaginea şi
pune în pericol autoritatea de persoană în afara oricăror suspiciuni.Mult mai
tolerantă este, însă, aceeaşi presă care-l răstignea pe Iliescu, cu urmaşul său,
Băsescu. Acesta se poate expune, liniştit, în orice situaţie şi în orice com-
panie fără a stârni altceva decât interes sau amuzament. De la pasiunea sa
pentru localuri publice, cu programe artistice adecvate, până la microbismul
care-l aduce pe stadioane, Traian Băsescu are o parte de viaţă publică ce-l
face, parcă, mai puţin compatibil cu o funcţie a cărei primă caracteristică ar
trebui să fie capacitatea de a impune respect. Îmi pare rău că stilul dlui Bă-
sescu nu se prea potriveşte cu această condiţie şi asta se vede în modul în
care se expune, inutil şi neproductiv, huiduielilor adepţilor lui Ticu de la
CNSAS sau ale galeriei rapidiste la meciul cu Steaua. Meci la care merge
şi se aşează, liniştit între două dintre cele mai controversate persoane din
cel mai controversat domeniu al momentului. Un Băsescu între Gigi Becali
şi Mitică Dragomir îmi evocă un Isus, nu prea conştient de misia sa, auto-
răstignit între doi maeştri ai blaturilor şi ai evaziunilor fiscale despre care
mi se pare imposibil ca preşedintele, mare maestru al Serviciilor, să nu fie
informat în detaliu.Din păcate, însă, preşedintele pare, în mod evident, să
se simtă mai bine în tribună decât în aula Academiei, mai bine la Golden
Blitz decât la deschiderea unui congres medical internaţional, mai confor-
tabil alături de Mitică Dragomir decât chiar de Mircea Cărtărescu.Sunt op-
ţiuni. Umane, dar nu şi prezidenţiale.  (03 mai)

Pacienţii sau clienţi?
Recentul raport al Transparency International are meritul de a fi readus

în atenţia publică un fapt: şi anume acela că corupţia nu se rezumă la cea mare,
la peştii graşi pe care-i fugăreşte parchetul şi încearcă să-i prindă în plasa cu
ochiuri largi a unor legi prost alcătuite. Cea mai gravă, prin implicaţiile pe care
le are asupra unui număr mare de oameni şi prin faptul că se manifestă în viaţa
de fiecare zi, este mica corupţie, alintată drept ‘şpagă’, cea care unge meca-
nismele ruginite în paragrafele relaţiilor cotidiene. Activitatea medicală, învă-
ţământul, administraţia publică sunt domeniile cele mai productive, în care se
rulează banii negri, strânşi leu cu leu sau euro cu euro, în sume greu de imaginat
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şi de evaluat. Corupţia la vârf, în care sunt implicate personalităţi de vază, îl
cam lasă rece pe cetăţean. El asistă doar cu interes la acest spectacol care nu-
l atinge şi nu-l afectează în mod direct. Este stresat şi terorizat însă de faptul
că la fiecare pas trebuie să bage mâna în buzunar pentru a rezolva chestiuni
dintre cele mai simple şi mai uzuale.Oricât nu ne-ar place să recunoaştem, unul
dintre domeniile spăgii acute este sectorul medical. Avem, cu toţii, medici sau
cadre medicale prieteni, pe care-i respectăm şi despre care ştim sigur că sunt
corecţi. Dar nu ei sunt problema, ci sistemul. În România s-a creat un sistem
al şpăgii care lucrează precis şi eficient. Mai ales într-un domeniu atât de sen-
sibil ca sănătatea, unde orice ezitare sau refuz poate fi scump plătit, omul se
conformează şi bagă mâna în buzunar la fiecare pas. În spitale şpaga domneşte
cu autoritate. Începând de la brancardieri şi de la femeile de serviciu, fiecare
gest are preţul lui, şi fără a-l achita este sortit uitării sau tratamentului aproxi-
mativ şi indiferent. Pacientul a devenit de multă vreme client, el este consultat
în primul rând asupra posibilităţilor sale materiale şi abia apoi asupra afecţiu-
nilor care-l poartă spre sistem. Sigur, nimeni nu spune direct ‘dă-mi’, dar soli-
citarea se poate citi, imperativă, în ochii şi în gesturile prestatorilor.Şi dacă cei
cu stare pot opta direct pentru servicii plătite, la spitale sau cabinete private,
cei mulţi şi mărunţi n-au nici o şansă. Din pensiile sau salariile lor amărâte tre-
buie să rupă ‘dreptul’ celor de la care aşteaptă ajutor.Dl ministru Nicolăescu a
lansat cu mare tam-tam pachetul său de reforme în Sănătate. Însă, oricât ai
căuta, n-ai să găseşti mare lucru legat de vindecarea acestui flagel, de trata-
mentul său corect şi eficient. Nimeni nu aşteaptă cu drag ca în loc să-i trateze
pe bolnavi, medicii şi personalul medical să fie aruncaţi prin puşcării, dar ceva
trebuie făcut pentru a demonta acest sistem şi a-l înlocui cu unul corect şi func-
ţional. Nu trebuie inventat nimic, trebuie doar studiate modele şi aplicate în
mod corespunzător şi probabil că asta ar trebui să fie prioritatea absolută a re-
formei. Nu doar în Sănătate.   (04 mai)

Lacrimi pentru PETROM
Concluzia este stresantă: într-un an şi jumătate România a pierdut peste

1 miliard de euro prin vânzarea PETROM. Bani care lipsesc din bugetul sta-
tului român, dar se regăsesc în conturile firmei austriece. Iar întrebarea care
survine, aproape automat este de ce a fost nevoie de această tranzacţie? De ce
statul român, în loc să facă el aceşti bani, a preferat să transfere oportunitatea
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unui partener nici măcar făcând parte din clubul select al marilor
petrolişti?Dacă veţi adresa această întrebare Guvernului, cineva va oferi ex-
plicaţia care a mai fost vehiculată: FMI şi alte organizaţii internaţionale ne-au
cerut imperativ să privatizăm această companie, alături de alte câteva - cum ar
fi BCR. Este, bineînţeles, o gogoaşă. Nu veţi găsi nicăieri consemnată o ase-
menea directivă din partea vreunei organizaţii internaţionale. Veţi găsi însă ne-
numărate avertismente de genul: dacă nu reuşiţi să rezolvaţi problema
imixtiunii politicului în gestionarea acestor entităţi, privatizaţi-le! Atunci nu
veţi mai putea face intervenţii pentru a facilita livrări preferenţiale cu plata la
Paştele Cailor sau acordarea de credite dubioase... Privatizarea PETROM şi a
BCR este răspunsul, mai mult decât limpede, pe care statul român l-a dat aces-
tor organizaţii: nu suntem în stare să înlăturăm intervenţia politicului! Nu ne
rămâne decât soluţia privatizării. Cei care plâng miliardul pierdut de stat de la
Petrom se fac, poate fără voia lor, ecoul celor care au dus-o regeşte sugând la
ţâţele libere ale companiei de stat. Cine s-ar gândi să scrie o istorie a Petromului
va avea surpriza să constate chiar şi în absenţa cifrelor, dimensiunea hemoragiei
care a vlăguit compania de resurse, modul în care a fost folosită pentru tot felul
de trocuri politice, şi cum s-au pus, pe seama ei, bazele a multor averi de mi-
lioane de dolari.Cred, de aceea, că n-ar trebui să plângem banii pierduţi - pentru
că ei erau pierduţi, oricum nu în buzunarele statului ar fi intrat ei - ci incapa-
citatea cronică a clasei politice de a se delimita de sectorul economic, creându-
i acestuia premisele unei funcţionări normale, pe baza regulilor economiei de
piaţă. Şi probabil că economia noastră nu va fi cu adevărat funcţională decât
atunci când statul va înceta să mai administreze afaceri, rezumându-se la me-
nirea sa, de a gestiona venituri sigure, în folosul întregii societăţi.   (05 mai)

Nonsenso TV!
În audiovizualul românesc se întâmplă multe minuni. De la crearea

autorităţii de reglementare - CNA - s-au produs mutaţii aproape de neconceput
cu vreo zece ani în urmă. Atunci, monopolul televiziunii de stat tocmai se spăr-
gea, prin apariţia primelor posturi private. Acestea au fost, într-o ordine apro-
ximativă, Tele 7abc, Antena 1 şi PRO TV. Părea maxim de ce poate da
‘rezervorul’ de cadre al TVR-ului, pentru că din punct de vedere tehnic lucrurile
se puteau rezolva incomparabil mai uşor. Diversificarea ofertei venea pe fondul
unei dezvoltări explozive a televiziunii prin cablu. Operatorii nu mai pridideau
să-şi întindă firele peste tot, acoperirea devenind un ţel care părea să ignore
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eficienţa. În scurt timp, România a devenit una dintre cele mai ‘cablate’ ţări
din Europa, cu un procent de circa 80%, acoperind în egală măsură zonele ur-
bane şi rurale. Odată înlăturată această piedică în calea dezvoltării prestaţiei
video, posibilă până atunci doar până acolo unde ‘băteau’ costisitoarele relee
ale statului, a început bătaia pe frecvenţe, pe un loc mai în faţă în lista de canale
şi pe o poziţie mai accesibilă mânuitorului de telecomandă. Reglementările
abordate atunci de CNA - în vigoare şi astăzi - vizau un peisaj în care canalele
româneşti existente, puţine, beneficiau de un anume privilegiu. Pierdut odată
cu înmulţirea acestora şi cu intrarea în competiţia cu canalele consacrate stră-
ine. Mulţimea de operatori de cablu s-a rărit prin tranzacţii succesive care au
condus spre împărţirea ţării între câteva mari companii, tot mai ‘străine’. Ul-
tima tranzacţie spectaculoasă a fost preluarea Astral-ului de către americanii
de la UPC. În această fază au început problemele noilor canale româneşti. Ele
n-au mai găsit loc în grilă. Sau au trebuit să facă eforturi disperate pentru un
loc sub soarele audiovizualului. Copleşit de noua sa funcţie de gardian public,
al bunelor moravuri, CNA-ul şi-a uitat îndatoririle - între care şi aceea de a da
şanse egale noilor veniţi şi de a obliga operatorii să retransmită posturi cu tra-
ducere sau subtitrare românească. Un post ca SENSO TV, care a debutat în
urmă cu un an într-o excelentă formulă de canal de cultură şi civilizaţie, este
acum în pragul falimentului. Boicotat mai întâi de UPC şi scos din grilă până
la finele unui proces juridic de durată, iar apoi de un management impropriu,
buimăcit de lipsa de audienţă, îşi datorează situaţia în special autorităţii de re-
glementare, încremenită pe poziţiile de la înfiinţare şi incapabilă să ţină pasul
cu evoluţia întregului sistem, acum practic scăpat de sub control. Este evident,
un nonsens, şi cred că revine Parlamentului sarcina de a readuce instituţia cu
picioarele pe pământ şi de a elabora noi reglementări care să prevină acţiunile
de monopol sau de boicot ale producţiei naţionale, chiar în contextul liberali-
zării acestor servicii într-o Europă fără graniţe. Dacă la nivel continental este
posibilă o stimulare a producţiei de televiziune europene, dezavantajată în faţa
tăvălugului american, nu văd de ce n-ar fi posibilă o susţinere mai hotărâtă a
posturilor româneşti, în competiţia cu celelalte.  (06 mai)

O experienţă americană
Sâmbătă, la Orlando, în Florida, a început Convenţia anuală a turis-

mului american - POW WOW 2006, organizată de TIA - Travel Industry As-
sociation. Este o manifestare - mamut, ca mai tot ce se întâmplă în America.
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Timp de cinci zile, peste 5500 de delegaţi, reprezentând operatori de turism şi
cumpărători de servicii turistice de pe întreg cuprinsul Americii, vor alerga ca
albinele într-un stup din stand în stand, încercând să stabilească cât mai multe
contacte şi să încheie cât mai multe contracte avantajoase. Pare straniu ca o
ţară ca America, creditată drept primul furnizor de turişti pentru lumea înteagă,
să fie atât de preocupată de atragerea turiştilor spre obiectivele sale. S-ar părea
că aceştia vin oricum, dar lucrurile nu stau deloc aşa. Mai ales după 11 sep-
tembrie 2001, de când reglementările de viză s-au înăsprit şi de când autorităţile
cărora le revine sarcina asigurării securităţii ţării nu mai sunt dispuse să facă
compromisuri. Efectul pervers al atacurilor teroriste a fost o scădere masivă a
intrărilor de turişti. Cu consecinţe directe pe planul economiei americane. În
anul 2000, 51 milioane de turişti străini au vizitat America, aceasta încasând
de la ei peste 100 de miliarde de dolari! Cifra este suficientă ca să vă faceţi o
imagine asupra importanţei acestei industrii. Şi a înţelege ce se întâmplă în
aceste zile la Centrul de Convenţii din Orlando. Pentru românul obişnuit cu
târgurile de prin partea noastră de lume, POW WOW este un soi de lagăr de
muncă forţată. Cu luni înainte, calculatorul aranjează listele de contacte - câte
20 de minute, cu o pauză de 5. Programarea este respectată cu stricteţe, pentru
că cine ratează o întâlnire, la ediţia următoare nu mai are acces. Prezenţa este
raportată cu scrupulozitate şi la sfârşitul celor trei zile de muncă lumea poate
să răsufle uşurată. Este un sistem draconic aproape, dar altfel tot acest efort
grandios - gândiţi-vă ce înseamnă să administrezi cotidian o asemenea mulţime,
de aproape 6000 de suflete - s-ar irosi fără rost. Or în America, timpul costă
bani. În România, timpul încă nu face toţi banii. Aici ne permitem să fim ne-
punctuali şi lipsiţi de eficienţă, fără ca aceasta să ne scoată din joc. În România
ne permitem ca bruma de turişti ce ne mai calcă din întâmplare, să ne prindă
la fiecare deschidere de sezon cu pregătirile întârziate. Ne permitem să cerem
bani mulţi pe condiţii modeste şi servicii proaste. Ne permitem să facem re-
clamă mincinoasă şi să nu avem de suferit după aceea. De zece ani încoace,
un mic număr de operatori de servicii de turism români participă la ediţiile
POW WOW şi americanii au subliniat nu odată seriozitatea lor. În timp ce alte
ţări şi-au pierdut dreptul la participare, din motive de aproximare a îndatoririlor,
românii şi l-au păstrat. Pentru că la New York, Los Angeles sau Orlando sunt
altfel decât confraţii lor din ţară. De ce oare, doar Dumnezeu mai ştie. Un mic
amănunt, la încheiere: în timp ce ANAT-ul nostru şi departamentul de resort
din Ministerul Transporturilor abia reuşesc să încropească statistici aproxima-
tive din care reiese că, cu chiu cu vai, ne vizitează cam vreun milion de turişti
străini, doar Orlando, oraşul care găzduieşte actuala ediţie a târgului, primeşte
peste 3 milioane!   (08 mai)
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O paralelă româno-americană
Cele câteva zile în care m-am aflat pe meleagurile lumii noi mi-au evo-

cat câteva paralelisme interesante între America şi România, exact pe zona de
preocupare a manifestării la care am fost prezent: turismul. Pentru cei care s-
au obişnuit cu ideea că în orice parte a lumii te-ai duce, este imposibil să nu
dai de nişte americani, este poate surprinzător să afle că Statele Unite sunt un
mai important primitor de turişti străini decât furnizor de vizitatori ai altor me-
leaguri. Numărul mare de intrări - peste 50 milioane în acest an - depăşeşte
sensibil pe acela al ieşirilor. Explicaţia este simplă şi constă în faptul că Ame-
rica şi-a dezvoltat cea mai solidă, serioasă şi diversificată industrie de profil,
având totodată capacitatea de a oferi o diversitate de destinaţii pe care nici o
altă ţară nu o poate egala. De la peisajul tropical al Floridei, până la crestele
veşnic albe ale Alaskăi, America este ea însăşi o lume. Mai mult, America este,
în primul rând preocupată de a-şi mişca populaţia în interior, pentru că orice
deplasare înseamnă stimularea transporturilor, a cazărilor, a alimentaţiei şi a
divertismentului. Numărul americanilor care se mişcă în interior este estimat
la de două până la trei ori faţă de cel al vizitatorilor externi şi este cel care asi-
gură stabilitatea funcţionării sistemului. În 2001, a avut loc un eveniment dra-
matic ale cărui consecinţe s-au făcut simţite în primul rând în planul turismului:
atacurile teroriste. Ele au reuşit să prăbuşească, pur şi simplu turismul interna-
ţional. Intrările au scăzut dramatic şi, cu toate eforturile depuse se estimează
că abia prin 2008 se va putea atinge din nou nivelul din 2000. Este o situaţie
care îngrijorează pe toată lumea. Industria a înregistrat pierderi. Sute de mii
de oameni şi-au pierdut locurile de muncă. Numeroase afaceri au falimentat.
În faţa acestei situaţii americanii au strâns rândurile, încercând să impulsioneze
revenirea. Anual, târgul de turism, intitulat sugestiv POW WOW, după o ex-
presie a indienilor piei-roşii, care înseamnă ‘tratative’, aduce faţă în faţă pe
vânzătorii americani de servicii turistice şi pe operatorii internaţionali. Aceştia
pun bazele următoarelor 12-24 de luni, angajând creşterea traficului şi a ofer-
telor. Oficialii TIA - un fel de patronat al marilor companii din domeniu - re-
clamă insuficienta preocupare a guvernului faţă de o industrie care, în viitorul
apropiat, va trebui să devină una dintre cele mai puternice şi propice formule
active de parteneriat public-privat. Şi rezultatele sunt deja vizibile. Am făcut
această lungă introducere, pentru că mi se pare că între cele două ţări există,
din acest punct de vedere, o serie de asemănări. Pentru România, Revoluţia a
fost un fel de ‘11 septembrie’. A prăbuşit şi ceea ce mai era şi, de bine de rău,
funcţiona. Celebrul ‘pariu’ al lui Petre Roman, cel cu turismul şi agricultura,
s-a dovedit o simplă figură de stil în condiţiile în care ţara era lipsită de infras-
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tructură, de o industrie alimentară decentă şi aproape în totalitate de divertis-
ment şi agrement. Turismul românesc a rămas, după 16 ani, cam în aceeaşi
stare, guvernul român - ca şi cel american - manifestând acelaşi dezinteres.
Numai că industria noastră singură nu e în stare de mare lucru. Atâta timp cât,
cu chiu cu vai, adună doar vreun milion de turişti statistici anual, ea nu poate
însemna nimic pe o piaţă în care se bat ‘marii rechini’. Imaginaţi-vă, că doar
oraşul-gazdă al POW WOW 2006 adună într-un an de aproape patru ori mai
mulţi turişti decât România şi veţi avea o imagine mai limpede despre unde ne
aflăm şi ce drum avem de parcurs.   (15 mai)

Stolojan: produs expirat?
Ultima carte scoasă din mânecă în jocul plin de cacealmale pe care-l

practică preşedintele cu premierul pe care l-a forţat să formeze guvernul, este
Teodor Stolojan. Povestea vieţii şi activităţii politice a lui Theodor Stolojan
este una interesantă. Revoluţia l-a prins la BNR, unde se ocupa de conturile în
valută ale dictatorului, cum spun unii, în fapt ale României, pentru că nimeni
n-a reuşit să scoată la iveală vreun cont pe numele lui Ceauşescu. A ajuns în
această poziţie graţie seriozităţii şi unei bune pregătiri profesionale. Aceleaşi
calităţi l-au propulsat spre fotoliul de ministru al Finanţelor, în cel de-al doilea
guvern Roman, din care a demisioant, după doar câteva luni, datorită confuziei
existente la nivel decizional în legătură cu politica economică în tranziţie. Ges-
tul, considerat de frondă, l-a calificat pentru o revenire în forţă, în momentul
în care cabinetul reformist al premierului Roman a fost răsturnat de forţele con-
servatoare ale FSN-ului, cu sprijinul direct al minerilor lui Cosma. Stolojan a
devenit el însuşi un premier de tranziţie, însărcinat cu gestionarea ţării până la
alegerile generale care trebuiau să dea ţării primul parlament şi primul guvern
constituţional. De-a lungul celor 11 luni cât s-a aflat la Palatul Victoria, Stolo-
jan nu s-a remarcat decât prin rezistenţa îndârjită în faţa presiunilor sindicale
şi prin gestul disperat al confiscării valutei într-un moment în care ţara s-a aflat
în pragul colapsului economic. Plecat ani buni într-o slujbă bine plătită la Banca
Mondială, de Stolojan nu s-a prea mai auzit până în campania electorală din
‘96 când l-a susţinut pe Iliescu. A revenit în politică în 2000, candidând la pre-
şedinţie şi obţinând un scor modest. Relansarea i-a adus-o Valeriu Stoica, atunci
când a considerat că un Stolojan ar putea fi soluţia revigorării liberale: un tip
care să nu cedeze în faţa presiunilor până când va cădea lat sub birou, vorba
sa. A fost o idee bună, PNL-ul reuşind să se readune şi să atace campania elec-
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torală din 2004 de pe prima poziţie a unei opoziţii unite de nevoie. Pactul Sto-
lojan-Băsescu a fost cheia acestor alegeri şi, paradoxal, defecţiunea liderului
liberal a fost aceea care i-a dat lui Băsescu şansa să devină locomotiva forma-
ţiunii câştigătoare. Îmbolnăvindu-se exact la ţanc, Stolo a revenit pe o poziţie
subalternă, de simplu consilier la Cotroceni, ţinut în post pentru a fi asmuţit,
când era cazul, împotriva neascultătorului partener de la guvern. După câteva
încercări nereuşite, Stolojan iese din nou la atac, afirmând şi el că a greşit când
l-a lăsat pe Tăriceanu succesor şi încercând să genereze un curent care să-l în-
lăture pe acesta de la cârma partidului pentru a-i relua locul. Intenţie deşartă.
Stolojan nu are - cu excepţia lui Băsescu - susţinerea necesară pentru un astfel
de demers. PNL-ul este, majoritar, grupat în jurul celui care conduce jocul şi
oferă privilegiile. Stolojan nu mai are ce oferi. Nici măcar amintirea unui pre-
mier rezistent la presiuni. Tăriceanu însuşi se dovedeşte bine dotat la acest ca-
pitol. Şi tot mai conştient că regulile jocului s-au schimbat, iar Cotroceniul şi-a
pierdut mare parte din influenţa cu care era creditat prin tradiţie, nu prin Con-
stituţie. Oricât ar părea de dur termenul, Stolojan dă tot mai mult impresia de
produs cu termenul de garanţie expirat, iar ‘mentorul’ său, sentimentul că este
un vânzător de asemenea produse.(16 mai)

De ce-ar trebui 
să-şi dea demisia ministrul Flutur?

În politica românească s-a făcut şi se face sistematic o mare confuzie
între calitatea de om politic şi de persoană publică mandatată cu o anumită răs-
pundere de ordin administrativ. Mai simplu spus, între politicianul sadea - ac-
tivist cu o anumită funcţie în ierarhia de partid - şi aceeaşi persoană care
primeşte o funcţie, de ministru, de exemplu. Ei bine, o asemenea persoană, n-
o să se poată, în condiţiile existente, delimita suficient de clar între responsa-
bilităţile politice şi sarcinile publice, în aşa fel încât să le poată îndeplini corect
pe ambele. Cel mai adesea, va acţiona politic atunci când i se cer decizii admi-
nistrative, şi administrativ, atunci când are de luat decizii politice. Cel mai bine
prins în această capcană îmi pare a fi dl Flutur. Vicepreşedinte al PNL, domnia
sa a fost cooptat în guvernul Tăriceanu pe baza antecedentelor profesionale (a
fost pădurar). Faptul nu ar trebui să surprindă deoarece stricta sa specializare
n-ar fi avut cum să împieteze asupra activităţii sale, în condiţiile în care se
putea baza pe colaboratori competenţi şi serioşi. Dl Flutur s-a considerat însă
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principalul său colaborator, nemaiobosindu-se să-şi formeze o echipă. S-a arun-
cat de unul singur în faţă la toate provocările apărute. ‘Ministerul sunt eu!’ - a
proclamat ministrul, asumându-şi şi genocidul găinilor, şi pesta porcină, şi de-
frişările ilegale şi - mai ales - campania europeană. Nici o altă gură a ministe-
rului nu s-a făcut auzită în acest an şi jumătate precum cea a dlui Flutur. Dar
şi mai abitir i s-a auzit vocea în problemele politice care au acoperit zgomotul
de fond produs de crizele din sistem. Ca-n bancul cu castravetele, ministrul a
avut întotdeauna un cal de bătaie în PSD, pe care l-a veştejit pe unde-a apucat
culminând cu stupefianta declaraţie făcută mai ieri cum că pregătirile pentru
Uniunea Europeană au început abia în clipa când a venit el la conducerea mi-
nisterului. Nefiind niciodată prea clar ce face şi cu ce se ocupă, ministrul Flutur
a ajuns ca acum, când Comisia Europeană are de luat o decizie vitală pentru
România, să se vadă în situaţia de a fi responsabil pentru trei dintre cele patru
steguleţe roşii care ni se arată ca la fotbal. Nu mai vorbim de faptul că aviara,
pe care o eradicase personal de câteva săptămâni, a revenit viguros în scenă,
parcă dându-i cu tifla victoriosului ministru. Cred că sunt suficiente motive ca
dacă în România ar exista instituţia demisiei de onoare, aceasta să devină o
prioritate pentru dl Flutur. Iar dacă nu, cred că premierul Tăriceanu ar trebui
să-l elibereze de prea marea responsabilitate publică, trimiţându-l să facă ce
ştie mai bine: campanie electorală pentru partid!   (18 mai)

Cu Salvarea la Viena
Deşi medicii şi spitalele româneşti erau pregătite şi capabile să-i ofere

asistenţa necesară, preşedintele Băsescu a preferat să meargă la Viena pentru
a-şi vedea de sănătate. E de înţeles: este vorba despre sănătatea primului om
de stat, de care pot să depindă atât de multe lucruri, şi asta nu trebuie lăsată la
voia întâmplării. Odată ajuns şi tratat în capitala austriacă, dl Băsescu nu-şi
poate reţine admiraţia: ‘Aş vrea să avem asemenea servicii medicale şi în ţară’.
El exprimă în acest fel o opinie suficient de larg răspândită, conform căreia,
dacă-ţi poţi permite să nu rişti, cea mai bună soluţie este să eviţi reţeaua medi-
cală naţională. Însuşi ministrul Sănătăţii s-a plasat pe o astfel de poziţie, nece-
dând optimismului lui Sorin Oprescu care-l şi vedea pe contracandidatul său
de la alegerile pentru primăria Capitalei din 2000, întins pe burtă pe una dintre
mesele de operaţie ale Municipalului. Realitatea este dură şi îngrijorătoare. Cu
foarte mici excepţii, serviciile medicale din ţară sunt la pământ. Condiţiile sunt
de cele mai multe ori mizerabile şi, cu toată îndemânarea şi buna pregătire a
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medicilor noştri, tratamentul şi vindecarea rămân un soi de loterie. Dacă ai
noroc, supravieţuieşti. Dacă nu, nu. Argumente de-a dreptul dramatice în acest
sens ne aduce scrisoarea unui cititor. Acesta descrie experienţa pe care a în-
cercat-o internându-şi un frate la mult-lăudatul spital Municipal al marelui ma-
nager Oprescu. Tabloul este sumbru. Mizeria şi indiferenţa domnesc la etajele
superioare, unde înaltele feţe nu prea ajung. De vineri până luni nu calcă prin
saloane picior de medic. Un bolnav internat de urgenţă a rămas trei zile fără a
se putea acoperi cu o pătură pentru că la magazie nu mai era nimeni. În week-
end nu mai puţin de patru pacienţi se pare că au trecut pe celălalt tărâm din
cauza asistenţei aproximative acordate de un personal mai interesat de şpaga
pe care o putea primi decât de nevoile celor în suferinţă. Şi, gândiţi-vă că Mu-
nicipalul este un fel de spital de protocol. Imaginaţi-vă ce se întâmplă pe la
alte spitale, mai mărginaşe, unde-ţi aduci de acasă şi aspirinele. Evident că nu
toţi putem merge la Viena când dăm de bucluc, şi prea puţini dintre noi îşi pot
permite să scoată din buzunar 20.000 de euro pentru a beneficia de serviciile
care l-au umplut de invidie pe preşedinte. Trebuie să rămânem aici şi să ne
rugăm la Dumnezeu să ne ajute cu ceea ce sistemul sanitar nu poate. Sistemul
care se pregăteşte să intre la anul în Europa...   (19 mai)

De la Madrid la Bruxelles
În urmă cu aproape nouă ani, prin vară, noua putere instalată după ale-

gerile de la finele lui 1996 pregătea cu mare tam-tam ceea ce ar fi trebuit să
reprezinte confirmarea majoră a legitimităţii sale: intrarea în NATO. O cam-
panie zgomotoasă a purtat caravane de politicieni şi ziarişti prin principalele
capitale europene într-o încercare de sensibilizare a guvernelor acestora în fa-
voarea alăturării României la cei trei candidaţi practic acreditaţi - Polonia,
Cehia şi Ungaria. Era, dacă vreţi, pariul dlui preşedinte Constantinescu cu elec-
toratul, care ar fi deschis calea investiţiilor străine masive într-o ţară ce ar fi
urmat să se afle sub umbrela protectoare a Alianţei Nordatlantice. Spre surpriza
dureroasă a tuturor celor prezenţi la summit-ul de la Madrid, veto-ul american
a blocat accesul României şi al Slovaciei, amânate pentru următorul val. Pentru
a mai îndulci, într-un fel, dezamăgirea încercată de opinia publică românească,
preşedintele Clinton a făcut o vizită scurtă la Bucureşti, pentru a ne încredinţa
că rămânem în continuare parteneri. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută mi-a
readus în memorie acest episod. Raportul de ţară al comisarilor de la Bruxelles
mi se pare o repetiţie a întâmplării din urmă cu nouă ani. Un refuz, mascat de



128 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

promisiunea că dacă vom reuşi să depăşim ultimele condiţii, s-ar putea să ră-
mânem în cursa pentru 2007. La fel ca şi Clinton, Barrosso şi Rehn s-au repezit
în aceeaşi seară la Bucureşti, pentru a linişti spiritele şi pentru a reitera ideea
că nimic nu este încă tranşat şi că de-acum depinde doar de noi ca să putem să
ne atingem obiectivul. Nu voi mai insista aici asupra inconsecvenţelor de pro-
gram şi acţiune ale forului european şi nici la apetenţa tot mai scăzută a popu-
laţiei faţă de lărgire. Aş vrea să spun doar că n-am fi ajuns într-o astfel de
situaţie dacă vreme de un an şi jumătate nu ne-am fi irosit energia în bătălii
politice sterile şi în confruntări absurde. Dacă măcar jumătate din timpul şi
energia alocate acestora s-ar fi canalizat spre urmărirea şi rezolvarea cerinţelor
de aderare, probabil că Barrosso şi Rehn n-ar mai fi venit la Bucureşti, într-o
misiune de salvare a aparenţelor, iar poporul român ar fi ştiut deja dacă este,
de la anul, european şi nu că riscă, în caz contrar, o amânare aproape sine die,
având în vedere complicaţiile care pot să apară pe parcurs.   (22 mai)

SRI-ul pe urmele prostiei
Preşedintele Băsescu i-a cerut directorului SRI ca oamenii acestuia să

facă o investigaţie legată de modul în care a fost abordată internarea sa de ur-
genţă pentru hernia de disc şi să afle motivele pentru care a fost purtat aiurea-
n tramvai dintr-un spital în altul. Preşedintele a sesizat, post-operator, faptul
că brambureala de care au dat dovadă cei din jurul său putea să-i pună în mod
serios, în pericol, viaţa. Eu cred că nu este nevoie ca SRI-ul să-şi mai bată capul
cu lămurirea acestei probleme. Ea este perfect limpede şi se vede cu ochiul
liber: nu a existat nici un protocol, nici o regulă de urmat într-o asemenea si-
tuaţie. Probabil că s-a plecat de la supoziţia că un preşedinte nu-şi permite să
se îmbolnăvească, date fiind atribuţiile pe care le are. Îmi spune un domn care
a făcut parte din structurile active ale fostei Securităţi că celebra Direcţie a-V-
a - care număra doar vreo 400 de oameni, faţă de cei peste 1500 de care dispune
acum SPP-ul - avea reguli foarte stricte pentru aproape orice situaţie ar fi putut
interveni. Exista un set întreg de plicuri şi dacă Ceauşescu ar fi acuzat dureri
ale spinării se deschidea pe loc plicul pe care scria ‘dureri de spinare’, iar acolo
se afla toată procedura de urmat, inclusiv numele medicului sau al medicilor
care ar fi trebuit să-l opereze. (Apropo: nu cred că Ceauşescu s-ar fi dus la
Viena pentru o asemenea intervenţie! Mai degrabă ar fi adus Viena la Bucu-
reşti). Or, se pare că asemenea reguli nu mai există. Şi atunci se manifestă im-
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provizaţia şi bâlbâiala. Sigur că este revoltător ca un om - fie el un simplu
‘domn Lăzărescu’ şi nu preşedintele ţării - să fie purtat dintr-un spital în altul
şi să asculte păreri fundamental diferite una de cealaltă. După cum cel puţin la
fel de anormal este ca ministrul Sănătăţii să ajungă brusc la concluzia că sis-
temul naţional este incapabil să ofere garanţii pentru o corectă intervenţie. În
acest caz, lucrurile pot căpăta proporţii alarmante: de ce nu ar avea orice alt
pacient care plăteşte asigurări sociale, dreptul la garanţia intervenţiei? De ce
să accepte ideea că este un cobai pe care medicii fac experimente? De ce, în
ultimă instanţă, să nu-i trimită statul la Viena pe toţi cei care suferă de hernie
de disc şi să nu-i supună riscului ca, în condiţiile existente la noi, să rămână
schilozi pe viaţă? Nu cred că e treaba SRI-ului, doar dacă la originea brambu-
relii n-am admite faptul că ar fi putut sta o mână criminală, hotărâtă să-l scoată
din joc pe preşedinte. Sper că la noi lucrurile nu merg, încă, atât de departe.
Dar constat că prostia şi incompetenţa, când îşi dau mâna, pot face mai mult
rău decât un eventual plan diabolic...   (23 mai)

România guvernării paralele
Din 2005 încoace, România face obiectul unui experiment politic unic:

acela al unei guvernări paralele cu ea însăşi! Învingător în scrutinul preziden-
ţial, Traian Băsescu a adus la putere, forţând prevederile constituţionale, un gu-
vern alcătuit din reprezentanţii Alianţei, cărora li s-au adăugat, pentru formarea
coaliţiei necesare, cei din două formaţiuni satelitare - UDMR şi PUR-PC. Ambele
făcuseră parte şi din precedenta coaliţie, condusă de PSD, şi fără ele liberalii şi
democraţii n-ar fi avut nici o şansă. Debutând sub semnul unităţii-n cuget şi sim-
ţiri, noua Putere a început să se delimiteze, treptat, de ea însăşi, prin intermediul
tipului de conducere bicefală instituită de protocolul Alianţei. Deşi nici înainte
nu fuseseră prea evidente, diferenţele de opinii şi de abordări dintre liberali şi de-
mocraţi au început tot mai des să iasă la iveală, lăsând să se vadă artificialitatea
formulei. Promotorul delimitării a fost preşedintele Băsescu. Prea puţin potrivit,
prin datele personale, rolului pe care i l-a hărăzit, cam pe neaşteptate, defecţiunea
pre-electorală a lui Stolojan, Băsescu a încercat să-şi depăşească condiţia inter-
venind tot mai des şi mai vehement în agenda Executivului. Vreme de aproape
un an, premierul Tăriceanu a lăsat impresia unui partener docil, dispus să accepte
supremaţia tovarăşului său, însă nemulţumirile tot mai acut manifestate de către
activiştii liberali l-au forţat să ia poziţie. Primul gest de curaj antibăsist a fost acela
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de a nu-şi mai da demisia, după respingerea de către Curtea Constituţională a pa-
chetului de legi ale Justiţiei, aşa cum se angajase într-un puseu de vehemenţă ne-
caracteristic lui, anihilând astfel proiectul alegerilor anticipate, clocit la Cotroceni.
Au survenit apoi nenumărate alte episoade în care cei doi protagonişti au lăsat
impresia că se află într-o competiţie, având puncte de vedere şi susţineri diferite.
Tot mai agresiv în demersurile sale, preşedintele a fost însă nevoit să accepte o
realitate: independenţa guvernului şi imposibilitatea sa de a-l demite sau modifica
prin acţiuni de forţă. Aceasta a fost şi cartea pe care a jucat-o, adesea cu îndemâ-
nare, premierul Tăriceanu, care a adoptat o strategie inteligentă: aceea de a nu
intra în conflict deschis cu preopinentul său, de a-l lăsa să-şi desfăşoare tiradele
şi gestica şi de a puncta ulterior cu calm. Un bun exemplu îl constituie şi ultima
şedinţă de guvern la care a participat ca “invitat” un preşedinte insuficient refăcut
de pe urma crizei de hernie, dar nu mai puţin hotărât în a amenda inconsecvenţele
şi erorile unui guvern de care se consideră tot mai detaşat sentimental şi ideologic.
Premierul l-a ascultat tăcut pe preşedinte, fără a-l contrazice sau a-l aproba, vă-
zându-şi apoi de treabă în ideea că Executivul face tot ce se poate, iar miniştrii li-
berali Flutur şi Nicolăescu sunt de departe cei mai buni din câţi s-ar putea găsi. Şi
aşa mai departe, ca-n definiţia în care se spune că deşi merg alături până la infinit,
paralelele nu se întâlnesc niciodată, sau se întâlnesc doar la alegeri...   (26 mai)

Aviara-n toată ţara
Lipsa de busolă a actualei guvernări n-a fost în nici o situaţie mai evi-

dentă decât în cazul gripei aviare. Deşi aceasta este încă departe de a fi luat
sfârşit se pot trage deja câteva concluzii care pun în evidenţă amatorismul şi
lipsa de coordonare elementară din interiorul actualului Executiv. Gripa aviară
a apărut ca o situaţie obiectivă - migraţia păsărilor şi contactele inerente între
cele sălbatice şi cele domestice. Ea a afectat colectivităţi rurale aflate în pro-
ximitatea zonelor de pasaj. Izolarea şi înlocuirea efectivelor nu a pus probleme
deosebite şi lipsa de coerenţă şi de rigoare în acţiuni nu a avut consecinţele pe
care avea să le aibă mai târziu. Aşa încât aproximările au părut că au succes şi
ministrul-trompetă Flutur a avut cel mai frumos prilej de a-şi trâmbiţa zilnic
succesele. A făcut-o în maniera demagogică ce-i este specifică, inclusiv la Bru-
xelles unde i-a minunat pe comunitari cu realizările sale taman în preajma rapor-
tului de ţară. Pentru ca tocmai când anunţul eradicării a fost lansat în eter, gripa
să reizbucnească exploziv, în cu totul altă parte: în crescătorii. Şi teoretic şi practic,
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aceste complexe prezentau garanţii incomparabile faţă de structurile rurale. Aflate
sub control veterinar, ele puteau fi uşor izolate şi virusul neutralizat, dacă prin
cine ştie ce mister putea pătrunde. Asta este şi explicaţia de ce aviara nu a proliferat
în acele ţări ale uniunii unde fusese semnalată. Printr-un mecanism pe care nici
măcar SRI-ul n-a reuşit să-l elucideze, virusul prezent la Codlea s-a răspândit
aproape în toată ţara. Necontrolat şi necontrolabil, el a reaprins flacăra epidemiei
în colectivităţi rurale sau urbane caracterizate prin acelaşi statut de gospodării au-
tarhice. Dacă la capitolul carantinelor instituite de veterinari - o anomalie colosală,
cu atât mai şocantă cu cât în legile dlui Nicolăescu noţiunea de carantină nu se
mai regăseşte - s-a mai făcut câte ceva, diversele comandamente şi comisii n-au
reuşit să adopte o viziune unitară şi logică în abordarea fenomenului, să-i evaluze
implicaţiile şi consecinţele. Uşurinţa cu care au fost carantinate localităţi şi zone
urbane sau rurale a condus la importante disfuncţiuni de sistem, iar pierderile pe
care le înregistrează economia, prin falimentarea, practic, a unor ramuri întregi,
cresc exponenţial, odată cu continuarea modului buimac în care este administrată
criza. Nici acum, în ceasul al-11-lea, nimeni nu se gândeşte ce se va întâmpla cu
enormele cantităţi de carne ce nu vor mai putea fi comercializate, sau cu fermele
depopulate ce vor genera la rândul lor criză de carne pe termen lung. Până şi nu-
mirea intempestivă a premierului în fruntea comisiei antiepizootice, la sugestia
preşedintelui, se dovedeşte a nu avea bază legală, după cum nici ultimatumul co-
trocenist, legat de aflarea sursei de contaminare nu pare a fi desprinsă din vreo
logică oarecare. În lupta sa cu aviara, Guvernul înregistrează una dintre cele
mai jenante înfrângeri ale sale.   (27 mai)

Antonescu şi spiritul de gaşcă
Nu este prima dată când deputatul liberal Crin Antonescu lansează ti-

ruri critice la adresa şefului său ierarhic pe linie de partid. Mai puţin obişnuită
este virulenţa acestui nou atac şi zona pe care a fost el plasat. Dacă în ultimul
an Antonescu a atacat sistematic proiectele de fuziune dintre PNL şi PD, atră-
gând atenţia asupra capcanei pe care o reprezenta această mişcare şi asupra pe-
ricolului ca formaţiunea din care fac parte să-şi piardă identitatea, situându-se
adesea chiar împotriva curentului majoritar din partid, de data aceasta tirul său
ţinteşte la vârf, luându-l în colimator pe chiar şeful partidului şi al
guvernului.Antonescu îl acuză direct şi fără ocolişuri pe Tăriceanu de a-şi fi
format din amicii apropiaţi şi parteneri de afaceri din viaţa privată, o adevărată
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camarilă, împărţind funcţii, sinecuri şi beneficii pe principiul găştii clasice.
Antonescu îl numeşte direct pe Bogdan Olteanu, fin al premierului, căruia i s-
a rezervat nu doar funcţia de preşedinte al Camerei, la care ar fi fost mai în-
dreptăţite să candideze persoane cu experienţă şi vechime superioare celor ale
lui Olteanu, ci şi o serie de sinecuri, între care şi pe aceea de membru al Co-
misiei de privatizare a CEC, de unde acelaşi Bogdan Olteanu încasează lunar
200 de milioane lei - adică de vreo patru ori mai mult decât leafa de preşedinte
al Camerei. Şi care, mai mult ca sigur, nu este singura sursă de venit guverna-
mental a acestuia. Deşi nu-l numeşte explicit, o altă persoană vizată de Anto-
nescu este ministrul Finanţelor, cel care nu reuşeşte să dea odată la iveală Codul
Fiscal şi care este implicat în majoritatea afacerilor pe care le-a făcut premierul
de-a lungul timpului. Şi lista poate continua, cu bănuiala că parlamentarul li-
beral are suficiente dovezi în acest sens.În mod aproape inexplicabil şi spre
deosebire de alte situaţii de acest gen, premierul tace. Dacă în cazul lui Bou-
reanu, în care tânărul liberal acuza cam aceleaşi lucruri, acesta a fost de urgenţă
suspendat, şeful partidului ezită în a lua o măsură similară faţă de Antonescu.
O explicaţie ar ţine de faptul că acesta a reuşit să-şi conserve o acţiune publică
consecventă, nemarcată de compromisuri şi de complicităţi interesate. O alta
ar fi că în spatele său se află o întreagă facţiune de oameni din partid, tot mai
nemulţumiţi de politica clientelară a premierului şi de prea desele sale cedări
în faţa aliatului democrat. De aceea, Tăriceanu nici nu poate vehicula ideea
‘cozii de topor’ democrate, a instrumentului prin care partidul aliat-rival ar în-
cerca să-i slăbească poziţiile. O reacţie va trebui, însă, să aibă, pentru că de
data aceasta acuzaţiile nu mai sunt de ordin general. Sunt foarte clar exprimate:
echipa premierului este, de fapt, o gaşcă. Cu tot ceea ce caracterizează această
noţiune cu conotaţii mafiote. O gaşcă care guvernează România!   (29 mai)

Remaniere sau/şi restructurare?
Actualul Executiv este, ca structură, cel lăsat moştenire de PSD, pe

care Alianţa, în graba ei de a pune în funcţiune cota unică, nu a mai avut timp
să-l modifice sau să-l adapteze programului său. Structura guvernamentală ac-
tuală corespunde viziunii pe care Cabinetul Năstase a avut-o asupra adminis-
trării ţării, viziune care a ţinut cont dintru început de rezerva sa de cadre şi de
diferite obligaţii asumate în perioada electorală. Dacă-mi aduc bine aminte, în
2000 PDSR-ul avea foarte clar desfaşurată schema guvernului şi majoritatea
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titularilor îşi făceau deja echipele, mai înainte ca rezultatul scrutinului să fi fost
cunoscut. Alianţa, ajunsă la guvernare prin jocul întâmplării şi prin forţarea
Constituţiei de către Traian Băsescu, a fost prinsă complet nepregatită. Asta şi
explică de ce guvernul format la repezeală a beneficiat de două categorii de
ministeriabili: aceia recomandaţi şi impuşi de Băsescu, recrutaţi dintre func-
ţionarii Primăriei Capitalei cu care acesta lucrase (Dobre, Sulfina Barbu, Cris-
tina Parvulescu) sau dintre liderii de mâna a doua, care nu apucaseră să fie
aruncaţi în bătălia electorală locală. În acelaşi timp, preşedintele a blocat ac-
cesul în Executiv al unor politicieni liberali despre care credea că sunt marcaţi
de suspiciuni de corupţie din exerciţiul de putere anterior, al Convenţiei. Aşa
s-a făcut că, doar cu două-trei excepţii (Blaga, Muscă, poate Flutur) în guvernul
lui Tăriceanu care a depus juramântul pe ultimii metri ai lui 2004 n-au făcut
parte figuri cunoscute. Un alt calcul care a dus la această componenţă a fost
convingerea că Guvernul acela nu avea zile multe, el urmând să fie dizolvat în
vederea alegerilor anticipate care atunci păreau mai sigure ca oricând. Şi cum
nimic nu este mai statornic decât provizoratul, iată că după un an şi jumătate,
actuala Putere defilează cu aproape acelaşi Executiv (au demisionat sau au fost
demişi Mona Muscă şi Ene Dinga), care exprimă, cum spuneam, o concepţie
social-democrată asupra actului de guvernare decât una liberală. În ciuda fap-
tului ca mulţi miniştri cu portofolii “grele” şi-au demonstrat cu vârf şi îndesat
incompetenţa - Flutur, Atanasiu, Ungureanu, Dobre - în timp ce alţii au reuşit
să se conserve într-un anonimat total, ca o dovadă clară că nu reuşesc să facă
nimic, Executivul continuă să funcţioneze şi să gestioneze catastrofal crizele
ivite în serie şi obiectivele de fond. Rezultatul: nu avem încă un răspuns privitor
la aderarea în 2007, dar avem... stabilitate politică! Încremenire, mai degrabă,
decât stabilitate, într-un proiect nepotrivit şi într-un moment la fel de nepotrivit.
Aşa încât dilema premierului nu este chiar atât de complexă încât să-l pună în
faţa unei alegeri delicate: remaniere sau restructurare. Răspunsul este simplu:
şi şi. Şi cât mai repede cu putinţă.   (30 mai)

Independenţa selectivă
Din momentul în care cancelariile occidentale au asistat impasibile -

şi interesate - la aprinderea fitiliului care avea să arunce, la începutul deceniului
trecut, în aer întreaga construcţie iugoslavă, lucrurile au scăpat definitiv de sub
control. Echilibrul general pe care vreme îndelungată l-a putut menţine doar
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personalitatea unui politician de talia lui Tito s-a rupt sub presiunea intereselor
centrifuge din interiorul unui bloc extrem de divers şi cu niveluri de dezvoltare
flagrant de diferite. Procesul de dezintegrare a început cu separarea celei mai
performante republici - Slovenia - şi a dus la apariţia pe harta Europei a unor
entitiăţi care nu au existat niciodată de sine însele. Bosnia-Herţegovina, o crea-
ţie artificială cu profunde divergenţe etnice şi religioase a dat şi cele mai multe
victime într-un război care spectatorilor li se părea fără rost, dar care avea ră-
dăcini istorice. Odată cu acest episod s-a şi încetăţenit procesul de demonizare
al ‘sârbilor răi’, în contradicţie cu ‘bosniacii - croaţii - kossovarii cei buni’.
Războiul, ca orice război, a fost însoţit de atrocităţi, răzbunări, nedreptăţi pe
care părţile interesate au încercat să le contabilizeze. Necontabilizată a rămas
doar enorma suferinţă a tuturor celor peste care războiul a trecut nemilos lăsând
în urmă cadavre şi vieţi distruse. Ultimul şi cel mai halucinant episod al dramei
iugoslave a fost atacarea ţării de către forţele militare ale NATO, caz unic în
istorie, în care o alianţă se îndreaptă împotriva unei ţări cu care, practic, nu
avea nimic de împărţit. Aveau însă grupările de interese, naţionale sau supra-
naţionale, pentru care abia în felul acesta fosta Iugoslavie devenea o piaţă ief-
tină şi lesne de manipulat. Destrămarea ţării la masa verde evocă, multora,
tragedii pe care istoria le-a condamnat cu prisosinţă (vezi Polonia sau Ceho-
slovacia) însă este o regulă că nimeni nu învaţă nimic din lecţiile istoriei. Nu
a învăţat nici comunitatea internaţională care a creat cu bunăştiinţă un bastion
fundamentalist islamic în mijlocul Europei creştine şi care prin fiecare decizie
a sa generează un nou precedent periculos. Ultimul dintre acestea îl reprezintă
modul în care Muntenegru s-a separat de Serbia, considerat viabil de cancela-
riile europene pentru acest caz, dar nu şi pentru exerciţiul similar pe care-l re-
clamă, pe bună dreptate, Republica Srpska, din Bosnia-Herzegovina, şi
validarea unui stat nou ai cărui lideri sunt recunoscuţi a face parte din elita tra-
ficului de armament, ţigări şi alcool din zonă. Independenţa Muntenegrului,
teritoriu care n-a putut fi niciodată independent datorită resurselor sale limitate,
se datorează mai degrabă lipsirii Serbiei de unul dintre ultimele sale avantaje
- ieşirea la mare - decât respectării unor principii de autodeterminare obiective
sau selective. Referendumul va rămâne un episod dintr-o piesă al cărei final
este încă departe de a fi fost redactat.   (31 mai)
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Presa ca o pradă
După euforia pe care a declanşat-o neaşteptata şi totala libertate a pre-

sei pe care a adus-o Revoluţia, au urmat fenomenele specifice perioadei, pentru
că presa a fost, totodată, şi proiectul-pilot al noii economii de piaţă. Au apărut
o sumedenie de titluri noi, cele vechi, rebotezate, şi-au valorificat atu-urile, au
avut loc falimente spectaculoase şi lansări cu pretenţii. Pe măsură ce presa şi-
a demonstrat influenţa pe care o poate avea în viaţa publică, a apărut şi interesul
pentru utilizarea sa de către noii potentaţi, care au văzut mai limpede resorturile
care făceau din ea cea de-a patra putere în stat. Primele investiţii în presă au
fost însă, suficient de aleatorii, pentru a nu da rezultate notabile. Un demers
coerent a avut un trust străin de presă: elveţienii de la Ringier au pornit să cu-
cerească Estul înaintea germanilor, de care se temeau. Ringier a cumpărat sau
a înfiinţat noi publicaţii în mai toate ţările din fostul bloc comunist, cel mai
mare succes avându-l în Cehoslovacia, unde au mutat şi una dintre tipografiile
lor. În România au înfiinţat ‘Capital’, o publicaţie economică ce a cucerit teren
constant rămânând şi astăzi una dintre publicaţiile de referinţă. Odată cu ală-
turarea, în ‘95, a cotidianului ‘Libertatea’, Ringier şi-a exprimat mai limpede
intenţiile, reuşind chiar să-i devanseze pe germanii de la Bertelsmann, de la
care au preluat ‘Evenimentul Zilei’. Dacă Ringier are cea mai puternică divizie
de cotidiane şi una variată de periodice, cam aici se încheie implicarea sa, rolul
său în bătălia dintre super-puterile din presă rămânând limitat. Lupta la vârf,
se duce între cei care au demarat cel mai timpuriu. Unul a fost grupul PRO, al
lui Adrian Sârbu, un fost ministru în primul guvern Roman, care a ştiut să-şi
alăture, la momentul potrivit, resursele financiare ale lui Ion Ţiriac. A început
cu o agenţie de presă - ‘Mediafax’, cu un post de radio - PRO FM şi cu o tele-
viziune - canalul 38. Profitând de deningrolada din televiziunea de stat a lansat,
cu suport logistic american, PRO TV, care rămâne, de mai bine de zece ani,
lider de audienţă. A intrat în presa scrisă cu câteva proiecte dintre care doar
‘Ziarul Financiar’ a rezistat, cu mari eforturi de subvenţionare. A vândut ‘PRO
SPORT’ elveţienilor de la Ringier şi a achiziţionat recent pachetul majoritar al
jumătăţii de ‘Adevăr’ care a devenit ‘Gândul’. Cu alte două posturi de radio şi
un număr nedefinit de publicaţii periodice, grupul PRO rămâne protagonist al
efortului de a domina piaţa. Se bate, în primul rând, cu grupul INTACT, al
magnatului Dan Voiculescu. Acesta a păşit cu timiditate în presă, procedând
cu precauţie şi asigurându-şi suportul logistic al unei tipografii în care să-şi ti-
părească propriile ziare. A scos, cu o echipă tânără, ‘Jurnalul Naţional’ care ar
fi dorit să fie un ziar al celor cu bani puţini. A făcut o investiţie temperată în
televiziune, înfiinţând Antena 1 şi opunând ‘americanismelor’ de la PRO TV
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un stil mai aşezat, mai românesc, al ştirilor. A început să crească în audienţă
odată cu campania electorală din 1996, după care a continuat să înainteze, îm-
părţindu-şi audienţa cu PRO şi alternând periodic primul loc. Au urmat alte
două canale de televiziune, pe lângă postul de radio (Romantic) şi s-a desfăşu-
rat în presa scrisă unde, alături de Jurnalul, ‘Gazeta Sporturilor’ domină peisajul
cotidian.  În fine, cel mai ‘gălăgios’ grup - Realitatea Media - îşi căuta un loc
în top prin achiziţii bine ţintite (vezi grupul Caţavencu - Cotidianul) şi prin ini-
ţiative curajoase - Money Channel. Vântu îşi împlineşte astfel un mai vechi
vis, început cu ‘Curentul’ şi cu o construcţie media la care au pus umărul mulţi
gazetari cu nume, dar care s-a prăbuşit odată cu FNI. Acum, grupul Realitatea
are de transpus în termeni de audienţă importantele sume puse în joc pentru a
face din presă un teren de bătaie pentru un maxim de influenţă politică şi eco-
nomică.   (01 iunie)

Codul manierelor fiscale elegante
Surd la toate semnalele şi propunerile colegilor de alianţă, ministrul

Finanţelor a trecut prin Guvern proiectul noului Cod Fiscal ce va intra în vi-
goare la 1 ianuarie 2007. Teoretic, odată cu intrarea în Uniunea Europeană.
Uniunea în care nici o altă ţară nu a recurs la experimentul cotei unice de im-
pozitare. Dar cum administraţia e mulţumită de gradul de colectare - ce i-a
adus şi nişte surprinzătoare sume în plus, cu care nu prea ştie deocamdată ce
să facă - va merge înainte cu cota unică şi cu TVA de 19%. În rest, nu sunt prea
multe alte lucruri de semnalat, în afara aceluia că România rămâne campioană
la numărul de taxe şi impozite pe care le plătesc cetăţenii şi companiile, cu 190
astfel de dări. Ba o noutate există: la sugestia şefului său, premierul, Sebastian
Vlădescu a operat o rectificare a impozitelor pe care le plătesc amatorii de cir-
culaţie pe două roţi, care până acum erau egale cu cele pe patru roţi. Anul viitor,
Călin Popescu Tăriceanu va face o economie importantă la mersul pe motoci-
cletă care, nu-i aşa, e mai degrabă un vehicul utilitar decât unul de lux. Dl Vlă-
descu e atât de satisfăcut de opera sa încât declară că abia aşteaptă să scape de
obligaţiile politice pentru a redeveni simplu întreprinzător şi de a se bucura de
binefacerile acestui cod fiscal care, iată că a dat Domnul să se contureze după
un an şi jumătate de promisiuni şi chinuri ale facerii. Cei mai satisfăcuţi ar tre-
bui să fie, asemeni dlui Vlădescu, oamenii de afaceri. Cei care se tot plâng de
instabilitatea fiscalităţii şi de dificultăţile de a face proiecţii economice pe ter-
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men lung. Ei ştiu acum că reperele fundamentale ale business-planurilor lor
rămân cele două cifre: 16 şi 19. Nu sunt însă prea convinşi iar un alt ministru
de Finanţe, de data aceasta ‘fost’, îşi exprimă scepticismul: nu cred că vor ră-
mâne aşa, nici cota unică şi nici TVA - zice Mihai Tănăsescu. Şi când zice se
bazează pe unele calcule, pe care le-au făcut şi reprezentanţii europeni de re-
sort, care spun că în aceste condiţii România nu va strânge banii necesari aco-
peririi necesităţilor interne şi a părţii care-i revine în cadrul efortului de aderare.
Aceiaşi care spun, de mai multă vreme, că va trebui umblat la TVA şi că cota
unică e o prostie. Guvernul nu se împiedică însă de astfel de amănunte. El
merge înainte şi dacă lucrurile se vor adeveri pe parcurs, nu e nici o problemă:
umblăm şi la TVA şi vedem ce facem şi cu cota unică. Acum suntem însă fermi.
Doar nu ne doare gura? Elegant e să promiţi. A te ţine de cuvânt - înseamnă cu
totul altceva..   (02 iunie)

‘Înălţarea’ lui Copos
După un an şi jumătate cât s-a aflat în funcţia de vicepremier, George

Copos a constatat că nu şi-a putut îndeplini mandatul în crearea unui mediu de
afaceri mai prietenos faţă de întreprinzătorii mici şi mijlocii. ‘S-a umplut pa-
harul’ - a declarat el când şi-a anunţat decizia, referindu-se la faptul că în ela-
borarea noului Cod Fiscal nu s-a ţinut cont de propunerile sale. Expresia ar
putea fi interpretată şi în alt fel, şi probabil că nu puţini sunt tentaţi să o facă:
pe parcursul mandatului, omul de afaceri Copos şi-a atins nu puţine dintre
obiectivele sale (a mai cumpărat nişte hoteluri, a mai încheiat nişte contracte,
a mai deschis nişte uşi) şi poate să se debaraseze de obligaţiile executive. Lu-
crurile probabil că nu stau chiar aşa. Nimeni nu pleacă voios dintr-o astfel de
funcţie, în care se bucură de numeroase privilegii şi oportunităţi, dar mai ales
de un statut social. Una e să fii Georgică Copos, patronul Rapidului şi alta e să
fii dl viceprimministru George Copos. Patronul rapidist a ajuns în această func-
ţie aproape fără voia sa, promovat de prietenul său Dan Voiculescu, care pro-
babil că l-a supraevaluat, neluând în calcul limitele umane şi intelectuale ale
acestuia. Şi adevărul este că nu a fost cel mai potrivit reprezentant al intereselor
politice conservatoare. Neavând cui să-şi cedeze afacerile a fost nevoit să îm-
bine plăcutul cu utilul, şi de aici au rezultat şi unele neplăceri, nu mărunte.
Chiar dacă avusese loc înainte de înscăunarea sa, tranzacţia cel puţin dubioasă
pe care a încheiat-o cu Loteria Naţională şi ancheta declanşată s-au răsfrânt şi
asupra partidului Conservator. Modul în care a reacţionat Copos nu a fost nici
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inteligent şi nici convingător şi sunt tentat să cred că el a fost împins, cu deli-
cateţe, dar cu tenacitate, spre un astfel de gest. Pretextul a fost şi el unul bun -
punând din nou în evidenţă diferenţele de concepţie dintre conservatori şi aliaţii
lor - aşa încât demisia a picat exact la ţanc. De aici înainte Copos se va mulţumi
cu calitatea de simplu membru de partid. Va rămâne probabil în Parlament -
măcar de dragul unei imunităţi care nu-i este folositoare. În rest, se va putea
dedica total Rapidului şi ‘Anei’, zonele de acţiune în care s-a dovedit a avea
fler şi a fi capabil de decizii corecte. Pentru conservatori, va fi deasemenea un
bun prilej să se mai cureţe la imagine şi să promoveze personaje noi, asupra
cărora nu planează încă suspiciuni sau îndoieli. George Copos s-a ‘înălţat’ din
Guvern la momentul potrivit, pentru el şi ai săi.   (03 iunie)

Vorbe şi fapte
Am adăugat la răboj încă o săptămână politică ce s-a consumat după

tipicul românesc: una vorbim şi alta (nu) facem. A devenit atât de comună
această situaţie încât nu ne-ar mai putea uimi decât cine ştie ce accidentală po-
trivire între cele două categorii între care ne desfăşurăm şi ne înfăşurăm de zor.
A fost, de pildă, vizita la Paris a preşedintelui, încă în convalescenţă. Acesta s-
a smuls din ghearele doctorilor pentru a se duce acolo unde probabil că se va
hotărî soarta aderării noastre. Conştient că suita sa de gafe poate să cântărească
greu în balanţa judecăţii, Băsescu a mai încercat o dată să ne ameţească, de-
clarând emfatic că Franţa ne sprijină şi va vota. A dat şi data la care legislativul
francez ar trebui să se conformeze. A fost o vizită reuşită - au declarat în cor
ţuţării preşedintelui, fără să ţină cont de evidenţele care arată că lucrurile nu
stau de fapt aşa, că Franţa e reticentă în ce ne priveşte şi că nu ne-a promis
nimic. Dl Vlădescu a prezentat în Guvern Codul Fiscal, acesta volatilă poveste
cu cocoşul roşu care ne va aduce stabilitate şi puhoi de investitori. Târâtă pe
uscat, încă de la preluarea puterii, “barca” fiscală nu oferă nici acum vreo ga-
ranţie că, în ciuda promisiunilor ferme, pe palierele principale – impozit şi TVA
- nu se va schimba nimic. La primă zgâlţâire produsă de ritmul colectărilor bag
mâna în foc că prima lucru pe care îl va face Guvernul va fi majorarea acestor
cote. A promite e uşor, a te ţine de promisiune trebuie să-ţi permiţi ... Senzaţie
în Guvern: vicepremierul Copos a demisionat! În semn de protest faţă de faptul
că în Codul lui Vlădescu nu s-a ţinut cont de propunerile conservatoare şi de
cele câteva idei pe care el le-a susţinut de-a lungul unui mandat în care a făcut
mai degrabă figuraţie. Coincidenţă sau nu, chiar a doua zi intra pe rol cazul
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“Loteria”, în care - în premieră - un vicepremier este acuzat de fapte grave de
corupţie. Ce pahar, ce demnitate: demisia lui Copos nu făcea decât să rezolve
o problemă delicată pentru Partidul Conservator care mizase pe un cal olog în
ambiţia sa de a avea un cuvânt de spus la nivelul Executivului. Senzaţie pe
piaţa media: Grupul “Realitatea” a achiziţionat Grupul Caţavencu. O fuziune
spectaculoasă ce înclude titluri şi persoane care nu odată s-au erijat în formatori
de opinie şi în luptători vajnici pe tărâmul curăţării moravurilor! În fond cu
toţii nişte marionete în mâna celui sau a acelora care îşi folosesc banii pentru
a produce influenţă şi beneficii colaterale. Aşa încât jurămintele de păstrare a
verticalităţii şi a neîndurării mânuitorilor de condei sau de microfon bine plătiţi
din banii investitorilor la fonduri falimentate cu bună ştiinţă nu mai sunt decât
gargară. De cea mai vulgară speţă. Ultimul, dar nu cel de pe urmă eveniment
al săptămânii: reforma spitalelor! Declanşată cu mare tam-tam de către minis-
trul - contabil, aceasta nu este decât o banală şi mecanică înlocuire a unei clien-
tele politice cu alta - cu victimele colaterale de rigoare, acumulate din zona
vârfurilor ştiinţifice ale medicinei. Atâta şi nimic mai mut. Vorbe, vorbe, vorbe
şi câteva fapte. Altele decât vorbele.   (05 iunie)

Aventuri la Marea Neagră
Departe de litoralul însorit, în vuiet de sirene de poliţie şi într-un oraş

paralizat de lucrările la drumuri a început şi s-a sfârşit Forumul Mării Negre.
La această manifestare ce ar fi trebuit să-i reunească pe liderii ţărilor din bazi-
nul Mării Negre au participat, alături de iniţiatorul Forumului, preşedintele
român Traian Băsescu, alţi cinci preşedinţi - ai Azerbaidjanului, Armeniei, Ge-
orgiei, Ucrainei şi Moldovei. Au lipsit, din diferite motive, cei ai Rusiei, Turciei
şi Bulgariei. Practic, ai celor mai importante ţări din zonă, excluzând România.
Cea mai semnificativă absenţă rămâne cea a Rusiei, aceasta nearătându-se in-
teresată de iniţiativă şi, ca atare, neobosindu-se să-şi trimită vreun reprezentant,
sarcina informărilor rămânând pe umerii ambasadorului Tolkaci. Trăgând o
linie şi încercând să schiţăm un bilanţ putem spune că a fost un exerciţiu de
imagine reuşit. România a fost, pentru o zi, în centrul atenţiei celor interesaţi
de problemă. Iar Traian Băsescu şi-a bifat una dintre iniţiativele care îi definesc
acţiunea prezidenţială, pentru că Marea Neagră rămâne unul dintre termenii
de referinţă ai politicii externe abordat cu prilejul preluării mandatului, alături
de celălalt reper de marcă: axa Bucureşti - Londra - Washington. În fapt, pre-
şedintele şi colaboratorii săi au avut un foarte bun prilej să ia pulsul ponderii
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pe care o deţine, pe plan internaţional, România anului 2006. Iar pulsul acesta
este dat de interesul moderat al celor care n-au ce pierde şi de dezinteresul din
partea celor care n-au ce câştiga. În fond, prin participarea, dar mai ales ne-
participarea la acest Forum, au definit calibrul actual al României: unul modest.
Atâta timp cât nu are ce oferi - cu excepţia unui posibil export de democraţie
în ţări care n-au nevoie de aşa ceva, nimic! Relaţia proastă cu Rusia este, de
data aceasta ‘ratificată’ oficial şi calitatea de membru NATO al României este
de departe cea mai puţin importantă pentru o fostă (şi viitoare) superputere
care nu se simte confortabil să aibă în coastă un posibil teren de manevră al
adversarilor. În calitate de viitor membru al UE, România nu este în măsură să
ofere nici lecţii şi nici sprijin celor care aspiră şi ei la o viitoare şi incertă inte-
grare. Ce mai rămâne? Orgoliul unei ţări mici de a se da drept altceva decât
este: o mică putere. Şi militară, şi economică. Una care ar vrea să se erijeze în
moderator al unui talk-show internaţional în care se vorbesc cu totul alte limbi.
Că Rusia nu va agrea şi nu va participa la nici o iniţiativă a României este
aproape de la sine înţeles. Aşa cum ne-au tăiat macaroana în tentativele noastre
de a lua parte la procesul de normalizare a situaţiei din Moldova, aşa o vor face
oridecâteori ne va mai veni o idee asemănătoare. Marea Neagră, ‘lacul rusesc’
se poate lipsi de România cu multă uşurinţă, nici măcar băgând-o în seamă.
Or, cam asta s-a întâmplat luni la Constanţa: o demontraţie inutilă şi păguboasă
de orgoliu nesusţinut de nici un fel de argumente.   (07 iunie)

Secretul închisorilor secrete
Raportul oficial dat publicităţii ieri la Paris nu aduce nimic nou în le-

gatură cu închisorile secrete ale CIA. Declanşat în toamna anului trecut, acest
scandal ale cărui resorturi sunt destul de greu de descifrat a plecat de la o serie
de alegaţii ale unei organizaţii civice - Human Rights - care pentru a funcţiona
are nevoie de fonduri, iar pentru a obţine fonduri trebuie să producă ceva.
Măcar valuri. Or, valuri a produs cu prisosinţă. Nici n-ar fi fost greu, în mo-
mentul în care s-a ales o astfel de temă. Războiul declanşat de americani îm-
potriva terorismului are, ca orice război, o grămadă de victime şi consecinţe
colaterale. Nu poţi să lupţi împotriva unui duşman care nu respectă nici o regulă
fiind încorsetat de principii valabile pentru un cu totul alt tip de relaţie. Ame-
ricanii au înţeles acest lucru şi au obţinut din partea administraţiei derogările
necesare. În aceste condiţii, CIA a procedat la o serie întreagă de acţiuni menite
să smulgă dovezile prin care puteau fi contracarate eventualele acţiuni teroriste.
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Printre acestea au figurat şi interogatoriile mai neortodoxe luate însă în alte
părţi decât pe teritoriul american, unde ar fi contravenit unor legi ce nu puteau
fi călcate. Profitând însă de influenţa lor şi de principiul luptei totale cu acest
flagel, au organizat centre secrete de detenţie şi de interogatorii în alte ţări. În
Asia, în Africa, în America Centrală. Între aceste centre s-a desfăşurat un tranzit
intens, care a survolat sistematic Europa. Ei bine, aceste zboruri codificate,
purtând amprenta CIA au stârnit interesul şi imaginaţia civicilor şi a jurnaliş-
tilor. De aici până la suspiciunea că pe acolo pe unde s-au făcut escale trebuie
să fi existat şi ceva închisori secrete n-a fost decât un pas. Nu cred că, în pe-
rioada de după 11 septembrie, vreo ţară democratică ar fi putut să se opună so-
licitărilor de tranzit american. Le-au acceptat aproape toate ţările europene care
s-au aflat pe traseul acestor transporturi. Mi-e greu însă să cred că cineva ar fi
acceptat să găzduiască centre de detenţie. Nici măcar ţările în care influenţa
americană era dominantă. Cu atât mai puţin România, confruntată cu rigorile
accesului în UE. De ce se referă, sistematic, aceste pretinse rapoarte care au la
bază doar speculaţiile jurnalistice (nici n-au cum să aibă acces la informaţiile
ultrasecrete de acest fel în România. Tocmai datorită vulnerabilităţii României.
Datorită convingerii că suita de gesturi slugarnice la adresa americanilor n-ar
fi putut să o evite nici pe aceasta). Degeaba protestăm noi acum, suspiciunea
rămâne şi chiar dacă ea nu va putea fi niciodată probată, va atârna mereu în
balanţa judecăţilor şi evaluarilor la care vom fi supuşi.Ultimul puseu de acuze
poate avea însă rădăcini mai adânci şi mai concrete şi nu este exclus ca la ori-
ginea sa să se afle tocmai acele ţări şi cercuri de interese care nu doresc să îm-
partă şi cu România beneficiile traiului comun european şi care cred că în acest
fel pot să ne mai ţină deoparte o perioadă..   (08 iunie)

“Pretenţiile” conservatoare 
şi luciditatea executivă

Actuala putere a moştenit de la PSD nu doar structura guvernamentală
- pe care, în graba de a aplica cota unică de impozitare, n-a mai avut timp să o
modifice - ci şi concepţia asupra responsabilităţilor ce revin funcţiei de vice-
premier.Aceasta a fost inventată de Adrian Năstase, în momentul în care a avut
nevoie să-l scoată pe Talpeş din structura prezidenţială, lichidând opoziţia care
se manifesta acolo şi să atenueze diferendele apărute în relaţia cu Dan Ioan
Popescu, atotputernicul ministru al Economiei. Celor doi li s-au atribuit res-
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ponsabilităţi difuze pe care n-au apucat niciodată să le exercite, dat fiind con-
trolul aproape absolut pe care-l exercită premierul. Deşi a primit o jumătate de
guvern în coordonare, DIP şi-a văzut, practic, de treaba lui, în timp ce Talpeş
a parazitat Executivul până la finalul mandatului, sarcinile încredinţate lui fiind,
teoretic, cele legate de integrarea europeană.Soluţia neaşteptată şi pripită în
care s-a format guvernul condus de Tăriceanu, la presiunile preşedintelui Bă-
sescu, l-a obligat pe noul premier să ofere câte o compensaţie partenerilor care
au ajutat Alianţa să realizeze majoritatea parlamentară: câte o funcţie de vice-
premier, alături de cea atribuită democraţilor. Cam la fel ca vicepreşedinţii
SUA, noii vicepremieri au avut mai degrabă un rol formal, zonele de acţiune
fiind restrânse. Copos s-a ocupat, cum a putut, de IMM-uri, Bela îşi vede de
problemele maghiarilor din România, iar Pogea se bate cu sindicaliştii. Criza
declanşată de demisia lui Copos şi propunerea lui Voiculescu de către conser-
vatori are cauze limpezi: prin demersul lui Voiculescu, partenerii de coaliţie
vor să arate că nu se mai mulţumesc cu figuraţia făcută până acum. Bela s-a
alăturat aproape imediat solicitărilor de reîmpărţire a atribuţiilor vicepremie-
rilor, Pogea putând deveni la rândul său un beneficiar. Premierul, dacă va reuşi
să judece la rece “pretenţiile” conservatoare, va constata că acestea îl vor ajuta
să controleze mai bine situaţia de ansamblu derobându-l, totodată, de o serie
din prea multele responsabilităţi pe care şi le-a asumat şi care fac din el un pa-
ratrăznet pentru toate nemulţumirile şi neîmplinirile. Împărţind răspunderile,
Tăriceanu ar putea să întărească resorturile Coaliţiei şi să facă Guvernul să
funcţioneze  mai eficient. Cu atât mai mult cu cât relaţia sa personală cu liderul
conservatorilor ar putea înlătura alte eventuale manifestări de frondă ale aces-
tora, provenite, de regulă, din sentimentul de marginalizare.Dacă lucrurile vor
merge în direcţia solicitată de parteneri, s-ar putea să asistăm la un moment de
cotitură în acţiunea guvernamentală şi, implicit, în armonizarea măsurilor ne-
cesare pentru a face din efortul de aderare la termen un succes.(09 iunie)

O moarte primită cu aplauze...
Faptul că anunţul morţii unui om este întâmpinat cu aplauze poate să

dea respectivului episod o tentă de indecenţă. În faţa morţii doar tăcerea este
cea care are de spus ceva. Dar, în acest caz particular, lucrurile sunt cu totul şi
cu totul speciale: cel aplaudat pentru trecerea pe celălalt tărâm este un individ
a cărui conştiinţă este încărcată cu nenumărate crime odioase. El este acela
care a decapitat, în direct, pentru camerele de filmat, ostateci a căror unică vină
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era cea de a se afla întrun loc nepotrivit la momentul nepotrivit. A pus la cale
atentate care sau soldat cu sute de morţi. Mai nou, era în cautarea unei ... bombe
atomice, cu care să radă de pe faţa pământului oraşele pline de păcătoşi. Zar-
qawi, căci despre el este vorba, era, de la invadarea Irakului de către americani,
‘braţul înarmat’ al organizaţiei teroriste care dăduse lumii civilizatecele mai
grele lovituri. Dacă Bin Laden continuă să fie teoreticianul terorii,Zarqawi a
devenit practicianul ei. Ascuns în haosul creat de război, el sfida forţa militară
americană lovind acolo unde nu te aşteptai şi întreţinând teroarea care guver-
nează deja de ani de zile Irakul eliberat de teroarea lui Saddam şi târât cu forţa
pe drumul unei democraţii pe care n-o înţelege şi n-o doreşte. Uciderea lui Zar-
qawi într-o ambuscadă despre care circulă deja variante fantasmagorice, chiar
dacă îi face să răsufle uşuraţi pe americani şi autorităţile din Irak, este departe
de a pune capăt terorii. După o logică proprie fenomenului, locul lui Zarqawi
va fi luat de alţi practicieni ai terorii, care consideră că Allah le-a încredinţat
misiunea alungării unui inamic care nu are de gând sa plece, cu orice risc, cel
puţin atâta timp cât din puţurile irakiene se mai poate extrage un baril de petrol.
Zarqawi şi oamenii săi n-au apărut din senin, Ei sunt, între altele, şi o conse-
cinţă directă a ‘cruciadei’ americane, care a confundat cu intenţie lucrurile: nu-
cleele teroriste din zonă, cu regimul lui Saddam. Din această confuzie a rezultat
ce putea fi mai rău: revigorarea terorismului, căruia i-a fost oferită o nouă cauză
şi aruncarea în haos a unei ţări căreia dictatura îi conferea o anumită stabilitate.
Că Saddam nu a dispus nici de arme de distrugere în masă şi nici nu a coperat
cu Al-Qaeda este acum un adevăr despre care nimeni nu vrea să mai discute.
Dar aceste lucruri nu mai au importanţă. Războiul a pornit, victoria a venit
rapid si haosul şi nesiguranţa s-au instalat temeinic alimentând resorturile mis-
tico-religioase ale atentatorilor ucigaşi şi ale nenumăratelor formaţiuni teroriste
de genul Al-Qaeda..   (10 iunie)

Ia fregata, neamule!
România n-a fost niciodată o putere navală. N-a dat bătălii pe mare.

N-a fost angajată în conflicte care să aibă ca loc de desfăsurare largul. A avut,
însă, mai mereu, o flotă care a stationat mai mult prin porturi, din lipsă de com-
bustibil. Ce-a fost mai de Doamne-ajută au confiscat ruşii, după război. Ce-a
rămas a fost cârpit şi s-a vegheat mai degrabă să nu se scufunde decât să per-
formeze şi, la urma-urmelor, pe unde ar fi putut să performeze? Marea Neagră
a fost şi a rămas un “lac rusesc”. Americanii n-au voie, conform unor proto-



144 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

coale internaţionale, să treacă prin Bosfor. Noi şi bulgarii, ca membri NATO,
nu prea contăm. E însă Turcia, care, cel puţin teoretic, ar putea opune un soi
de rezistenţă flotei împărţite între ruşi şi ucraineni, de la Sevastopol.Atunci,
de ce-am avut nevoie de aceste două fregate, pe care englezii tocmai le scose-
seră din uz, din cauza vechimii? Dacă am fi făcut ca chilienii, care le-ar fi achi-
ziţionat ca să le folosească ca ţinte, în exerciţii de tragere pe mare, mai avea
un haz. Dar aşa? Povestea înzestrării armatei e un capitol care, mai devreme
sau mai târziu, va trebui să fie citit cu atenţie. Pentru că acolo se ascund câteva
dintre cele mai mari “tunuri” date pe banii statului. Pretextul general valabil a
fost compatibilitatea cu NATO. În numele acestei compatibilităţi s-a făcut con-
tractul “Motorola”, care îl mai târăşte şi acum prin tribunale pe generalul Stăn-
culescu. În numele aceleiaşi compatibilităţi, s-au cumparăt avioanele Hercules,
de la americani, vechi de aproape jumatate de secol. E drept că îşi mai fac
treaba, ducându-i în Irak şi în Afganistan, pe preşedinte şi pe ministrul Apărării.
Dar fregatele astea, ce rost au avut?Iată că anchetatorii britanici par să fi găsit
răspuns la întrebare: comisionul. O bagatelă de 7 milioane de lire pentru care,
ca să intre în nişte buzunare, în curs de identificare, s-au scos din buget 116.
De banii ăştia ne-am ales cu două nave vechi, proaspat vopsite şi cu rugina as-
cunsă sub grund, care s-au târât din Portsmouth până la Constanţa pentru a
muri în linişte aici.Şi, poate, pentru a înlocui droaia de nave vândute, de bătrâ-
nete, ca fier vechi la turci.O afacere dubioasă, ca multe altele dintre cele făcute
în aceste vremuri tulburi, de persoane dubioase.   (12 iunie)

Impasul liberal
Nori negri pe cerul Alianţei şi ai Coaliţiei: tot mai multe voci critice

se fac auzite, acuzând izolarea şi “sectarismul” de care a dat dovadă preşedin-
tele PNL în rezolvarea treburilor curente. Cele mai dure aprecieri vin tocmai
din partea fostului preşedinte şi actual consilier prezindenţial, Teodor Stolojan.
În mai multe ieşiri la rampă, pe parcursul unor vizite “în teritoriu”, acesta îl
vizează pe Tăriceanu ca fiind exponentul, chiar prizonierul unor cercuri “de
interese” (ecou prezidenţial!) formate din prieteni intimi. În acest fel, deciziile
importante nu se mai discută în forurile partidului, ci se iau pur şi simplu, ceea
ce creează o ruptură evidentă între conducere şi restul activului.Într-un fel, Tă-
riceanu repetă experienţa lui Năstase. La rândul său, acesta a determinat pri-
mele “cârteli” în partid în momentul în care vechii lideri au început să fie
îndepărtaţi în favoarea unui val de membri noi, activi şi pragmatici, care au
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acaparat principalele pârghii de decizie. Numai că Năstase avea de furcă doar
cu propriul său partid. Tăriceanu însă trebuie să-i înfrunte, pe lângă ai săi, şi
pe ceilalţi, aliaţi sau parteneri, fiecare cu problemele, viziunile şi simpatiile
sale. În mod neaşteptat, relaţia cea mai cordială pare să o aibă cu conservatorii,
eventuala venire a lui Dan Voiculescu în poziţia de vicepremier fiind, fără în-
doială, un atu în favoarea sa, în timp ce cea mai tensionată este cu democraţii.
Diferenţele de vederi dintre cele două formaţiuni aliate au evoluat constant,
de la alegerile anticipate până la actuala restructurare pe care democraţii o vor
cât mai rapidă, în timp ce Tăriceanu ar dori-o cât mai târziu. Diferendele se
manifestă şi prin puternica opoziţie dintre miniştrii democraţi - cel puţin la
prima vedere mai stabili şi mai eficienţi, şi cei liberali. Practic, incompetenţa
acestora din urmă, marcată în cazurile Flutur, Nicolaescu, Athanasiu şi Ungu-
reanu, care conduc autoritar topul celor mai slabi membri ai Executivului, este
cea care va duce, în cele din urmă, la colapsul liberal. Pe măsură ce Tăriceanu
şi-a câştigat “independenţa” în disputa cu preşedintele, el pierde puncte datorită
propriei sale echipe, pe care nu are curajul să o schimbe, fără riscul de a afecta
grav echilibrul şi aşa destul de fragil din interiorul unui partid măcinat de or-
golii şi rivalităţi. Pe acest fond, discuţiile despre restructurare rămân pur aca-
demice, fără nici un impact asupra proiectelor imediate care nu depăşesc stadiul
unei cosmetizări uşoare.   (13 iunie)

Sub semnul întrebării
De aproape o săptămână, de când au apărut primele articole în presa

engleză, mass media autohtonă a luat pur si simplu foc pe tema celor două fre-
gate englezeşti achiziţionate de armata română. Nu există ediţie de ziar sau
emisiune de actualităţi care să nu se refere la un aspect legat de această che-
stiune. Ni s-a arătat, în premieră, până şi blocul din Londra în care locuieşte
familia George, ca fiind rodul unei ample investigaţii gazetăreşti. Am aflat şi
aflăm în continuare, tot felul de lucruri. Că cele două fregate erau practic scoase
din uz şi dacă nu le luam noi cu 116 milioane de lire, le vindeau turcilor cu
200.000 de lire, ca să le taie pentru fier vechi, sau chilienilor, ca să le folosească
ca ţinte pentru bombardamente navale. Fregatele au avut însă cea mai bună
soartă: au fost înfiate de marina română, în dorinţa compatibilizării cu forţele
NATO, fregatele - care consumă de 7 ori mai multă motorină decât colegul lor
autohton ‘’Mărăşeşti’’- fiind specializate în lupte antisubmarine - specie extrem
de rară în Marea Neagră. Mai aflăm că tranzacţia ar fi trebuit să fie însoţită de
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un transfer de tehnologie şi operaţiuni (celebrul offset) care să se efectueze în
ţară, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Dar cea mai spectaculoasă infor-
maţie este aceea că de abia de acum trebuie băgaţi bani serioşi în cele două
fregate pentru a le aduce la nivelul interoperabilităţii în NATO, sume care ar
putea să depăşească costurile de achiziţie. Celelalte aspecte - respectiv mita
(comisionul) de 7 milioane, rămân deocamdată anecdotice. Am aflat că BAE
avea un veritabil sistem de acest fel pe care îl practica cu nonşalanţă şi că be-
neficiile companiei erau mai importante decât ale statului (Anglia a ‘’câştigat’’
din vânzare ceva peste 100 de mii de lire!). Cine a încasat comisionul şi dacă,
întradevăr, e vorba despre un politician român, vom mai vedea dacă vom afla.
Deocamdată pe mine, ca membru al breslei, mă frământă o întrebare: de ce la
momentul când s-a făcut această operaţiune nimeni nu şi-a pus aceste întrebări?
De ce, nici eu, nici alţi colegi, nu ne-am întrebat atunci ce rost are să cumpărăm
două vechituri şi dacă ele ne vor fi de vreun folos în integrarea noastră în NATO
şi Uniunea Europeană. Am asistat cu seninătate la declaraţiile pompoase ale
politicienilor, am admirat festivităţile de preluare de la Portsmouth şi primirea
festivă de la Constanţa. Dar nu ne-am pus întrebări. De ce a trebuit ca nişte ga-
zetari englezi să ne deschidă ochii asupra tuturor inadvertenţelor, mai mult
decât evidente, care ne privesc direct, ale acestei mari mânării?   (14 iunie)

Guvernul - la mâna “Colegilor”
Bătălia din interiorul Coaliţiei se duce acum între partidele majoritare

pe subiectul: restructurare sau remaniere? Democraţii, care ţin cu orice preţ să
apară în ochii opiniei publice drept motorul structurii aflate la guvernare şi fac-
torul determinant în progresul acesteia susţin restructurarea. Ei zic că formula
de guvern este cea moştenită de la PSD în graba preluării puterii şi că ea nu se
potriveşte cu actualele stări de lucruri. În consecinţă vor un guvern mai mic şi
mai dinamic, fără vicepremier şi fără miniştri de stat. Şi ca să nu existe nici un
dubiu în legătură cu seriozitatea intenţiilor lor, au şi procedat la o primă ope-
raţiune, luându-l prin surprindere pe premier cu retragerea vicepremierului
Pogea şi cu înlocuirea foarte criticatului ministru Dobre cu un membru repre-
zentativ al partidului, capabil de vocalize sugestive, până una alta. De cealaltă
parte, liberalii susţin sus şi tare că nu este momentul să se facă restructurări şi
că trebuie aşteptat, cel puţin raportul Comisiei Europene din septembrie, un
guvern nou, ca formă şi componenţă fiind de dorit să intre în pâine abia dupa
1 ianuarie 2007. În afara primului cerc, maghiarii merg pe ideea că dacă e să
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se restructureze ceva, asta poate să se întâmple abia la toamnă şi în nici un caz
în condiţiile desfiinţării postului de vicepremier. Ba, mai mult, UDMR-ul ar
trebui să intre în posesia a cel puţin alte două portofolii.O situaţie deosebită
găsim în cazul Patidului Conservator. Aici lucrurile se complică pe zi ce trece.
Oferta de a-l plasa pe Dan Voiculescu în fotoliul eliberat de George Copos tre-
nează datorită complicaţiilor apărute - nu întâmplător - în evaluarea situaţiei
acestuia de către CNSAS. Voiculescu pare dornic să intre în Guvern şi să re-
zolve câteva probleme sociale care trenează, mizând pe experienţa sa mana-
gerială şi pe nevoia Executivului de a ieşi din câteva clinciuri care încep să
devină cronice. Voiculescu nu este însă agreat de Băsescu şi unii observatori
cred că “noile date” apărute în evidenţele CNSAS fac parte dintr-un scenariu
pus la cale în “laboratoarele” de la Cotroceni. În situaţia în care Colegiul ar
lua, prin vot, o decizie care să-l blocheze pe Voiculescu, este aproape sigur că
acesta se va retrage de la guvernare lăsând guvernul în aer şi făcând inutilă
dezbaterea remaniere-restructurare. Un astfel de gest ar putea fi urmat, de o
moţiune de cenzură(anunţată deja de PSD pentru 20 iunie) în urma căreia ar
trebui format un nou guvern. Calculul hârtiei arată că o nouă coaliţie care să
pună laolaltă vechi tovarăşi de drum - PSD-PRM-PC - ar putea să solicite pre-
şedintelui Băsescu să accepte un nou premier desemnat de aceasta - care nu ar
fi exclus să fie chiar Voiculescu - guvern care ar avea ca obiectiv realizarea
aderării şi organizarea, după 1 ianuarie 2007, de alegeri anticipate.Sunt însă
supoziţii. Pentru moment suspansul este menţinut de către CNSAS, decizia
Colegiului putând să producă un seism politic major.   (15 iunie)

Arta mimării
A făcut vâlvă cazul medicului de la Witting care, la 73 de ani, neîncumetându-
se să mai mânuiască, pe bune, bisturiul, mima operaţiile pe care ar fi trebuit să
le facă pacienţilor. Care pacienţi nu prea îşi dădeau seama cum se puteau da
pe mâna unui om trecut bine de tot de vârsta pensionării. Dar asta e treaba lor.
Unii dintre ei au reclamat că după operaţie n-au văzut mai bine şi singura ex-
plicaţie care stă în picioare este că domnul doctor doar s-a prefăcut că îi ope-
rează. În loc să zică mersi că în felul acesta măcar nu le-a făcut rău, pacienţii
s-au dus cu jalba-n proţap pe la ziare care bineînţeles că au luat foc punând
cazul pe prima pagină înainte să fi avut vreo confirmare a realităţii faptelor.
Dar şi asta e treaba ziariştilor. Mie mi-a plăcut un lucru: valoarea emblematică
a acestui procedeu: medicul care se preface că operează. Şi cred că pentru Ro-
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mânia se potriveşte ca o mănuşă. Pentru că numai noi avem guverne care se
fac că guvernează, neavând altă grijă decât să se menţină la putere; miniştrii
care se prefac că administrează domeniile de care răspund, când ei, de fapt, nu
fac altceva decât să-şi aranjeze ponturi prin care să-şi mărească averea; în Ro-
mânia avem un Parlament care mimează că dă legi, plin de parlamentari care
mimează votul când nu-l încredinţează nepoatelor; în România preşedintele
declară război corupţilor şi stă la masă cu suspecţi de corupţie sau de îmbogă-
ţire frauduloasă; în România politicienii mimează excelent devotamentul faţă
de poporul pe care-l reprezintă şi faţă de principiile politicii pe care o promo-
vează, în timp ce în culise cad la pace cu adversarii pentru împărţirea prăzii
din banul public; în România se mimează de 16 ani Reforma, şi la prima în-
cercare de a schimba ceva toată lumea strigă ca din gură de şarpe că se aten-
tează la valorile perene ale naţiei; în România toată lumea mimează dorinţa
fierbinte de a intra în Uniunea Europeană, în timp ce orice demers se loveşte
de lene, dezinteres, incompetenţă, ridicate la rangul de îndatoriri de serviciu.
Într-o astfel de Românie, doctorul cu pricina ar trebui proclamat erou. Mimarea
sa măcar nu face rău. În timp ce toate celelalte forme de parodiere a ceea ce ar
trebui să constitue o realitate dinamică nu fac altceva decât să ne ţină pentru
mult timp de acum încolo, la coada listei. Artişti în a mima, un singur lucru îl
realizăm cu talent şi cu autenticitate: furtul propriei căciuli!   (16 iunie)

“Societate deschisă” sau 
“internaţionalism proletar”

Un ziar a cutezat recent să facă un gest de-a dreptul blasfemiator: să
publice o listă a membrilor societăţii civile stipendiaţi, sponsorizaţi şi finanţaţi
de Fundaţia Soros. Unde, zice ziarul, printre persoane demne de toată stima s-
au strecurat şi o serie întreagă de personaje asupra cărora planează serioase în-
doieli, suspectate de a fi fost infiltrate de securitate sau de structurile peceriste.
Majoritatea celor care au trecut prin şcoala de democraţie a “societăţii des-
chise” - marotă a miliardarului americo-maghiar George Soros - au ocupat sau
ocupă poziţii prin care direcţionează sau derutează opinia publică, prefabricând
curente sau tendinţe ce au la origine calcule şi interese bine stabilite. Deşi lu-
crurile erau evidente de mai mult timp, o veritabilă regulă a tăcerii a domnit în
acest sens. În timp ce publicţiile şi mijloacele media co-interesate n-au încetat
de-a lungul acestor ani, sa veştejească categoria celor care au suportat influenţe
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şi îndoctrinări de esenţă răsăriteană. Studiile la Moscova sau stagiile pe la di-
ferite instituţii internaţionaliste au devenit o etichetă care s-a aplicat cu duritate.
Cei mai zeloşi luptători împotriva spiritului acestor categorii s-au dovedit a fi
tocmai aceia care s-au înfruptat la ţâţa exportului de democraţie din perioada
tranziţiei. Nu poţi să nu te întrebi - păstrând proporţiile şi neamestecând lucru-
rile - în ce măsură dogmatismul de stânga este mai rău decât cel de dreapta şi
în ce măsură finanţările unor zone ale societăţii civile - care s-au erijat în lideri
ai întregului spectru - sunt mai “curate” decât cele ale cominternismului şi in-
ternaţionalismului proletar. Mi-ar place ca după 16 ani de experienţe România
să fie în stare să-şi distileze o societate civilă eliberată de dependenţe financiare
şi de extremismele “în oglindă” ale exportului de democraţie. Trecând prin ex-
perienţa ambelor sisteme, se poate debarasa de aceste servituţi punându-se în
slujba unicului comanditar autorizat: realitatea românească, în întreaga ei di-
versitate şi originalitate.   (17 iunie)

Cine ne pune beţe-n roate?
Cel de-al cincilea val de lărgire a Uninunii Europene se dovedeşte a fi

şi cel mai dificil şi mai controversat. România şi Bulgaria, de la graniţa estică a
Uninunii, au avut de parcurs cel mai monitorizat proces de aderare. Şi cel mai
server, în acelaşi timp.Practic, în nici unul dintre cazurile precedente, lupa su-
pravegherii nu s-a fixat cu atâta ostentaţie aproape asupra fiecărui amănunt, iar
termenele nu au fost atât de elastice şi de nesigure. Până şi acest 1 ianuarie 2007
a fost obţinut in extremis şi printr-un major efort diplomatic depus de precedenta
guvernare, fiind introdus în rezoluţiile UE practic în ultimul moment.Cel mai
comod şi mai la îndemână ar fi să cădem în plasa autovictimizării şi să găsim
motivaţii exterioare. Ca de pildă, ostilitatea de natură religioasă, noi şi bulgarii
(fără a-i mai socoti pe greci) fiind singurele naţiuni ortodoxe ale Uniunii, o cre-
dinţă mai degrabă specifică răsăritului decât apusului. Sau poate antipatia con-
stantă pe care au determinat-o “trădările” istorice ale aliatului german, cel care
are acum poziţia cea mai importantă şi poate influenţa orice decizie.Chiar dacă
rezidă un sâmbure de adevăr în aceste motivaţii, cred cu tărie că dacă cineva este
responsabil pentru mersul nostru poticnit spre Uniune, atunci acesta nu poate fi
decât Guvernul României. Sau guvernele României care au lucrat pentru acest
scop cu mai multă sau mai puţină tragere de inimă, cu mai multă sau mai puţină
competenţă. Nu poate fi făcută răspunzătoare Uniunea de întârzierile repetate în
aplicările unor măsuri, de pierderea vremii cu alte lucruri, fără nici o legatură cu
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eforturile de aderare, de bătăliile politice sterile în condiţii de crize succesive
profunde şi cu urmări importante.Paradoxal este faptul că pe măsură ce termenele
s-au apropiat, entuziasmul cu care s-a purces la îndeplinirea condiţiilor a scăzut
mereu, până la pericolul amânării sine die a aderării. Nu întâmplător, data de 1
ianuarie 2007 a fost şi este una teoretică, iar recent luata decizie de la Bruxelles
ne temperează serios entuziasmul: ea rămâne valabilă dacă vom fi în stare să in-
tensificăm reformele. Or să se intensifice reforme concomitent cu bătăliile poli-
tice interne, din interiorul şi din exteriorul Coaliţiei, pare un lucru destul de dificil,
iar 1 ianuarie 2007 - “un pod mult prea îndepărtat”(19 iunie)

Show-ul educaţiei
În topul celor mai ‘fierbinţi’ scaune de ministru - acela al Educaţiei

ocupă locul al doilea. Faţă de recordul de 14 miniştri în 16 ani de la Sănătate,
cel de vreo 12 de la învăţământ ar putea să indice faptul că aici lucrurile au
mers puţin mai bine. Realitatea este că n-au mers bine deloc şi că de 16 ani pe
seama educaţiei se fac cele mai variate experimente, în numele unor reforme
fără cap şi fără coadă, pe care fiecare guvernare le-a văzut altfel. Ceea ce a
lipsit esenţial acestui proces este continuitatea eforturilor. Ceea ce s-a construit
în peste o sută de ani, începând cu Spiru Haret şi ceea ce a constituit cel mai
pertinent exemplu de stabilitate şi de eficienţă, s-a dus pe apa Sâmbetei în în-
cercarea de a adapta sistemul la o realitate încă nestructurată. Începând cu struc-
tura anului şcolar - alta aproape în fiecare sezon - şi terminând cu programa
materiilor - în care Eminescu, de-o pildă, stă în aceeaşi ‘bancă’ cu Andreea
Esca (fără ca aceasta să aibă vreo vină) asistăm la un balans continuu între ex-
treme şi la un riscant experiment făcut pe pielea copiilor care vor purta de-a
lungul existenţei lor amprenta diletantismului organizatoric şi profesional al
uneia dintre cele mai importante instituţii responsabile de viitorul naţiunii.
Dacă vorbim de o investiţie pentru viitor, cea mai importantă şi mai complexă
se situează în perimetrul educaţiei. Şi nu mă refer doar la investiţie materială,
bănească, totdeauna insuficientă, ci la aceea care are în vedere modernizarea
abordării procesului de învăţământ. Chiar dacă toţi preşedinţii şi premierii de
până acum au fost de acord cu punctul de vedere teoretic că procesul de învă-
ţământ merită o atenţie sporită, nici unul n-a reuşit să determine alocarea re-
surselor necesare. Minimul de subzistenţă a fost obţinut doar la presiunile
sindicale care, cel puţin în ultimii ani, au făcut din anul şcolar o veritabilă pa-
rodie. Ne aflăm din nou într-un astfel de moment, în care incapacitatea guver-
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nului de a-şi onora angajamentele asumate faţă de personalul din învăţământ,
ameninţă cu un nou boicot în plină sesiune de examene. Criza este amplificată
de cea din interiorul coaliţiei aflată la guvernare, unde disputa publică dintre
premierul liberal şi ministrul democrat atinge cote de ridicol, cu acuze şi replici
care fac deliciul elevilor obişnuiţi tot mai mult în ultima vreme să dialogheze
în acelaşi mod cu dascălii lor, cărora ajung să le mai aplice şi corecţii. Specta-
colul pe care-l oferă Educaţia, cu toate disfuncţionalităţile sale are şi o ‘em-
blemă’ pe măsură: episodul cu subiectele obţinute de un jurnalist care intră-n
minister ca-n brânză, merită să se înscrie în antologia haosului care guvernează
în locul celor aleşi şi mandataţi să facă acest lucru.   (20 iunie)

Hazul de necaz?
Anul 2001. În parcul sediului din şos. Kiseleff al partidului care cu şase

luni în urmă câştiga triumfal alegerile după o guvernare de coaliţie dezastruoasă
adie aer sărbătoresc. Premierul Năstase, devenit totodată şef de partid prin ieşi-
rea din dispozitivul organizatoric a preşedintelui Iliescu, îşi sărbătoreşte ziua de
naştere. Festivităţile au căpătat, prin grija harnicilor săi colaboratori, aerul unei
veritabile sărbători naţionale. Pentru a da prilej tuturor celor dornici să-şi pre-
zinte omagiile şi să-l asigure pe cel mai puternic om al momentului de totalul
lor devotament, protocolul de partid şi de stat a organizat trei reprize de pre-
zentări: una la Parlament, pentru membrii corpului legiuitor, o alta la partid,
pentru lumea bună şi pentru VIP-uri şi ultima, spre seară, la Snagov, dacă îmi
aduc bine aminte, pentru colegii din guvern şi partid, oamenii apropiaţi. La Kis-
seleff, oaspeţii sosiţi buluc au fost ordonaţi într-o coadă lungă ce pornea de la
intrarea din spatele palatului şi sfârşea undeva pe pajişte, unde premierul, la trei
ace, mulţumea din vârful buzelor, adresând câteva cuvinte celor care meritau
un spor de atenţie. În spatele său, sepepiştii de serviciu primeau şi depozitau
cadourile, între care se remarcau ambalajele specifice tablourilor. Întreaga ma-
nifestare căpătase un aer straniu de religiozitate, nimeni cutezând să fluiere în
biserică cu vreun gest care ar fi ieşit din regulile protocolului.

Cinci ani mai târziu. Palatul Parlamentului, aripa în care a fost ame-
najat Muzeul de Artă Contemporană. Cu două zile mai devreme de data din
calendar, deputatul Adrian Năstase îşi sărbătoreşte aniversarea într-un mod ori-
ginal: lansând volumul ‘Codul lui Zambaccian’ - o culegere de articole pe care
le-a publicat în ultimul an înt-un cotidian central, care i-a oferit cu generozitate
o rubrică.. Gazdă atentă, autorul îşi primeşte puţinii invitaţi sosiţi, cu căldură.



152 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

Zeflemelele şi ironia au rămas în carte. Observaţiile acide, care au făcut nu
odată deliciul asistenţei, sunt rezervate celor absenţi - aceia care-l poartă pe
drumuri, punându-i tot felul de întrebări incomode şi căutându-i nod în papură.
Printre cei sosiţi la lansare nu se numără nici unul dintre actualii lideri ai par-
tidului pe care l-a condus, dar este prezent, surprinzător, vechiul său critic, fos-
tul preşedinte Iliescu. În primul rând al sălii iau loc doamna Năstase şi cei doi
fii care joacă acum cu modestie rolul de simpli membri de familie ai unui sim-
plu parlamentar. Prezentarea decurge într-o notă de bună dispoziţie şi autorul
face risipă de vorbe de duh şi de epitete bine găsite. Dovedeşte, odată în plus,
că are haz şi ştie să-şi ţintuiască adversarii la stâlpul ridicolului. Dezvăluie
vâna unui foiletonist de talent iar gazetarii prezenţi - altădată ţinuţi prin ţarcuri
de către celebra Dorina Mihăilescu, artizana proastei sale relaţii cu presa - se
bucură acum de complicitatea celui pe care l-ar putea avea drept coleg. Este
un alt Adrian Năstase, umbra ‘arogantului’ de altădată, regăsindu-şi calităţi pe
care le credeam îngropate în orgolii şi adulaţie, eliberat de armătura protectoare
a celor care au făcut din el un prizonier al intereselor proprii. Nu-mi pot reprima
o obsedantă întrebare: de ce unii oameni trebuie să se împiedice de propriile
lor limite şi abia căzând de pe piedestalul pe care au fost înălţaţi să-şi recapete
trăsăturile care fac din ei oameni asemenea celor pe care, de regulă, îi dispre-
ţuiesc? Sau pe care nu mai apucă să-i bage în seamă.   (21 iunie)

Ciobul prezidenţial şi 
oala spartă guvernamentală

Că nimic nu e bătut în cuie în politica românească o dovedeşte chiar
evenimentul de luni - prezenţa lui Traian Băsescu în faţa camerelor reunite ale
Parlamentului, cu o analiză a activităţii Guvernului în cele 500 de zile de la
preluarea puterii. Dacă în decembrie anul trecut preşedintele afirma fără să cli-
pească: ‘Avem cel mai bun guvern postdecembrist’, acum nu se sfieşte să-şi
corecteze drastic aprecierea. Nu numai că nu este cel mai bun, dar este unul
plin de hibe, pe care preşedintele le-a demontat meticulos, spre marea satis-
facţie a Opoziţiei. Revăzând la rece textul prezidenţial, nu poţi să-ţi înfrângi
tentaţia unei acolade istorice: în martie 2002, într-o prestaţie asemănătoare tot
în faţa camerelor reunite, fostul preşedinte Iliescu denunţa ‘capitalismul de
cumetrie’ constituit de noua administraţie şi îndepărtarea de nobilele idealuri
ale social-democraţiei. A constituit, ca şi acum, o surpriză violenţa tonului abor-
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dat de fostul preşedinte caracterizat, mai degrabă prin propensiune împăciui-
toare şi printr-o relativă blândeţe faţă de colaboratorii săi. Dacă deterioarea re-
laţiei preşedinte-premier în cazul Iliescu-Năstase a fost una mai discretă, nu
acelaşi lucru e valabil şi pentru cuplul Băsescu-Tăriceanu. La momentul când
oferea generoasa caracterizare, Băsescu avea deja îndoieli serioase asupra co-
rectitudinii opţiunii prin care a făcut din Tăriceanu un premier. Avuseseră deja
loc câteva conflicte, în special cel pe tema alegerilor anticipate, dar nimeni nu
bănuia spre ce zonă acută va evolua această relaţie. Evenimentul de luni de la
Parlament marchează o ruptură aproape definitivă între cei doi centri de putere.
Boicotarea de către premier şi de către miniştrii liberali a cuvântării preziden-
ţiale este fără precedent în istoria postdecembristă. Fără precedent este şi ig-
norarea de către premier a criticilor prezidenţiale, căci Tăriceanu n-a catadixit
nici măcar să le conteste cu jumătate de gură, în stilul său tradiţional. Deşi ar
fi putut să o facă. Premierul a ratat şansa de a-i întoarce preşedintelui criticile,
întrebându-l ce anume a făcut el pentru ca opţiunea europeană să fie mai apro-
piată? Cum şi-a îndeplinit atribuţiile specifice funcţiei? Pentru că Traian Bă-
sescu este mai mult decât vulnerabil la acest capitol. Prestaţia sa în materie de
politică externă a fost una constant dezastruoasă, încărcată de gafe şi de opţiuni
eronate. Dacă n-ar fi decât să menţionăm penibilul Forum al Mării Negre, sau
erodarea relaţiei cu marile puteri europene printr-un servilism extrem faţă de
americanii şi este suficient să se vadă că nu are nici un motiv să se considere
mai breaz decât premierul. Asta nu înseamnă că pomelnicul său critic nu ră-
mâne valabil. Şi că prestaţia guvernului nu este în mod evident sub cota care
ar fi fost necesară pentru ca cel puţin integrarea europeană să nu stea în suspans
prelungit.   (22 iunie)

Ce vrea Emil Constantinescu?
Emil Constantinescu a intrat în galeria preşedinţilor aleşi democratic

ai României printr-o întâmplare combinată: susţinerea insistentă a candidaturii
sale de către Alianţa Civică şi de către Ana Blandiana personal, şi resentimen-
tele lui Corneliu Coposu faţă de Ion Raţiu, cel mai avizat aspirant al Convenţiei
Democratice la această funcţie. Aceste două umori, coroborate cu dorinţa ma-
jorităţii electoratului pentru o schimbare care să ofere şansa unei guvernări mai
coerente şi mai puţin corupte l-au propulsat pe Emil Constantinescu, ca expo-
nent al schimbării, la Cotroceni. Timp de patru ani, el s-a străduit să-şi con-
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struiască o personalitate care-i lipsea în mod natural. Prizonier al Convenţiei
şi al celor trei centre de putere care fragmentau demersul guvernamental, şi-a
îndreptat atenţia spre exterior, în aspiraţia de a deveni ‘lider zonal’ într-o parte
a Europei în care România ar fi putut constitui un model. N-a fost să fie, ori
pentru că statura sa nu era suficientă, ori pentru că altele erau interesele marilor
puteri în zonă. Eşecul extern a fost consolidat de cel intern: ‘înfrângerea’ sa de
către securişti a rămas de pomină, la fel ca şi ‘greaţa’ faţă de politicieni. În
aceste condiţii, cariera politică s-a încheiat înainte de termen odată cu dizol-
varea de facto a Convenţiei şi cu defecţiunea liberală care l-a lăsat, practic,
fără obiectul muncii. Intrat în viaţa civilă, Emil Constantinescu a plonjat pentru
o bună bucată de vreme în uitare. Încercările sale de a anima nişte partide de
buzunar au fost sortite eşecului. Nu l-au scos din anonimat nici cele patru vo-
lume masive de amintiri de la Cotroceni pe care nu prea s-a încumetat nimeni
să le citească. Au trecut peste el două cicluri electorale fără a lăsa urme. Iată
însă că, de o bucată de vreme, Emil Constantinescu este activ. Prezent pe ecra-
nele televizoarelor în talk-show-uri de mai mică sau mai mare audienţă, el şi-
a îndreptat tirul asupra celorlalţi doi preşedinţi. Asupra lui Traian Băsescu -
inamic vechi şi îndârjit, încă de pe vremea guvernării Convenţiei - şi a lui Ion
Iliescu. Pe primul îl acuză cu insistenţă de colaborare cu Securitatea şi încearcă
să convingă CNSAS să caute şi prin acele dosare care conţin dovada ‘prieteniei’
actualului preşedinte cu odioasa instituţie. Pe cel de-al doilea îl dă în vileag ca
fiind cel care ar fi organizat cu bună ştiinţă expediţia minerilor în Capitală în
iunie 1990 şi că ar fi promovat ciomăgirea cadrelor didactice (printre care s-ar
fi numărat şi el) şi a studenţilor din Universitate, oferindu-i lui Dan Voinea
acele informaţii de care acesta are nevoie pentru a-şi desăvârşi opera justiţiară.
Mai pe şleau spus, Emil Constantinescu ar fi încântat să-i dea în gât pe cei doi
colegi ai săi. Cu ce beneficiu? Unul extrem de incert: portretul său ar putea ră-
mâne singurul neciobit în galeria preşedinţilor. Pe el, însă, nu-l va mai putea
aduce nimic în primul plan al unei vieţi politice ce a evoluat în direcţii pe care
el nu mai reuşeşte să le perceapă.   (23 iunie)

Lung prilej de supoziţii...
Faptele: joi pe la prânz, un reporter rătăcit (oare) prin preajmă observă

că preşedintele Băsescu cu suita de sepepişti aferentă, descinde la un cunoscut
restaurant din zona Casei Presei Libere. Restaurantul e închis publicului, iar
la intrare aştepta un cunoscut jurnalist, între altele coproprietar al localului.
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Acelaşi reporter norocos îl vede, după cam un sfert de oră, pe liderul conser-
vator Dan Voiculescu ieşind grăbit pe uşa pe care intrase Băsescu şi plecând
într-o direcţie necunoscută. După vreo o oră a plecat şi preşedintele. Zarva is-
cată de această ştire a încins telefoanele. Consilierul prezidenţial Adriana Săf-
toiu a confirmat parţial: da, dl preşedinte a fost la restaurantul cu pricina, dar
nu s-a întâlnit cu Voiculescu. Voiculescu, la rândul său, nu face nici un comen-
tariu pe această temă. Prilej de supoziţii şi controverse, evenimentul poate avea
următoarele explicaţii. Prima. Consilierul prezidenţial nu minte. Cei doi nu s-
au întâlnit. Deşi greu, aproape imposibil, să nu dea nas în nas într-un restaurant
gol şi în care gazda are obligaţii protocolare faţă de ambii politicieni, cu atât
mai mult cu cât unul dintre ei i-a fost până de curând patron. Se poate presu-
pune ca Voiculescu, venit mai devreme, era la cafea când a intrat Băsescu şi
că în timp ce acesta şi-a comandat ciorba, a încheiat socotelile şi, salutându-l
politicos pe şeful statului, şi-a văzut de treabă. Pur şi simplu o întâmplare. A
doua. Dorind să aibă o explicaţie cu preşedintele în ciudatul său caz cu CNSAS,
Voiculescu ar fi vrut să primească unele explicaţii. A făcut-o profitând de faptul
că preşedintele, iubitor de atmosferă de local, a fost invitat de patron la masă.
Băsescu nemanifestând disponibilitate spre dialog, Voiculescu s-a retras lă-
sându-l să-şi vadă de masă. A treia. Întâlnirea a fost aranjată de jurnalist, la so-
licitarea, probabil, a lui Voiculescu. Cu toate relaţiile rele dintre cei doi,
Băsescu a acceptat-o, cu atât mai mult cu cât ambii se află într-o situaţie ase-
mănătoare. Dialogul a fost, probabil, unul scurt, în care preşedintele l-a asigurat
pe liderul conservator că n-are nici un amestec în mişcarea dosarelor de la SRI
la CNSAS... A patra. Preşedintele a dorit să cunoască, cu un ceas mai devreme
intenţiile conservatorilor privitor la eventuala retragere de la guvernare, căderea
guvernului fiind unul dintre obiectivele sale implicite, în special după afrontul
public al premierului cu prilejul cuvântării sale la Parlament. Voiculescu i-a
spus sau nu ce are de gând. Preşedintele a fost sau n-a fost mulţumit de intenţie.
Cei doi s-au despărţit după o întâlnire scurtă. A cincea. Băsescu şi Voiculescu
au dorit să facă un schimb de informaţii în legătură cu strategia de contracarare
a acuzaţiilor de colaborare cu... Etc.   (24 iunie)

Viitura politică
A fost o săptămână agitată, cu evoluţii spectaculoase şi cu comen-

tarii contradictorii. Mai întâi, episodul cu subiectele pentru capacitate, pre-
luate cu uşurinţă de un jurnalist care s-a dat drept delegat, fără a fi legitimat.
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Dacă n-ar fi fost bătălia surdă pentru înlăturarea lui Hărdău de la cârma in-
stituţiei, ar fi fost o întâmplare cu conotaţii anecdotice. A fost transformată
într-un veritabil scandal, din perspectiva intereselor divergente ale Alianţei:
Tăriceanu s-a mulţumit şi cu capul Palomei Petrescu, o apropiată a preşedin-
telui Băsescu, menţinând astfel presiunea asupra democraţilor nedispuşi să
creeze un precedent prin renunţarea la Hărdău. Asta nu face din Educaţie un
sector mai bun sau mai rău decât este. Criza din Învăţământ este prea profundă
şi abordarea prea superficială ca să conducă la vreun rezultat palpabil. Apoi,
discursul prezidenţial al lui Băsescu în faţa camerelor reunite. Nu cred că
boicotul premierului şi al miniştrilor liberali reprezintă un element cu influ-
enţe notabile asupra cursului evenimentelor. Ar trebui să ne obişnuim mai
bine cu ideea separaţiei puterilor. În mintea noastră preşedintele este încă
deasupra tuturor. Este o idee falsă. El nu conduce nici Guvernul, nici Parla-
mentul. Puterile sale, limitate constituţional, au fost amplificate de o anumită
situaţie din Alianţă, care s-a aflat la remorca influenţei electorale a preşe-
dintelui. Interesele tot mai divergente ale liberalilor şi democraţilor au făcut
ca falia dintre cele două formaţiuni să crească până la a nu mai putea fi tra-
versată. Criticile prezidenţiale au o semnificaţie circumstanţială, de care
premierul poate sau nu să ţină cont. El le poate asuma sau respinge. Are
această libertate pe care şi-o poate exersa fără a se teme de repercusiuni for-
male. Pentru toată lumea e limpede că oricât şi-ar dori, Băsescu nu-l poate
demite pe Tăricieanu când îi vine pe chelie. Premierul şi-a câştigat cu difi-
cultate “independenţa” faţă de Cotroceni şi este tot mai dispus să se folo-
sească de avantajele ei. Impactul cel mai puternic l-a avut, însă, pe parcursul
întregii săptămâni conflictul acut al preşedintelui PC cu CNSAS. Deşi ver-
dictul Colegiului a fost cu întârziere făcut cunoscut, el era bănuit, şi reacţia
lui Voiculescu a fost promptă. Comentariile pe această temă au fost opuse
şi întinse într-un anumit mediu - al celor avizaţi. Reflexele sale în exterior,
la electorat, au fost însă minore! Mai degrabă decât calitatea lui Dan Voicu-
lescu de fost securist (tot mai puţin relevantă prin exces de vehiculare inte-
resată), cât contribuţia PC la stabilitatea executivă este relevantă pentru
percepţia publică. Rămânerea sau nu la guvernare a formaţiunii conduse de
Voiculescu poate avea consecinţe pe care nu le are eventuala stabilire a ca-
lităţii din care aceasta a abordat relaţia cu Securitatea. Sătul de conflicte şi
crize, încolţit de capriciile naturii, românul obişnuit nu mai vrea să treacă,
cel puţin deocamdată, prin alte încercări, precum schimbarea Guvernului
sau alegeri anticipate. N-o vor nici partidele, care mai toate cred că ar avea
de pierdut dintr-o schimbare. Aşa încât legea bunului simţ sau a minimei re-
zistenţe vor conduce, aproape inevitabil, spre un statu quo. Pentru cel puţin
şase luni, dacă nu mai mult.   (26 iunie)
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Fantoma Caritasului 
bântuie din nou România

Aura C este o femeie la locul ei. A venit de la ţară, de undeva de prin
Nordul Moldovei, cu ‘omul ei’, în căutare de loc de muncă. El a găsit ceva prin
construcţii, ea la un bufet. Au găsit şi un apartament confort III prin Ferentari,
într-un bloc în care nimeni cu, excepţia lor, nu plăteşte chirie, gaze, apă sau cu-
rent. Au economisit la sânge şi au pus bani deoparte pentru a avea măcar sigu-
ranţa acoperişului de deasupra capului şi au cumpărat apartamentul în care
locuiesc. Au încercat să-l modernizeze, punându-i geamuri termopan şi zugră-
vindu-l ei înşişi. Au doi copii, unul care a terminat şcoala generală şi se va în-
drepta spre o meserie, altul, cel mic, talentat la fotbal şi aflat acum în primul
turneu din viaţa lui, în Suedia - motiv de emoţii pentru mamă şi de mândrie pentru
tată. Ştiu toate aceste lucruri chiar de la ea pentru că de aproape doi ani a preluat
‘frâiele’ menajului din casa în care locuiesc, asigurând un management caracte-
rizat prin hărnicie şi prin plăcerea lucrului bine făcut. Zilele trecute, cu un aer
misterios, mi-a spus că în week-end a fost invitată, împreună cu soţul, la Câm-
pina, unde urma să aibă loc o întrunire. Li se ceruse să vină amândoi, soţ şi soţie,
frumos îmbrăcaţi şi având la ei un milion de lei, la care trebuiau adăugaţi alte
vreo 700.000, reprezentând cheltuielile de transport. Dar, mai ales, să nu relateze
nimănui despre această întrunire. Am bănuit, întâi, că este vorba despre unul din-
tre cultele religioase care încearcă să-şi facă loc pe o ‘piaţă’ prost administrată
de ortodoxia tradiţională. La întoarcere am văzut-o pe Aura îngândurată. Am în-
trebat-o ce s-a întâmplat. Şi-a deschis cu greu inima, cu teamă. ‘Auziţi, domnu’
Tavi. Ne-au chemat unii de la Compania Delfin International. Am fost vreo 200
de persoane şi întâlnirea a avut loc în sala teatrului din Câmpina. Au fost acolo
mai mulţi domni şi doamne şi ne-au vorbit cum să devenim oameni de afaceri şi
cum să câştigăm mulţi bani’. ‘Şi ce-ar trebui să faceţi?’ - am întrebat-o. ‘Nimic!
Să aducem alte 4 familii care să aibă câte 80 de milioane pe care să le depună şi
noi câştigăm 540 de euro de fiecare familie adusă. Numai că ne trebuie cele 80
de milioane şi nu ştiu deloc cum să facem rost de ei...’ Dar, mai ales, ne-au spus
să nu vorbim cu nimeni despre ce se întâmplă acolo... 

La vreo 12 ani de la megascandalul Caritas-ului, fantoma jocurilor pi-
ramidale revine. Şi revine în forţă. La reuniunea de la Câmpina au participat -
cu concursul ‘ochilor închişi’ ai autorităţilor, cel puţin vreo 400 de potenţiale vic-
time ale acestei escrocherii interzise prin lege. Ce vreau să spun: că după 12 ani
de experienţe şi de eşecuri răsunătoare, românii continuă să creadă în mirajul
îmbogăţirii peste noapte. Şi asta pentru că munca onestă continuă să fie un vector
de bunăstare cel puţin ineficient.   (27 iunie)
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Terorismul românesc

Avem - şi probabil că ăsta e unul dintre cazurile fericite - calitatea de
a coborî în derizoriu lucruri şi fapte care altfel ar trebui să aibă o gravitate de-
osebită. Este şi situaţia recentei tentative de atentat terorist, dejucată de servi-
ciul nostru de Informaţii într-un mod exemplar. Deci, un tânăr cam buimac,
decide să protesteze împotriva participării României la ocupaţia din Irak, arun-
când în aer centrul Timişoarei (de ce al Timişoarei?) cu două butelii acţionate
de un dispozitiv comandat prin telefon. Că o asemenea operaţiune era aproape
imposibilă cu mijloacele de care dispunea - se ştie că pentru asta avea nevoie
de o destul de mare cantitate de exploziv - nu mai are importanţă. Nu are im-
portanţă nici faptul că în cazul în care ar fi reuşit, urmările ar fi fost neînsem-
nate, buteliile neavând efect decât în spaţii ermetic închise, după cum ştim din
nenumăratele accidente casnice de acest gen. Importantă este intenţia, nebunia
din capul acestui tânăr care petrecuse o perioadă în Bosnia, unde fusese influ-
enţat de ideile fundamentaliste ale ‘teoreticienilor’ adunaţi acolo de prin toată
lumea arabă. Faptul că un stat aflat în centrul Europei a devenit un focar de în-
doctrinare religioasă fundamentalistă pare să-i lase indiferenţi pe cei care, în
dorinţă de a distruge Iugoslavia, au susţinut pe toate căile formarea unui stat
artificial, dominat de o religie cu potenţial exploziv. De la perioada în care sâr-
bii, croaţii şi musulmanii se omorau între ei şi până în prezent, Bosnia a atras
ca un magnet radicali şi fundamentalişti din toată lumea musulmană. Sume
importante din puşculiţele petromiliardarilor au curs către Bosnia, finanţând
un număr record de şcoli islamice şi de instituţii de perfecţionare în tehnici te-
roriste. Bosnia este astăzi un teritoriu în care fundamentalismul se lăfăie, scăpat
de sub orice control, alimentând din chiar inima Europei diferitele grupări care
au ca obiectiv organizarea de atentate teroriste în lumea civilizată. Şi atentatorii
din America, şi cei din Spania sau Anglia au avut conexiuni în Bosnia. Şi, pro-
babil că dacă alte acţiuni de acest gen vor mai avea loc, nu va fi prea greu să
fie puse în evidenţă legăturile lor cu acest bastion avansat. Desigur, România
nu este una dintre ţintele preferate ale teroriştilor. Lesch - aşa-l cheamă pe ‘te-
rorist‘ - este mai degrabă un iniţiator confuz decât un instrument.  (28 iunie)
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Negocierea şpăgii

I s-a întâmplat unei persoane a cărei onestitate nu pot s-o pun sub sem-
nul întrebării şi care a trăit pe propria sa piele experienţe numeroase de acest
gen. Bref: având nevoie de o hârtie de la un birou de specialitate al sectorului
condus de un arhitect care a reuşit să se umple de moşteniri în acest mandat, i-
a solicitat-o funcţionarei de serviciu. Nu se ştie de ce, dar tipul acesta de hârtie
se elibera, regular, în trei zile, iar persoana avea nevoie de ea a doua zi. Aşa
încât a rugat-o frumos pe funcţionară să o ajute. Aceasta s-a uitat lung şi între-
bător în ochii petentei. ‘Am pus ceva în dosar!’ - i-a răspuns aceasta, avertizată
în prealabil că ăsta e obiceiul casei. Întrebarea a venit, buimăcitor de concretă:
‘Cât?’ ‘Păi trei...’ (sute de mii, lei vechi). ‘Păi ce să fac cu trei sute de mii?
Atâta este doar partea şefului...’ Înţelegătoare, petenta a mai pus două hârtii în
dosar. ‘Hm, mie nu-mi mai rămâne însă nimic!’ S-a declarat tacit mulţumită
doar când lângă hârtiile de la dosar s-au mai adăugat încă două. Şapte, în total,
pentru o adeverinţă pe care primăria era datoare să o elibereze gratuit. Sau,
dacă legea îi permitea, instituind o taxă de urgenţă... 

Şpaga la primării este deja un loc comun. Cei care au de-a face cu di-
versele servicii, în special cu cele din zona construcţiilor, ştiu că nu se mişcă
nici un deget fără şpagă. Fără şpagă negociată, sau cu tarife fixe pentru fiecare
operaţiune. Nu întâmplător, mulţi dintre funcţionarii publici, salarizaţi de la
buget, au început să-şi afişeze fără jenă bunăstarea subită. Şpaga se negociază
şi se împarte până sus. Gurile rele zic că până sus de tot. Dovadă, încetineala
şi întârzierile cu care se semnează la vârf unele dosare, care nu primesc undă
verde până când nu se achită şpaga. În administraţia publică s-a instituit o ve-
ritabilă lege a junglei. Oamenii tac şi plătesc, pentru că altminteri funcţionarii
găsesc o sumedenie de tertipuri legale prin care îi pot întârzia, împiedica să-şi
facă treaba sau îi pot hărţui pe parcursul lucrărilor. Şpaga măruntă şi multă,
deasă cât cuprinde, este cea care-i amărăşte viaţa românului. Nu şpaga la vârf
a nu ştiu căror tunari de meserie. Aici se situează zona de maximă disfuncţio-
nalitate, locul în care şpaga este nu doar tolerată, ci chiar protejată, sub pre-
textul că altfel lucrurile s-ar bloca. O zonă pe care guvernanţii, preocupaţi de
răfuielile politice, se fac că nu o observă. Din interes, pentru că altminteri ar
însemna să-şi dea în gât propria clientelă, pusă în funcţii peste tot pe unde
poate fi vămuit necinstit simplul şi fraierul cetăţean.   (29 iunie)
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Moţionari şi moţionaţi - 
în show emoţional

Cine mai încearcă vreun sentiment în faţa tirurilor verbale din Parla-
ment care se declanşează cu fiecare moţiune de cenzură, înseamnă că nu s-a
‘vaccinat’ încă în legătură cu efectele nocive pe care le-ar putea avea asupra
organismului aparenţele de violenţă pe care le îmbracă această dispută. Cine
s-a vaccinat şi a devenit imun, are privilegiul de a asista la spectacol ca la teatru,
înţelegând că actorii joacă roluri diferite, cu partituri diferite, dar că la termi-
narea reprezentaţiei vor merge împreună să bea una mică la vreun bar din apro-
piere. Ultima moţiune introdusă de PSD n-a făcut excepţie. Textul moţiunii a
fost redactat cu talent şi vioiciune de către stiliştii partidului, care n-au făcut
economie de vitriol în zugrăvirea tabloului rezultat din cele 500 de zile de gu-
vernare a Coaliţiei care le-a luat locul. Nici n-au trebuit să înflorească prea
mult, realitatea fiind ea însăşi suficient de sugestivă în acest sens. N-a fost o
problemă nici pentru premier, sau pentru ceilalţi reprezentanţi ai Puterii care
au simţit imboldul de a da replica, prea greu ca să-i ia la refec pe foştii guver-
nanţi pentru contraperformanţele lor şi pentru greaua moştenire lăsată, în com-
paraţie cu care performanţele proprii ar fi demne cel puţin de Guiness Book.
Nefiind vorba de exerciţii de sinceritate, nici unii şi nici alţii nu au fost nevoiţi
să roşească sau să se jeneze  pentru enormităţile care le ieşeau din gură: ăsta-i
rolul, ăsta-i jocul! Ba, parcă mai mult ca altădată, au abundat ironiile şi vorbele
de spirit care probabil că i-au făcut geloşi pe toţi membrii grupurilor ‘Divertis’,
‘Vacanţa Mare’ şi ‘Cârcotaşii’, care s-au văzut concuraţi în mod neloial de la
Geoană, Tăriceanu, Nica sau Antonescu. Ce rămâne, dincolo de spectacolul
ratat al discuţiei pe marginea Moţiunii? Puţine lucruri. Între care, însă, n-ar tre-
bui neglijat atacul concentrat al social-democraţilor asupra ‘guvernării liberale’
şi nici replica premierului la adresa întregii ‘opoziţii’ - el înţelegând prin aceasta
şi grupuri sau persoane din arcul guvernamental. Tăriceanu a devenit, brusc,
ţinta PSD-ului, după ce speculaţii tot mai insistente conduceau în direcţia unei
înţelegeri subterane în vederea realizării unui guvern minoritar, sprijinit de
PSD. A mai ieşit în evidenţă şi faptul că PSD face, deocamdată, opoziţie de
unul singur, nici PRM şi cu atât mai puţin PC-ul nefiind dispuse să i se alăture
într-un exerciţiu lipsit de şanse. Ce rămâne? Mai nimic. Guvernul merge  spre
termenul ‘fatidic’ de 1 ianuarie 2007 care pare bătut de-acum în cuie, în timp
ce PSD speră ca prin discursurile tot mai acide să-şi mai adauge niscai procente
la zestrea pe care sondajele o arată a fi la limita modestiei.   (30 iunie)
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Palatele îşi scot trupele la atac!
Într-un inedit ‘dialog la distanţă’ (preşedintele la obedientul său TVR,

iar premierul la primitoarea Antena 3) primii oameni din stat şi-au scos trupele
la atac fiind practic pe punctul de a-şi declara război total.Frăţia portocalie a
neaşteptatului succes electoral s-a tranformat treptat, într-o veritabilă duşmănie,
trecând prin fazele clasice ale tandreţii, geloziei, neîncrederii, indiferenţei şi
aminozităţii. Platforma lor politică a fost comună până la momentul în care au
ieşit în evidenţă interesele tot mai divergente ale grupărilor pe care le repre-
zintă: cele ‘de interese’, ale premierului, în faţa celor ‘de partid’ ale democra-
ţilor fideli şefului statului. Motivele neînţelegerilor au fost variate, dar ele s-au
subsumat celor două teme principale: alegerile anticipate şi grupurile de inte-
rese de pe lângă Guvern. După câteva episoade acute - boicotul discursului
prezidenţial din Parlament sau competiţia surdă pentru a  ajunge primul la Târ-
lişua - a urmat această veritabilă bombă: decizia liberalilor de a solicita retra-
gerea trupelor româneşti din Irak.Dacă în urmă cu câteva zile ministrul Apărării
‘prevedea’ proteste publice împotriva participării la ocupaţia Irakului, după
aducerea în ţară a rămăşiţelor pământeşti ale ultimului ‘erou’, pronosticul său
s-a confirmat, surprinzător, în chiar ‘centrul’ partidului din care şi el şi premie-
rul fac parte. Mai precis, gruparea de interese fidelă premierului - şef de partid,
a luat, fără a se consulta cu colegii de Alianţă, hotărârea să ceară CSAT retra-
gerea trupelor. Nu contează ce succes va avea această cerere sau dacă ea se va
realiza. Contează că în acest fel PNL l-a atacat direct şi fără vreun avertisment
pe preşedinte, cel care prin poziţia pe care o ocupă n-ar putea nici măcar să
deschidă o asemenea discuţie. Solicitarea este însă menită să producă un impact
major în opinia publică, punând faţă în faţă patriotismul liberal şi internaţio-
nalismul democrat.Desigur că participarea românească la ocupaţia Irakului nu
este o cauză populară. Ea trebuie însă analizată prin prisma angajamentelor şi
intereselor româneşti în plan internaţional. Din acest punct de vedere momentul
nu este cel mai fericit. Şi, măcar dacă lucrurile ar rămâne la nivelul ciorovăie-
lilor dintre palate şi nu s-ar transforma într-un război politic civil. Pentru că,
deja, taberele se grupează şi-şi pregătesc armamentul şi muniţia, cu un avantaj
moral de partea premierului. În faţa regretului prezidenţial de a-l fi numit în
funcţie, lui îi rămâne posibilitatea practică de a arunca în aer întreaga construc-
ţie politică. Şi pe el însuşi, odată cu aceasta.   (01 iulie)
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Tragerea preşului de sub picioare
Moţiunea de cenzură depusă de PSD şi nesusţinută nici măcar de to-

talitatea parlamentarilor proprii a avut un efect neaşteptat: căderea Alianţei!
Se poate spune că după 500 de zile, sau 18 luni, sau un an şi jumătate de gu-
vernare corcită, lucrurile încep să se clarifice: nici nu se mai poate vorbi - altfel
decât la modul peiorativ - despre o ‘alianţă’ aflată la Putere. La putere, câtă
mai este, se află două facţiuni ale unui bloc constituit în mod circumstanţial în
scopul acaparării acesteia.Dialogul televizat, la distanţă, dintre preşedinte şi
premier susţinut joi seară reflectă cât se poate de limpede criza profundă şi ire-
mediabilă în care se află puterea. Între cei doi aliaţi au fost tăiate orice punţi şi
ei mai comunică acum doar prin intermediul presei. Practic nu mai au ce să-şi
spună, pentru că au epuizat subiectele de discuţie. Au rămas însă acuzele. În
special cele ale preşedintelui. Acesta şi-a exprimat deschis regretul de a se fi
orientat prost în alegerea principalului său colaborator. Şi nu doar atât: de la
regrete preşedintele a trecut la acuze cât se poate de directe: ‘nu i-am cunoscut
aplecarea către grupările din PNL’ şi faţă de persoane pe care nu se sfieşte să
le numească ca fiind cele care au o influenţă negativă asupra sa: Patriciu, Vlă-
descu, Olteanu... ‘Nu-şi face treaba’ - a fost concluzia acestui discurs unic în
antologia relaţiilor la vârf dintre reprezentanţii puterilor în stat.În mod normal,
un asemenea conflict ar fi determinat demisia unuia sau a altuia dintre belige-
ranţi: ori a preşedintelui, pentru culpa de a fi pus în poziţia de ‘şofer’ al auto-
buzului nu doar un tip incompetent, fără habar în mânuirea comenzilor, dar
care a luat cu el o gaşcă de amici care buzunăresc în linişte pasagerii, la adă-
postul uşilor închise de acesta; ori a premierului, pentru incapacitatea - sau im-
posibilitatea - de a anihila cu argumente acuzaţiile care i se aduc. Pentru că o
particularitate a acestui dialog o constituie şi faptul că premierul a refuzat sis-
tematic să intre într-o astfel de polemică. El s-a mulţumit ori să nu comenteze,
ori să comenteze pe alte teme, ca de pildă acum, când a declarat că, până la
urmă doar el este cel care ar putea provoca alegeri anticipate, cu toate conse-
cinţele, inclusiv asupra preşedintelui, pe care le-ar putea avea acestea.Revin la
ce spuneam în preambul: nimeni nu şi-ar fi închipuit că o moţiune de cenzură
ordinară (în sensul figurat) ar putea să aibă efecte pe principiul ‘unde dai şi
unde crapă’ de genul celor care au marcat finalul de săptămână. De unde rezultă
că nu oricine îţi vrea răul reuşeşte să-l şi facă şi că dintre cei care - teoretic
măcar - îţi doresc binele, puţini au şi forţa să-l determine. O caracteristică, deja,
a politicii româneşti post-decembriste rămâne aceea a autoflagelării şi tragerii
preşului de sub propriile picioare...  (03 iulie)
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Demisia de onoare. 
Sau măcar demisia…

Ceea ce s-a întâmplat vineri la CSAT este fără precedent şi împotriva
oricărei logici politice şi de bun simţ.Va să zică  liberalii coc ei ceva cu care
să-i dea peste nas preşedintelui şi ajung la concluzia că cea mai bună chestie
ar fi să ceară retragerea trupelor din Irak. Împrejurările sunt favorabile – tocmai
a fost adus acasă, în sicriu de zinc, cel de-al patrulea ostaş român mort fără
rost pe meleagurile fostului nostru prieten Saddam, iar axa Washington-Londra
este jucăria preferată a dlui Băsescu. Fac ei conclav – adică premierul şi cu
‚cercul’ său de prieteni interesaţi, şi aruncă bomba pe piaţă. După ce-şi revine
din năuceala iniţială, preşedintele convoacă CSAT. Şi, aici, lovitură de teatru,
premierul se trezeşte cu mâna ridicată ca prostul , el şi cu Athanasiu. Ceilalţi
doi miniştri liberali – Vlădescu şi Ungureanu – se uită în altă parte, adică spre
preşedinte, şi votează senini contra deciziei luate de şeful lor pe linie de guvern
şi de partid. Hai, să zicem că Ungureanu mai avea o scuză: liberal de circum-
stanţă, el n-a prea fost băgat niciodată în seamă, considerat fiind ca o anexă a
Cotrocenilor, pe post de ecou mut al iniţiativelor prezidenţiale. Dar Vlădescu?
Nu doar liberal, nu doar ministru, ci şi prieten la cataramă cu premierul, pro-
movat de acesta pe bază de relaţie personală şi acuzat de cercul de ‚dezinterese’
de la Cotroceni din acest motiv! Bineînţeles că, în stilul său propriu Tăriceanu
n-a reacţionat la afront. A făcut-o însă ministrul său de la Apărare, care l-a în-
soţit orbeşte în această aventură greu de catalogat: dacă au onoare, cei doi ar
trebui să demisioneze!Dar dacă n-au? Ungureanu a dovedit-o chiar din primul
moment când, ca să nu cadă de fraier, s-a strofocat niţel pe la televiziuni ame-
ninţând temător cu ‚reconsiderarea poziţiei’ pentru că n-a fost consultat. Dar
atât! Chestia cu onoarea este valabilă şi pentru Atanasiu, dar şi pentru Tări-
ceanu. În primul rând pentru faptul că ei confundă politica ţării cu jocurile lor
de culise şi de interese. Rămânerea sau retragerea din Irak sunt lucruri prea se-
rioase, cu conexiuni prea complexe pentru ca ele să poată fi tratate la un şpriţ,
chiar dacă acesta este consumat chiar la sediul partidului. Prin iniţiativa lor
bezmetică au fost pe punctul de a afecta iremediabil interesele şi poziţia Ro-
mâniei, pentru că pe acelea ale guvernului le-au terfelit deja. Au afectat grav
şi echilibrul fragil al unei coaliţii care se mai ţine la putere în câteva fire şi gra-
ţie incapacităţii Opoziţiei de a acţiona decisiv în acest moment în care nu are
nici forţa necesară şi nici unitatea care i-ar trebui.Ce-a fost, până la urmă, tot
acest circ pe care rivalul de la Cotroceni l-a demontat mai uşor decât s-ar fi aş-
teptat, având şi un minunat prilej de a-şi umili preopinenţii?Nimic altceva decât
o nouă probă de incompetenţă şi de infantilism politic, calităţi cu care avem
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pretenţia să intrăm, la 1 ianuarie, într-o familie caracterizată tocmai prin re-
versul acestora. Iar singurul lucru care ar mai putea salva, cât de cât, onoarea
‚nereperată’ a naţiei, ar fi ceea ce zicea dl Atanasiu: demisia de onoare. Sau
măcar demisia…  (04 iulie)

Moldova din suflet şi 
realitatea din buzunare…
Preşedintele Băsescu are o idee fixă, de genul celei care pe un cunoscut

personaj din anecdotele naţionale îl face să oblige pur şi simplu o bătrânică să
traverseze strada, doar pentru ca el să-şi treacă în cont o faptă bună.Dl Băsescu
ţine morţiş să traverseze, cu Basarabia lui Voronin de mână, strada care ne des-
parte de Uniunea Europeană. Nu contează că bătrânica cu pricina se simte
foarte bine pe partea de stradă unde se află de când se ştie, preşedintele român
are idei puţine, dar la care ţine cu străşnicie, iar aceasta e una dintre ele. Încă
de anul trecut, în cursul unei vizite de prietenie efectuate la Chişinău, dl Bă-
sescu i-a împărtăşit omologului său ideea. Acesta, însă, n-a reacţionat, cum n-
a făcut-o nici cu alta ocazii când a fost reiterată. Plin de năduf, preşedintele
nostru face această mărturisire în faţa unor olimpici basarabeni pe care i-a in-
vitat la Cotroceni. Ce este de mirare e că secretul acestei iniţiative a fost bine
păstrat şi hămesiţii de gazetari n-au mirosit nimic. Acum, că ştiu, îşi pun o gră-
madă de întrebări. Prima şi cea mai legitimă este dacă preşedintele a acţionat
de capul lui sau a avut mandat în această direcţie. Pentru că relaţia cu Moldova,
ca şi retragerea din Irak, nu e o chestiune personală, care să poată fi luată pe
cont propriu. Cu atât mai mult cu cât ea are implicaţii majore.Nu ştiu care a
fost formula imaginată în laboratoarele de la Cotroceni şi mă întreb cum ar fi
încercat să o concretizeze în cazul în care Voronin s-ar fi arătat interesat. Am
fi intrat ‚doi pe un bilet’ sau cu invitatul ascuns printre bagaje? Îmi cer scuze
că simplific, dar mi-e greu să cred că Uniunea Europeană ar fi fost dispusă să
înghită un truc de acest fel, în care cele două ţări ar fi acceptat o uniune formală,
de dragul intrării în paradisul european. Mai degrabă aş înclina spre cea de-a
doua variantă evocată tot de preşedintele nostru, conform căreia unirea celor
două ţări române s-ar putea realiza în interiorul Uniunii, pe reţeta
nemţească.Până atunci, însă, va trebui să ne vedem noi înăuntru şi nu numai
atât: va trebui să aşteptăm ca nivelul nostru de trai să ajungă la nivelul la care
să poată face atractivă pentru moldoveni ‚căsătoria’, printr-o presiune suficient
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de mare asupra liderilor săi politici, prea puţin dispuşi să lase din mână puterea
pe care o au în favoarea interesului general.Până atunci vom continua să trăim,
şi noi, cu Moldova în suflet şi cu realitatea în buzunare…   (05 iulie)

Relaţia istorică Cotroceni-Victoria
Istoria relaţiilor dintre primii doi oameni din stat (în sensul propriu,

pentru că altminteri, constituţional, premierul e abia al patrulea) este cel puţin
interesantă sub aspectul impactului pe care l-au avut idiosincraziile de ordin
personal asupra eficienţei actului de guvernare. Ion Iliescu şi-a făcut un titlu de
glorie din faptul că şi-a susţinut premierii. Fie că a fost vorba de Roman, fie de
Stolojan, fie de Văcăroiu sau Năstase, conflictele au fost evitate cu grijă şi ar-
monia s-a dorit a fi elementul determinant. Până şi excepţia Roman confirmă
regula, mai ales că disidenţa acestuia a fost rezultatul tentaţiei de a lua lucrurile
pe cont propriu, întreprindere lipsită de succes şi soldată cu o decizie şi azi con-
troversată - aceea a demisiei-demitere, sub presiunea celei de-a doua incursiuni
majore a minerilor. O relaţie cu adevărat armonioasă a fost aceea dintre Iliescu
şi Văcăroiu şi ea s-a consolidat pe baza lipsei de veleităţi personale a premierului
şi a autorităţii reale a preşedintelui aflat la cel de-al doilea mandat. Cu Stolojan
relaţia a fost mai degrabă oficială, mandatul şi durata acestuia nepermiţându-le
celor doi actori o apropiere pe care ar fi făcut-o dificilă şi temperamentele dife-
rite. O situaţie specială în această ecuaţie a avut Adrian Năstase. De departe cel
mai dotat dintre cei patru, el a parcurs răbdător traseul unei ascensiuni constante,
acceptând tutela prezidenţială până la momentul în care anturajul său, aflat în
competiţie deschisă cu cel de la Cotroceni, l-a împins spre o serie de gesturi
prin care a manifestat tentaţia unei independenţe care avea să-i fie fatală. Răcită
continuu, relaţia lor n-a ajuns la un antagonism deschis, premierul manifestând
o reţinere care dealtfel l-a şi scos din joc, odată cu refuzul de a se înscrie în
competiţia pentru conducerea partidului. Dintre cei trei premieri cu care a lucrat,
Emil Constantinescu a marcat un vârf al divergenţelor cu Radu Vasile. Cei doi
şi-au ascuns cu greu resentimentele de ordin personal, care au răbufnit odată cu
demiterea şefului guvernului. Victor Ciorbea a constituit o decepţie şi a fost cel
puţin amuzant modul în care cei care-l promovaseră au reuşit să scape de el, în
timp ce Mugur Isărescu s-a păstrat într-o rezervă relativă faţă de cel care a intuit
în el un concurent serios pentru eventualitatea unui nou mandat. Relaţia Bă-
sescu-Tăriceanu este, de departe, cea mai complexă şi mai complicată. Începută
sub auspiciile entuziasmului generat de o victorie forţată şi al preeminenţei pre-
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zidenţiale, raportul s-a modificat continuu, echilibrându-se într-un mod în care
a evocat antagonismul tot mai evident. În momentul de faţă firul care mai sus-
ţine relaţia este atât de subţire încât ameninţă în orice moment să se rupă. Cu
toate consecinţele de rigoare.  (06 iulie)

Şpaga din spitale: un record secret
Un studiu efectuat de SRI, ale cărui concluzii nu au fost făcute publice

- şi probabil că nici nu vor fi, din motive lesne de înţeles - arată că într-un spital
central din Capitală cuantumul şpăgii care se vehiculează zilnic, prin diferite me-
tode, variază în jurul cifrei de 400.000 euro! Aţi citit bine: 400.000 euro pe zi!
Ofiţerii care au făcut sondaje o perioadă mai îndelungată au luat în considerare
şi banii daţi portarilor pentru ca rudele să poată intra în spital şi în afara orelor
de vizită, şi atenţiile oferite infirmierelor şi îngrijitoarelor pentru a schimba aş-
ternuturile sau pentru a acorda îngrijiri strict necesare, şi şpaga dată medicilor
pentru operaţii sau pentru tratamente, şi plata pentru o internare peste rând, şi
plăţile mai sofisticate pentru transplanturi sau pentru tratamente specializate.
Unul peste altul, ban peste ban din buzunarele bolnavilor cu drept la asistenţă
medicală gratuită, sau din partea rudelor dispuse să facă orice sacrificiu pentru
sănătatea celor dragi, suma se ridică la cât vă spuneam. Un calcul simplu arată
că într-o lună, într-un spital de acest calibru, se rulează circa zece milioane de
euro la cursul zilei. Sau 120 milioane de euro pe an. Este o sumă care depăşeşte
considerabil bugetul unui spital, primit din partea Casei de Asigurări de Sănătate.
O sumă pentru care nu se plătesc nici taxe şi nici impozite şi care intră, în pro-
porţii variabile, în buzunarele marii majorităţi a celor angrenaţi în această acti-
vitate. Vă mărturisesc că, la rândul meu am fost sceptic când am aflat aceste date.
Mi s-a demonstrat însă matematic cum merg lucrurile şi cum se adună aceşti
bani. Desigur, cazul nu poate fi generalizat, pentru că spitale de gabaritul celui
în care s-a făcut investigaţia nu sunt foarte multe. Făcând însă o medie şi înmul-
ţind-o cu numărul de aşezăminte vom ajunge la un rezultat care l-ar face, probabil
să pălească pe ministrul Nicolăescu, om mai familiarizat cu cifrele decât cu re-
ţetele. Am uitat să vă spun că sumele-record se vehiculează în relaţia dintre pro-
ducătorii de medicamente şi medicii care le prescriu. Sume cu multe zero-uri în
coadă. Abordată dintr-o asemenea perspectivă, reforma din sănătate ar trebui,
probabil, să plece dintr-un alt punct. Din acela al asigurării - prin orice mijloace
- a unui climat normal, eliberat de tradiţiile nefaste ale acestei ‘corupţii de servi-
ciu’ care unora le pare nesemnificativă în raport cu altele.   (07 iulie)
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Hărţuirea politică
Nu numai că legea nu pedepseşte hărţuirea politică, precum cea se-

xuală, ba este chiar considerată motorul progresului, în varianta sa binară, în
care Opoziţia Bună înghesuie Puterea Rea prin toate colţurile, îi face propuneri
indecente şi uneori îi mai bagă şi mâna pe sub fustele executive. Cel mai hărţuit
om din politica românească rămâne premierul Tăriceanu. Acesta suportă cu un
stoicisim pe cale să devină proverbial nu numai provocările Opoziţiei ci şi pe
acelea, incomparabil mai îndrăzneţe şi, uneori chiar mai neruşinate, ale propriei
familii politice. Iar dacă el este personajul cel mai hărţuit, atunci cel mai îndârjit
hărţuitor al său este însuşi preşedintele, cel care potrivit algoritmului electoral
ar fi trebuit să aibă un comportament de soţ iubitor, nu unul de amant înşelat
şi îndârjit. Mai nou, preşedintele nu se mulţumeşte cu aluzii sau cu reproşuri
directe: el dă buzna pur şi simplu în dormitoarele Executivului şi sub ochii de
copii speriaţi ai miniştrilor încearcă să o forţeze pe mamă la felurite fantezii,
unele dintre ele nerecomandate nici măcar majorilor. Şi de parcă asta n-ar fi
de ajuns, preşedintelui-hărţuitor i se adaugă şi câteva dintre rubedeniile apro-
piate ale premierului, care-l trag la răspundere în numele disciplinei de familie
că refuză să stea capră atunci când interesele de (mez)alianţă o cer. Ieşind din
meandrele parobolei, să spunem că misia şefului Executivului nu este deloc
una uşoară. Tentativele sale de a dobândi o independenţă reală faţă de aliatul
său totalitar se plătesc scump, cu crize, scandaluri şi dispute care abat atenţia
nu numai a publicului, de la treburile curente spre altele lipsite de conţinut.
Ambiţia prezidenţială de a se afla, chiar cu preţul forţării Constituţiei, în capul
mesei îl face pe Traian Băsescu să ignore adevăratele interese generale în fa-
voarea unor ţinte false. ‘Controlul’ prezidenţial asupra Parlamentului şi a Exe-
cutivului nu face decât să nască o rezistenţă şi mai îndârjită din partea celor
tot mai puţin dispuşi să accepte o asemenea formă de guvernare. Premierul în-
suşi se vede adesea silit să recurgă la tertipuri de genul celui cu retragerea din
Irak pentru a obţine răgazuri ca să-şi continue acţiunile curente. Că nu e dispus
să se retragă el însuşi politicos, pentru a face loc unuia în care preşedintele are
mai multă încredere (până la proba contrarie) nici nu este de neînţeles: nimeni
nu lasă caşcavalul puterii în favoarea pesmeţilor datoriei - cel puţin nimeni şi
încă nu în politica românească. Toţi cei investiţi cu puteri temporare încep să
creadă în misia lor sfântă şi în datoria de a o duce la capăt, indiferent cu ce
preţ. Chiar şi cu acela al hărţuirii. Politice.   (08 iulie)
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Sinecuriştii
Scandalurile care se ţin lanţ în CNSAS şi în CNA demonstrează limi-

tele - uneori de-a dreptul periculoase - ale proliferării unor instituţii programatic
democratice, dar cărora le lipsesc în primul rând resursele umane necesare pen-
tru a-şi atinge scopurile. Cele două instituţii pomenite fac parte dintr-un veri-
tabil evantai care se lărgeşte pe măsura în care cei veniţi la putere au mai multe
datorii de plătit şi recompense de oferit pentru ‘jertfa patriotică’ din campanie.
Vinovat de ineficienţă şi de deraieri este în primul rând sistemul de numire a
persoanelor care fac parte din aceste instituţii. Nu contează experienţa în do-
meniu, profilul moral şi profesional, ci susţinerea politică.. Algoritmul pe baza
căruia se face desemnarea titularilor crează din start premisele părtinirii şi a
lipsei de echidistanţă care se reflectă sistematic în decizii. Oamenii trimişi acolo
de partide sau de centrele de putere rămân, pe parcursul întregului mandat, cu
obligaţiile aferente. Deciziile lor poartă amprenta comenzii politice sau a felu-
ritelor înţelegeri dintre formaţiuni. Tributare acestor servituţi, instituţiile îşi
pierd treptat autoritatea, dacă au avut-o vreodată şi ajung să nu mai reprezeinte
altceva decât instrumente de presiune. CNA, în fruntea căruia a fost numită de
către PSD o persoană care n-a avut nici în clin nici în mânecă cu audiovizualul
(cu excepţia, poate, a unor prilejuri în care a fost invitat să-şi dea cu părerea în
calitate de ziarist) a reprezentat, în ultimii ani, un instrument de cenzură a pos-
turilor rebele, ale căror programe au afectat imaginea partidului comanditar,
făcând un soi de ‘poliţie politică’ pe bază de amenzi şi suspendări de licenţă
pe motive adesea hilare. Etichetat ca atare pe bună dreptate, şeful membrilor
CNA a încercat fel de fel de diversiuni - între care şi o aiuritoare candidatură
la primăria Capitalei, în concediul de odihnă! - prin care ar fi dorit să convingă
parlamentul că nu e dator nimănui, în speranţa prelungirii mandatului. Situaţia
de la CNSAS este şi mai gravă. Acolo s-au adunat, tot pe criterii politice, fel
de fel de personaje frustrate sau uitate, dintre care doar două-trei au habar cu
ce se mănâncă obiectul de activitate. Instituţia s-a transformat într-un soi de
cenaclu în care lucruri esenţiale, care ţin de existenţă, sunt tratate în regim co-
mico-satiric, iar decizii la fel de esenţiale sunt luate mai degrabă pe bază de
vot şi nu pe bază de documente şi analiză atentă. Va rămâne antologic cazul
lui Corneliu Vadim Tudor, salvat de un vot de la acuzaţia de a fi făcut ‘poliţie
politică’, când în mod evident el fusese unul dintre cei urmăriţi. Probabil că
privit dintr-un unghi mai pertinent nici situaţia lui Dan Voiculescu nu este de-
parte, deşi în cazul său cuvântul hotărâtor îl va avea instanţa. Şi, în timp ce in-
stanţele lucrează să dreagă gafele sau erorile voite, sinecuriştii o duc bine mersi,
cu salarii bune, maşini şi secretare la dispoziţie.   (10 iulie)
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Axa Capacitate - BAC - Admitere
Pe la începutul anilor ‘70, situaţia din învăţământul românesc ajunsese

aproape de faza în care se află astăzi. Mita - la nivelul epocii, pilele şi inter-
venţiile ajunseseră să avarieze grav un proces caracterizat, în linii mari, prin
seriozitate şi calitate. Competiţia tot mai acerbă - accesul spre fazele superioare
a învăţământului devenise o condiţie de supravieţuire la nivelul de ‘decizie’ al
societăţii - pusese în joc toate mijloacele incorecte - de la trusturile de meditaţii
până la traficul de subiecte. Fetişul diplomei făcuse din examenele de admitere
veritabile licitaţii la care succesul aparţinea celor capabili să pluseze în cartuşe
de Kent şi sticle de whisky - ca o măsură de prevedere, ‘foloasele necuvenite’
fiind mai blând pedepsite decât mita în bani, iar cu banii oricum nu prea aveai
ce să faci pe vremea aceia. Semnalele devenind îngrijorătoare, Ceauşescu a
decis ca examenele să intre pe mâna Securităţii, care şi-a îndreptat o parte din
atenţie asupra acestui sector. Rezultatele n-au fost de neglijat. Vreme de mai
bine de un deceniu, examenele n-au mai fost fraudate, de frică, după metoda
clasică. S-a găsit însă o portiţă prin care să se strecoare odraslele oligarhiei de
partid şi de stat şi atunci când a fost nevoie s-a dat o reglementare potrivit
căreia cei cu note mari în liceu puteau să intre fără examen în facultate. Măsura
a fost revocată după ce principalele şarje de odrasle au trecut acest hop.Înlătu-
rarea odioasei instituţii a dat la o parte şi barierele din calea manipulării, trans-
formând orice competiţie din învăţământ într-o sursă aproape continuă de
beneficii pentru slujitori ai sistemului lipsiţi de dontologie. Ministrul Hărdău
are dreptate când spune că de vină sunt, într-o mare măsură, părinţii, care for-
ţează nota din dorinţa de a asigura un traiect cât mai uşor copiilor lor. Dar mi-
nistrul nu ia în consideraţie faptul că sistemul este cel care generează un
asemenea tip de competiţie. Practic, de 16 ani, la fiecare examen s-a încetăţenit
o bursă, cu tarife clare. Tot de atunci, înfloresc trusturile de meditaţii ale pro-
fesorilor care fac parte din colectivele care redactează întrebările şi subiectele
de la teste. Anumite faze ale examenului s-au instituţionalizat pur şi simplu,
cum ar fi chetele pentru sensibilizarea comisiilor de “BAC” sau ‘atenţiile’ care
îi au ca destinatari pe profesorii examinatori.Cred că, la fel ca şi în sistemul de
sănătate, o investigaţie care ar avea ca obiect banii negri care se vehiculează
în învăţământ ar ajunge la concluzii care i-ar pune pe gânduri pe gestionarii
bugetului. Se va putea constata că sumele vehiculate depăşesc simţitor bugetul
pe care-l acordă statul, fără a fi impozitate şi dezechilibrând în mod evident
întregul sistem.Ce e de făcut? După scandalurile de la Capacitate şi de la BAC,
va urma, mai mult ca sigur, cel de la Admitere. Guvernul trebuie să facă ceva
şi acest ceva nu se poate rezuma, ca până acum, la schimbarea ministrului. Nu
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‘paturile’ trebuie scoase din instituţiile ale căror ‘pensionare’ practică cele mai
vechi meserii din lume...   (11 iulie)

Sportul-rege la răscruce
Mai bine de o lună a durat maratonul fotbalistic din Germania. Prea

mult pentru unii. Prea puţin pentru cei care au tot aşteptat să se întâmple ceva
care să justifice noţiunea de sărbătoare a sportului-rege. Spre dezamăgirea aces-
tora, nu s-a întâmplat nimic. Excepţie face, poate, doar capul în piept pe care
Zidane i l-a aplicat lui Materazzi prin care a dovedit că, în ciuda corului de
osanale, nu este altceva decât un fotbalist, cu picioare ‘inteligente’. Graba cu
care suntem dispuşi să ne confecţionăm idoli de circumstanţă, asupra cărora
nu şi-a spus cuvântul singurul arbitru cu adevărat competent - timpul - ne joacă
feste iar cazul lui Zidane este unul reprezentativ. Deşi a fost declarat, în ciuda
gestului său descalificant, cel mai bun jucător al turneului final, Zidane este
departe de o asemenea calitate. El s-a văzut abia în fazele finale, după ce în
preliminarii a moţăit. Cum au făcut-o numeroşi alţi fotbalişti de la care se aş-
teptau fapte de vitejie care nu s-au produs. A fost, mi-aş permite să o spun, cel
mai plicticos turneu final dintre toate cele pe care mi le amintesc, lipsit de emo-
ţie şi dramatism, fără faze memorabile - nu mai spun de întâlniri memorabile.
A fost doar o afacere bine pusă la punct, cu exactitate nemţească şi cu o efi-
cienţă pe măsură. A funcţionat impecabil, dar spectacolul a lipsit cu desăvârşire.
Iar cele mai importante decizii n-au fost urmarea performanţelor şi a valorii,
ci ale şansei. Însuşi titlul de campioni mondiali a revenit uneia dintre echipe
printr-o tragere la sorţi, căci loviturile de la 11 m nu reprezintă altceva. Avem
deci o campioană norocoasă (de mai multe ori) nu una merituoasă. Nu ştim
dacă CM 2006 va rămâne în memoria iubitorilor fotbalului prin altceva decât
prin ‘capul în piept’ al lui Zidane. Şi de vină nu este Zidane. De vină este faptul
că forul de conducere al fotbalului nu sesizează gravul impas în care a fost
adus acest joc de interesele financiare prea mari. Sub presiunea profitului care
decurge din câştig s-a sacrificat aproape total spectacolul. Regia unei întâlniri
este tot mai riguroasă şi face ca orice tentativă de incursiune în careu să fie
drastic controlată. Se joacă tot mai mult în zonă, ca la handbal, şi golurile din
acţiune sunt tot mai puţine, lăsând loc celor din faze fixe. Driblingul iscusit
este prima victimă a apărătorilor care ‘cosesc’ totul. Ofsidul anulează orice în-
cercare de ieşire din monotonie. Şi, peste toate acestea, rolul arbitrar al arbitri-
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lor creşte exponenţial, omorând bruma de spectacol care s-ar mai putea mani-
festa. Spuneam că forul mondial întârzie să reacţioneze la aceste blocaje prin
modificări ale regulamentului care să elibereze fotbalul din chingile unui con-
trol excesiv. Această întârziere va fi plătită cu creşterea absenteismului de pe
stadioane şi din faţa televizoarelor. Cu oprirea expansiunii din zonele geogra-
fice ‘mituite’ cu prezenţe nejustificate la turneele finale. Cu transferul de inte-
rese şi de fonduri către alte sporturi, mai adaptabile la cerinţele vieţii moderne.
Înclin, de aceea, să cred că acest Campionat Mondial ar trebui să marcheze o
cotitură în istoria fotbalului. O întoarcere la spectacol şi la adevăratelor valori
care i-au adus faima. Altminteri există tot mai mult riscul ca la reluări să vedem
mai multe capete în piept decât goluri.   (12 iulie)

Un abuz: 
refuzul eliberării 
lui Miron Cozma!

Lui Miron Cozma i s-a refuzat pentru cea de-a treia oară eliberarea
condiţionată. În pofida documentelor prezentate, care atestau buna sa compor-
tare în detenţie şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru luarea unei astfel de
măsuri, instanţa a refuzat eliberarea invocând “gravitatea” faptelor pentru care
a fost condamnat. Miron Cozma va rămâne în analele agitatei perioade post-
decembriste ca persoana care a generat nu doar cele mai violente tulburări so-
ciale, dar şi ca persoana care a fost responsabilizată pentru catastrofalele urmări
ale mineriadei, care au întrziat considerabil nu doar intrarea în normalitate, dar
şi accesul în instituţiile fundamentale în care ţara îşi căuta locul - de la Consiliul
Europei, la NATO şi UE. Desigur, niciodată nu va putea fi acceptată ideea că
un singur om poartă vinovăţia tuturor acestor nereuşite, dar Miron Cozma a
izbutit să întruchipeze toate acele lucruri care ar fi reîntors societatea româ-
nească la nivelul realităţilor dureroase de care se dorea desprinsă pentru tot-
deauna. Miron Cozma a fost - în viziunea multora dintre românii dezamăgiţi
sau nostalgici - haiducul modern care pune pe fugă o oligarhie nepreocupată
de altceva decât binele propriu. În viziunea altora, el a reprezentat pericolul
unei reveniri, într-o altă formă, a “dictaturii proletariatului”. Situaţia explozivă
din Valea Jiului, combinată cu varii interese politice, au făcut din el vârful de
lance al unei organizaţii aproape para-militare, ce putea fi oricând chemată să
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facă ordine sau să bage spaima în “duşmanii poporului”. Manipulat în fel şi
chip, Cozma a sfârşit, previzibil, prin a plăti pentru oalele sparte de toţi cei
care s-au folosit de el. Condamnările sale, pentru mineriadele din ‘91 şi ‘99,
au fost mai mult decât severe. De-a dreptul excesive. Imaginea acestuia, com-
binată cu episodul tulbure al graţierii şi reîncarcerării sale au început să trans-
forme, treptat, ispăşirea într-un martiriu. Cele trei refuzuri ale eliberării
condiţionate nu fac decât să amplifice acest sentiment. Cu atât mai mult cu cât,
din punct de vedere legal, ele sunt nejustificate: pentru faptele sale, a căror
gravitate este învocată, Cozma a plătit, fiind condamnat cu o maximă severi-
tate. De data aceasta instanţa nu mai avea a-i re-judeca faptele, ci contextul is-
păşirii pedepsei. Din acest punct de vedere, refuzul constituie o gravă eroare
judiciară, comisă de o instanţă ori lipsită de experienţă, ori obedientă faţă de o
eventuală influenţă politică. Ea nu face decât să întărească sentimentul că li-
derul minerilor este un deţinut politic, într-o vreme în care această noţiune ar
trebui să fie ştearsă din catastiful de evidenţă a celor încarceraţi. Dacă preşe-
dintele Băsescu are sânge în vine - şi a dovedit că are - ar trebui să intervină în
acest caz şi să demonstreze că este apărătorul drepturilor tuturor românilor. In-
clusiv ale celor ale lui Miron Cozma.   (14 iulie)

Monica Macovei - o soluţie eşuată
Într-o actualitate impregnată de evenimente care au ca numitor comun

justiţia - procese celebre pe rol, arestări, recuzări, declaraţii incendiare ale celor
implicaţi, cereri de graţiere şi aşa mai departe - vine chiar justiţia şi toarnă gaz
pe foc. Mai precis însăşi ministreasa Justiţiei, doamna Monica Macovei, care
nu scapă nici un prilej de a inflama relaţia sa oricum indendiară cu corpul ma-
gistraţilor.După ce cu vreo două zile mai devreme declarase sus şi tare că n-
are încredere în justiţie, miercuri s-a dus glonţ la CSM pentru a lua la frecat
ridichea membrilor somându-i să renunţe la şefia instanţelor dacă doresc să ră-
mână membri ai Consiliului. Este o mai veche marotă a domniei sale pe care
o dă drept fiind o cerere expresă a prietenei sale, doamna Europa, cerere despre
care nu s-a aflat şi din alte surse decât aceea pe care o reprezintă ea însăşi. Bi-
neînţeles că cestiunea i-a cam înfuriat pe membrii CSM care, la tonul răstit cu
care li s-a adresat, au simţit nevoia să răspundă în acelaşi registru sonor. Ce-a
urmat a fost ceva ce doar cu puţină şansă nu s-a tranformat într-o veritabilă pă-
ruială, consfinţind o ruptură practic definitivă şi totală între titularul portofo-
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liului şi autoritatea de reglementare în domeniu. Şi este evident că de pe astfel
de poziţii reforma din justiţie nu are nici o şansă să avanseze şi să plece toate
steguleţele roşii sau galbene care mai împodobesc tortul aderării.Justiţia ro-
mână are mai multe probleme, dar cea mai acută continuă să rămână însăşi
persoana doamnei Macovei. Fire conflictuală, aflată într-o evidentă contradicţie
cu sistemul care a şi exclus-o din rândurile sale, dânsa nu reuşeşte să comunice.
De colaborare, ce să mai vorbim. Astfel încât, cu toate bunele sale intenţii, de-
mersul său rămâne discutabil, cu consecinţele de rigoare.Dacă aş fi în locul
premierului (Slavă Cerului că nu sunt!) şi aş avea deasupra capului sabia lui
Damocles de la Bruxelles, aş căuta urgent o soluţie. Doamna Macovei nu este.
Ar putea fi Dan Lupaşcu, fostul preşedinte al CSM, om care se bucură de în-
crederea colegilor şi al cărui demers necesar ar putea optimiza procesele ur-
gente ale aderării. Sau altcineva, oricum o persoană care să nu constituie ea
însăşi o piedică....   (15 iulie)

Orientul arde, 
România se piaptănă şi dansează

Cu şase luni înainte de - poate - cel mai important termen din istoria
modernă a României, clasa politică se relaxează, pregătindu-se de binemeritatul
concediu estival, după seculare lupte fratricide care durează încă de la preluarea
puterii de către Alianţa portocalie.Preşedintele este cel care a dat semnalul:
plecat pe litoral, pentru petrecerea week-end-ului, domnia sa pare că chiar a
aşteptat să-şi reia programul de dans artistic în familie, la terasele din Neptun
şi Olimp. Două seri la rând a ieşit în lume cu nevasta şi şi-a testat coloana pe
ritmuri lente, cu o evidentă nostalgie după ritmurile ţigăneşti de mai an. Pre-
şedintele pare a fi dorit ca măcar pentru 48 de ore să nu se mai gândească la
prietenii săi, liberalii, şi la partenerul său regretabil. Aceştia şi-au dat întâlnire
la sfârşit de săptămână la Gura Humorului (localitate binecuvântată de politi-
cieni), unde tinerilor liberali li s-au dat unele semnale. Cel mai elocvent a fost,
ca de obicei, ministrul aviar Flutur care, simţind pământul natal sub tălpi, şi-a
dat drumul la imaginaţie asemuind eternul său duşman, PSD-ul, cu un “uriaş
adormit” care ar trebui menţinut în această stare. Chiar cu preţul unei mai bune
înţelegeri cu partenerii democraţi, înţelegere în numele căreia “vocalii ar trebui
să o ia mai moale”.De cealaltă parte, “vocalii” democraţi au probleme cu pro-
priul preşedinte: Ion Oltean i-a zis-o verde în faţă ubicuului Boc că un partid
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aflat la putere ar trebui condus de la Bucureşti. Pe alte coordonate geografice,
politicenii din cele două tabere se iau la trântă de la distanţă. Liberalul Puiu
Haşoti e de părere că primul pas ar trebui să-l facă chiar şeful democraţilor,
Traian Băsescu, încetând cu provocarea tensiunilor dintre cele două partide,
afirmaţie care-l face pe democratul Cezar Preda să constate că liberalii au o
“eternă” problemă care durează de aproape doi ani, cu preşedintele dar că, la
urma-urmelor, asta e treaba lor. Şi a preşedintelui: acestuia medicul personal
îi recomandă să evite “anumite mişcări”. Evident, cele bruşte. Cum ar fi, de
pildă, convocarea la Cotroceni a unei reuniuni de urgenţă pe tema războiului
din Orientul Mijlociu, taman când ministrul de Externe Ungureanu dorea să
se afirme şi el puţin cu o conferinţă de presă televizată în Aleea Alexandru. Un
fel de CSAT peste rând această reuniune, instituţia despre care liberalii sunt
aproape convinşi că este o reminiscenţă de tip sovietic. Lucru cu care pesediştii
nu prea sunt de acord, dat fiind că fost înfiinţată pe vremea lor. Pesediştii sunt
însă de acord, prin însuşi preşedintele lor, care săptămâna trecută a împlinit
frumoasa vârstă de “48” cu ideea de a coabita cu marele lor inamic, Traian Bă-
sescu, dacă vor reveni la putere. Asta după 1 ianuarie, când mai toată lumea a
căzut de acord că se vor putea face alegeri anticipate şi când, chiar dacă o re-
venire a PSD-ului ar fi “letală” - cum crede bădia Flutur care începe să folo-
sească cuvinte radicale - guvernarea ar fi asigurată prin cele două echipe
complete de care dispune partidul, în opinia purtătorului său de cuvânt Cristian
Diaconescu, proaspăt răzgândit din intenţia de a demisiona din toate funcţiile.În
rest, toate bune şi frumoase, iar vacanţele presează asupra intenţiilor politicie-
nilor, creând veritabile efecte colaterale.   (17 iulie)

Listuţa lui Stejărel
La fel precum fostul ministru de Externe, Adrian Severin, care într-un

interviu a pomenit, în treacăt, despre cei doi sau trei politicieni şi doi sau trei
ziarişti care fuseseră racolaţi de servicii de informaţii străine încă dinainte de
‘89 şi care şi-ar fi continuat misiunea şi în perioada democratică, un domn pe
nume Stejărel Olaru vine şi el cu o listă secretă din care ar rezulta că nu mai
puţin de vreo şapte jurnalişti de frunte, formatori de opinie democratică, s-ar
fi aflat în solda fostei Securităţi. De unde ştie tânărul domn Olaru chestia asta?
A aflat-o chiar el, frunzărind dosarele de la CNSAS. Are, deci, şi dânsul o listă.
Dar, dacă pe Severin acea listă l-a costat până la urmă funcţia, nu acelaşi lucru
se va întâmpla cu dl Olaru, chiar dacă demersul său contravine flagrant atât
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funcţiei pe care o deţine - aceea de consilier al primului-ministru Tăriceanu,
dacă nu mă înşel - cât şi regulilor care ar fi trebuit să le urmeze în calitatea de
colaborator al CNSAS, fiindu-i interzis prin lege să dea relaţii în legătură cu
datele în posesia cărora a intrat în această calitate. Dar CNSAS-ul a cam ajuns
în postura de sat fără câini, nimic fiind mai simplu decât să se deconspire, fără
autorizaţie datele din arhive. Au făcut-o fără nici o jenă funcţionarii care au al-
cătuit lista de informatori pe care ar fi figurat şi premierul Tăriceanu, listă pe
care au vrut - şi chiar au reuşit parţial - să i-o pună în cârcă lui Corneliu Turianu,
cel ales preşedinte fără voie de la stăpânire. Şi pentru care acelaşi Stejărel Olaru
(apariţia sa pe lista consilierilor nu este cumva, tocmai o recompensă?) a sesizat
Parchetul în legătură cu presupusa afirmaţie a lui Corneliu Turianu, substi-
tuindu-se celui care, de drept ar fi trebuit să facă o astfel de sesizare dacă s-ar
fi simţit lezat. Să revenim însă la oile noastre. La Stejărelul nostru, adică. Ideea
cu jurnaliştii-informatori nu e nouă. Ba e chiar veche. Primii au fost deconspi-
raţi chiar înainte de apariţia CNSAS şi erau vajnici luptători pentru democraţie
când li s-au publicat angajamentele ‘patriotice’. Alţii au rămas doar cu suspi-
ciunile legate de fragmente biografice incerte. Darea lor în vileag ar fi un act
de justiţie morală. Cu o condiţie: fiecare lucru la rândul său. Nu văd de ce ar
trebui deconspiraţi cu prioritate jurnaliştii, când înaintea lor sunt de lămurit o
droaie de parlamentari, miniştri, primari şi alte categorii de persoane a căror
activitate este legată direct de instituţiile statului. Ziariştii sunt - vorba preşe-
dintelui CRP - privaţi. Îi asculţi sau nu - dacă nu lucrează la mediile de stat. Îi
cumperi sau nu. Mai mult de-atât nu prea ai ce face. O campanie la adresa bre-
slei gazetăreşti în acest moment mi se pare o diversiune cel puţin dubioasă,
menită să abată atenţia de la cei cu adevărat responsabili de astfel de activităţi
şi care au tupeul ca, pe fondul unei atari eredităţi, să se bucure astăzi de respect
şi de privilegiile funcţiilor. Aşa încât nu pot să privesc iniţiativa acelei Civic
Media decât cu suspiciunea pe care o merită o organizaţie care ea însăşi are
unele lucruri de lămurit din biografiile promotorilor săi...(18 iulie)

“Să trăiţi bine!”
Marele spectacol al fotbalului s-a terminat, Shakira a plecat, aşa că,

românul redevine spectatorul fidel al confruntării cotidiene dintre sloganul
electoral al puterii şi realitatea românească. Deşi sună bine, înclin să cred că
adoptarea slogan-ului de către echipa electorală a preşedintelui a fost cam pri-
pită. În primul rând, pentru că nu e treaba constituţională a preşedintelui să în-
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alţe sau să coboare nivelul de trai. E treaba celor pe care-i mandatează să admi-
nistreze treburile curente, preşedintele având doar sarcina să vegheze ca aceştia
să lucreze întru îndeplinirea celor promise. În al doilea rând, pentru că dacă se
gândea cu seriozitate la ceea ce înseamnă câştigarea alegerilor, nu putea să facă
abstracţie de perioada grea ce avea să urmeze, în contextul aderării europene, a
definitivării ultimelor chestiuni legate de îndeplinirea condiţiilor obligatorii. Nu
putea să facă abstracţie nici de experienţa celorlalţi candidaţi care avertizau că
această etapă este, în mod necesar, însoţită de restrictii, restructurări, de ajustări
nu odată dureroase. Toate acestea în scopul unei corecte alinieri la startul pentru
noua etapă de existenţă a românului: cea comunitară. Făcând promisiunea unei
vieţi mai bune, fară a avertiza asupra restricţiilor ce se vor manifesta pe drumul
spre viitoarea bunăstare, preşedintele şi-a asumat un risc major.Acela de a i se
voala imaginea publică, de a apărea că nu-şi îndeplineşte o promisiune, tocmai
aceea care a cântărit cel mai greu în balanţa alegerii. Cu siguranţă, reacţiile po-
pulare la valurile de scumpiri , urmate sistematic de altele si altele pâna la ca-
derea în obişnuinţă, nu vor fi dintre cele mai plăcute. Cu atât mai mult cu cât
opoziţia politică nu pierde nici ea prilejul de a specula această conjunctură. Una
inevitabilă şi în cazul în care ar fi rămas la putere. Este vorba, dincolo de orice
speculaţie, de un viciu de demers psihologic, particularizat prin evidenţa că
scumpirile, de orice fel, nu pot fi încadrate în definiţia unui trai mai bun. Mai
mult decât combaterea coruptiei şi perfecţionarea administraţiei, nivelul de trai
rămâne barometrul fundamental al unei naţiuni, din ce în ce mai sătulă de aş-
teptarea unor zile mai bune. Mereu promise şi niciodată ivite.

P.S. Rompetrol şi Petrom au anunţat scumpirea carburanţilor, cu până
la opt bani litrul de benzină şi 4 bani cel de motorină. Să trăim bine! Sau...
Vaya con Dios?   (19 iulie)

Jumătatea de ţară 
care n-a mai intrat în UE

Ieri, Republica Turcă a Ciprului a sărbătorit cu fastul obişnuit, cea de-
a 32-a aniversare a Păcii, care este totodată şi Ziua Libertăţii. În 1974, trupele
turceşti au debarcat în partea de nord a insulei pentru a proteja populaţia turcă
a insulei şi urmarea a fost divizarea şi continuarea, până astăzi, a existenţei a
două entităţi aproape fără nici o legătură una cu alta, în afara discuţiilor diplo-
matice fără cap şi coadă. Prin faţa tribunei oficiale, în care au luat loc preşe-



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 177

dintele Talat, membrii guvernului şi oaspeţii, au defilat trupele cipriote, dotate
cu armanent modern, între care mult temutele rachete care fac ravagii nu de-
parte, peste mare, în Liban. În zare, pe platoul munţilor, se desenează un uriaş
steag menit să amintească celor din partea de sud, care-l au şi ei sub ochi, din
capitala comună Nikosia/Lefcoşa, o realitate de care trebuie să ţină cont. Evi-
dent că dincolo de ‘zona verde’ (numită aşa de la culoarea creionului cu care
a fost trasată demarcaţia dintre cele două comunităţi, în 1974) această zi poartă
cu totul alt nume - invazie militară - şi are cu totul altă semnificaţie - statut de
ocupaţie. Deşi istoria nu lucrează cu ipoteze, să ne imaginăm totuşi cum ar fi
stat lucrurile dacă, în urmă cu 32 de ani, tentativa de lovitură de stat ce viza
anexarea Ciprului de către coloneii greci ar fi reuşit şi organizaţia considerată
teroristă de însuşi preşedintele grec de atunci, arhiepiscopul Makarios, EUKA
B ar fi pus mâna pe putere. Atunci însă turcii au fost mai prompţi şi mai efi-
cienţi, iar rezultatul acţiunii lor a fost prima purificare etnică de facto, a două
naţiuni cu exces de naţionalism care nu mai puteau trăi împreună. A fost bine,
a fost rău? Lecţia fostei Iugoslavii deschide astăzi o cu totul altă perspectivă
asupra problemei şi cert este că de 32 de ani aici nu s-au mai înregistrat eveni-
mente cu conotaţie etnică. Preţul plătit de comunitatea turcă a insulei a fost şi
este mare: izolare internaţională, subdezvoltare economică, vulnerabilitate po-
litică. Toate acestea au părut să aibă un final odată cu decizia UE de a integra
insula în întregul ei. A fost condiţia expresă, căreia cele două comunităţi tre-
buiau să-i răspundă prin referendum. Spre stupoarea generală, turcii au votat
‘da’, iar grecii ‘nu’. Chiar dacă acest lucru punea în pericol aderarea, Uniunea
neintegrând din principiu ţările cu probleme ‘patrimoniale’ nerezolvate. S-a
făcut o excepţie iaproape inexplicabilă şi - aşa cum preciza preşedintele Talal
(care i-a succedat anul trecut ‘eternului’ Rauf Denktas) - acum Uniunea este
compusă din 25 de state şi jumătate! Interesele economice şi politice ale marilor
puteri au prevalat în faţa dreptului internaţional (nu e nici prima şi nici ultima
dată) şi, în aşteptarea rezolvării ‘soluţiei Annan’, Ciprul de Nord aşteaptă şi el,
de trei ani, ca Uniunea să-şi ţină promisiunile făcute ‘în compensaţie’: acorda-
rea unui ajutor financiar pentru infrastructură şi deschiderea comerţului inter-
naţional cu jumătatea neintegrată de ţară. Referendumul din 2002 a constituit
şi un soi de moment al adevărului, punând în evidenţă şi raţiunile ‘meschine’
ale refuzului sudului: concurenţa - în materie de turism în special, pe care Nor-
dul ar declanşa-o. Cea de-a patra ţară divizată a lumii contemporane (după Co-
reea, China-Taiwan şi România-Moldova) aşteaptă o soluţie pierdută prin
cancelariile marilor puteri. Preţul acestei neglijenţe îl plătesc oamenii - Nordul
are un ‘per capita’ de 7 500 USD, faţă de Sud - 65.000; o infrastructură slab
dezvoltată; o penurie de mână de lucru (80% dintre ciprioţii din nord sunt li-
cenţiaţi şi-şi caută de lucru prin alte părţi); şi, în general, un potenţial de dez-
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voltare care ar face din insulă, în întregul ei, un jucător major pe piaţa zonei.
Până când mai marii lumii vor găsi răgazul să se aplece serios şi cu responsa-
bilitate asupra problemei, Ciprului rămâne o ţară divizată, cu resentimente moc-
nite şi cu perspective incerte.   (21 iulie)

La doi paşi de război 
se aniversează pacea!

După o lungă perioadă în care s-au mulţumit să trăiască la adăpostul
umbrelei protectoare a Marelui Frate, turcii din Republica Ciprului de Nord
au declanşat o veritabilă ofensivă internaţională de imagine. Ceea ce a provocat
acest proces a fost suprinzătorul rezultat al referendumului din 2004 în care
cele două comunităţi au fost chemate să răspundă dacă sunt pentru o uniune a
celor două entităţi, într-o formulă federativă propusă de secretarul general al
ONU, Kofi Annan. În timp ce turcii au spus ‘da’, grecii au răspuns cu ‘nu’ ape-
lului internaţional, golind de conţinut toată propaganda desfăşurată de-a lungul
celor trei decenii în care au arătat cu degetul spre ocupaţia militară turcă din
Nord - ale cărei efective, potrivit preşedintelui Talat se rezumă la doar 600 de
ostaşi. Aniversarea din acest an s-a dovedit a fi un bun prilej pentru ca ciprioţii
turci să înfăţişeze opiniei publice internaţionale şi propriile lor adevăruri, sur-
clasate sistematic de cele greceşti. Astfel, circa 60 de jurnalişti din 30 de ţări
au fost invitaţi să vadă cu ochii lor realităţile momentului. Preşedintele Talat
şi ministrul Economiei, Deniz, au susţinut ample conferinţe de presă, propu-
nând un tablou cuprinzător al opţiunilor actuale. Potrivit preşedintelui, puţini
sunt ciprioţii din Nord care ar dori acum o uniune ca Turcia. Majoritatea ar în-
clina spre declanşarea unei independenţe de facto şi singurul lucru care împie-
dică o asemenea măsură este oportunitatea integrării europene alături de grecii
din Sud. După părerea preşedintelui, Uniunea a făcut o greşeală permiţând unei
ţări divizate să adere şi să aducă cu ea toate problemele nerezolvate ale sece-
siunii produse în condiţii istorice tulburi. Uniunea a greşit şi mai mult promi-
ţând părţii turce ajutoare substanţiale şi deschiderea canalelor comerciale. După
doi ani nu s-a întâmplat nimic şi toate promisiunile au rămas pe hârtie. Oficialii
ciprioţi turci găsesc o explicaţie a acestei situaţii - inclusiv a ‘nu’-ului de la re-
ferendum, în teama de concurenţă a celor din sud: potenţialul turistic al nor-
dului fiind net superior şi deja o serie de investiţii străine au făcut ca în ultimii
ani turismul - care se desfăşoară greoi, exlusiv pe canale turceşti - să crească
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cu 34%. În plus, cred oficialii, se manifestă o atitudine duplicitară din partea
marilor puteri europene, care au interese majore în relaţia cu Grecia, partener
de Uniune şi chiar cu Ciprul grec (Franţa, de exemplu, este principalul furnizor
de armament al acestuia). Cu toate problemele pe care le pune izolarea, Ciprul
de Nord continuă să spere. El îşi armonizează activ legislaţia cu cea a Uniunii,
îşi deschide piaţa pentru capitalul privat şi dispune de un eşalon important de
tineri cu educaţie şi pregătire superioară. La o populaţie de puţin peste 200.000
de locuitori, 80 la sută dintre aceştia sunt licenţiaţi. Deşi are oferte serioase din
partea Consiliului ţărilor islamice, Ciprul de Nord, unde fundamentalismul nu
a prins rădăcini, merge pe cartea europeană. Din păcate, poporul de aici suportă
consecinţele unor probleme nerezolvate, între Turcia şi Grecia, pe de o parte,
şi Turcia şi Uniunea Europeană pe de alta. Liderii săi sunt însă optimişti şi con-
sideră că în cele din urmă realitatea li se va arăta chiar şi celor care acum nu
au ochi să o vadă şi care constă, în cele din urmă, în însuşi faptul că acum,
când la doar vreo sută şi ceva de kilometri spre est răzbate zgomotul exploziilor
noului război din Liban, Ciprul aniversează cel de-al 32-lea an de pace şi de
linişte.   (22 iulie)

(E)vaporarea lui Hayssam
Căutarea febrilă a lui Hayssam prin gări, autogări, porturi şi parcuri

oferă cea mai comică imagine a ineficienţei şi formalismului autorităţilor. Tre-
buie să fii cel puţin naiv să-ţi închipui că Hayssam colindă gările, ca-n “Fugi-
tivul”, cu barbă falsă şi ochelari de soare şi că va fi găsit de un sectorist vigilent
înarmat cu fotografia sa. Toată chestia asta este mai degrabă un show de ochii
lumii, prin care poliţiştii demonstrează şefilor lor că sunt preocupaţi şi atenţi
ca nu cumva sirianul să scape prin ochiurile imensei plase care a fost întinsă
pentru a-l captura. O logică elementară - care este imposibil să le scape spe-
cialiştilor din instituţiile de profil - spune că sirianul este demult la adăpost pe
un alt meridian. Este la mintea cocoşului că bolnav sau nu, acesta nu avea a se
aştepta la altceva decât la o condamnare pe termen lung, situaţie în care rămâ-
nerea în ţară era echivalentă cu acceptarea dinainte a sentinţei. Or, Hayssam
avea şi banii şi legăturile necesare pentru a-şi aranja o plecare sigură, fără a
mai aştepta nimic altceva. Iar dacă cineva s-a îndoit că aşa vor evolua lucrurile
după ce instanţa a decis, pe baza documentelor medicale, să-l elibereze, acela
ar merita să-i ia locul, în puşcăria în care nu au mai ajuns, de-a lungul acestor
ani, nici Tcaciuc, nici Priplata, nici Naor, nici Gregorian Bivolaru şi nici chiar
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Iskandarani. Cu toţii au urmat acelaşi scenariu, atât de uşor de pus în practică
acum, când frontierele nu mai sunt atât de ermetice cum erau pe vremea lui
Ceauşescu şi nici reglementările legale atât de clare. Pentru că, în opinia mea,
aici este marea hibă: regimul juridic al acestor cazuri. De pildă, nici chiar acum
în vâlva creată de evaporarea sirianului nu se ştie cine avea concret responsa-
bilitatea supravegherii şi urmăririi acestuia. Responsabilitatea colectivă a in-
stituţiilor ai căror şefi au demisionat este egală cu zero atât timp cât nu există
un sistem unitar de aplicare. Or, acesta lipseşte şi poate nu întâmplător. În felul
acesta se creează oportunităţile necesare punerii la adăpost a acelora care sunt
responsabile să plătească pentru asta. Sau faţă de care există interese majore
ca ei să nu dezvăluie, în situaţii limită, ceea ce ştiu. Aş putea chiar să spun că
de-a lungul timpului s-a pus la punct o adevărată tehnică a scăpării de sub con-
trol, fie că procurorii nu impun interdicţia părăsirii localităţii sau a ţării, fie că
judecătorii nu prevăd măsuri alternative, fie că poliţia nu dispune de mijloacele
de a controla şi supraveghea pe cei despre care se ştie că au astfel de intenţii şi
posibilităţi.Hayssam este cazul cel mai flagrant al speţei. Nu este însă nici pri-
mul, dar mai ales nici ultimul. Cu siguranţă că dintre cei care au pe rol cauze
în curs vor mai dispărea şi alţii, chiar cu preţul unor demisii sau demiteri, atât
timp cât justiţia românească se menţine, în ciuda vorbelor mari, la nivelul bu-
nelor intenţii cu care e pavat drumul spre puşcărie al marilor infractori. Şi care
nu vor pierde niciodată prilejurile care li se oferă de a se (e)vapora. Cu berbe-
cuţi cu tot.   (24 iulie)

‘Sindromul călugăriţei’ în presă
Tot în această pagină, colegul de comentarii Iosif Boda abordează tema

la care am să mă refer şi eu, făcând-o dintr-un unghi particular-emoţional, dând
dovadă de o suspectă solidaritate cu partenerul de emisiune TV, din cauza că-
ruia a şi intrat mai devreme în vacanţă. El spune că abia aşteaptă să-l revadă şi
să-l reaudă pe un post TV sau radio, pe Carol Sebastian, ziaristul cu care Tele-
viziunea Română a întrerupt contractul de colaborare din cauză că acesta a fost
‘deconspirat’ ca informator al Securităţii. Probabil că a fost un şoc nu doar pen-
tru dl Boda, să se constate că unul dintre cei mai aprigi adversari ai comunis-
mului şi securismului, care şi-a pus debitul verbal în slujba veştejirii statului
totalitar şi a odioasei instituţii care-i asigura protecţia, a fost ‘cununat’ cu acte-
n regulă cu acestea şi că îndelungatul său demers ‘contras’ s-a produs fără să
se fi pronunţat măcar un divorţ formal. În sensul că dl Sebastian a trăit şi activat
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în toţi aceşti 17 ani ca unul dintre cei mai îndârjiţi denunţători ai practicilor de
tristă amintire, păstrând pentru sine secretul ‘pactului’ şi sperând, probabil, că
documentele doveditoare se vor fi rătăcit pe undeva, fără urmă. Bănuiesc că
este greu, chinuitor, să trăieşti cu o astfel de teamă în sân, mai ales când ceea
ce faci cotidian poate fi contrazis, anulat atât de simplu şi de categoric! Am
citit în ziarul care se poate mândri cu faptul că a avut şi el un redactor-şef-
informator (cazul nu e singular) un lung şi lăcrimos interviu în care Carol Se-
bastian descrie presiunile la care ar fi fost supus pentru a deveni informator.
Bănuiesc că nu i-a fost uşor şi mă gândesc cum ar fi reacţionat oricare altul la
o astfel de împrejurare. Dar Securitatea n-a avut ambiţia să facă din fiecare
român un informator. I-a fost suficientă tehnica prin care a inoculat ideea că
oricine din jurul tău te poate  denunţa pentru nu importă care pricină. I-a fost
suficient să-i selecteze pe cei pe care i-a considerat a fi cei mai apţi pentru o
asemenea calitate şi dl Sebastian s-a numărat, probabil, printre aceştia. Însăşi
lunga sa tăcere o dovedeşte. Cât despre apetitul său critic, orice psiholog l-ar
putea defini lesne: este complexul curvei care, devenită peste noapte călugăriţă,
îşi dedică viaţa denunţării păcatului. Am mai văzut astfel de cazuri: în Piaţa
Universităţii a înflorit specia foştilor activişti, deveniţi democraţi convinşi peste
noapte. Presa n-a fost nici ea scutită de astfel de cazuri, până la Sebastian. Şi
nu va fi chiar şi după. Pentru că povestea dalmaţienilor de presă este departe
de a se fi încheiat. Surprinzător cu adevărat nu este decât faptul că, preponde-
rent, aceştia fac parte dintre cei mai harnici susţinători ai puterii portocalii şi
dintre cei mai vajnici critici ai opoziţiei, presupusă moştenitoare a sistemului
comunist. Eu unul nu am aşteptări de la colegul Carol Sebastian. E treaba lui
şi a celor care sunt dispuşi să-i dea de lucru, pentru a-şi continua, mai convin-
gător, poate, pledoaria deontologică. Şi, poate că dl Boda va avea chiar norocul
să colaboreze şi în continuare cu dânsul. E treaba lor, atâta timp cât o fac în
calitate de persoane care nu reprezintă sau implică o instituţie a statului care
şi-a propus, programatic, lustraţia şi deconspirarea.   (25 iulie)

Libertatea de impresie
Pentru o presă strânsă în chingile controlului ideologic, momentul eli-

berării a fost unul magic. Slujitorii condeiului s-au trezit în situaţia stranie de
a putea să scrie despre orice le trece prin cap dar, mai ales, de a ‘înjura’ pe ori-
cine, indiferent cât de sus s-ar fi aflat pe scara socială şi politică. Odată dispărut
patronul totalitar, jurnalele intrând în proprietatea ‘de grup’ a celor care le
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scriau, ideea oricărui fel de cenzură a fost respinsă din capul locului ca o ten-
tativă de reînviere a unor practici revolute. Pentru o bună bucată de vreme con-
trolul editorial a fost ca şi inexistent, direcţia dând-o vocile cele mai puternice
sau manipulatorii cei mai abili. Apariţia presei private a creat şi primele pro-
bleme de ordin deontologic: pentru unii dintre jurnalişti, impunerea unui anu-
mit program editorial era de neacceptat, chiar dacă libertatea totală se exersa
pe banii altcuiva. Primele conflicte de acest gen au fost tranşate aproape brutal
- vezi cazul ‘Viitorului liberal’ devenit ‘Ora’ sub Cataramă, când protestatarilor
li s-au dat zece minute pentru a părăsi definitiv redacţia. A fost un şoc, repetat
oridecâteori slujitorii condeiului luaţi de apa inpiraţiei, uitau de unde îşi pri-
meau leafa. Nu doar afectarea intereselor economice ale patronatului a fost
calul de bătaie al dezbaterilor legate de liberatea de expresie, ci chiar şi formula
extremă a atacării acestuia în propriile mijloace mass-media. Logica defectă a
acestei situaţii a fost că de ce să nu-l poţi înjura pe patron în ziarul său, dacă
acesta tot este un tip care se vrea democrat - în locul mult mai fireştii renunţări
la colaborare şi la manifestarea apetitului critic dintr-o cu totul altă locaţie, care
împărtăşeşte o atare atitudine. Revin aici la cazul deja celebru al lui Dorin Tu-
doran şi al atacului său din ‘Jurnalul naţional’, care-şi face un titlu de glorie
de a-l fi pus la zid pe fostul său patron, în propria sa ogradă! Mă întreb şi eu
dacă nu era ceva mai normal - şi mai corect - să-şi anunţe încetarea colaborării
din motive de principiu şi să-şi publice pamfletul într-una din numeroasele ga-
zete care nu-i sunt acestuia prietene. Elementul esenţial al unei reale libertăţi
a presei îl constituie diversitatea mediatică. Există un mare număr de publicaţii,
cu profile şi orientări diverse unde îşi poate găsi locul orice opinie a oricărui
slujitor al condeiului.   (26 iulie)

Căderea Guvernului la Corbeanca
Ceea ce aşteaptă cu înfrigurare nu doar adversarii politici şi unii dintre

aliaţi, s-a întâmplat marţi seară (trei ceasuri rele) la intrarea în comun(itate) a
oamenilor cu stare de la Corbeanca. Luând unul dintre virajele sale tradiţionale
pe două roţi (îl mai ţineţi minte pe cel cu demisia irevocabilă, când s-a respins
‘pachetul’ de legi ale Justiţiei?), premierul Călin Popescu şi Tăriceanu a intrat
pe contrasens (nici asta pentru prima dată, faptul că Alianţa funcţionează pe
două sensuri fiind de notorietate) lovind în plin un cetăţean român care mergea
- credea el - în direcţia cea bună.. Din coliziune a rezultat căderea şefului Gu-
vernului şi accidentarea sa minoră (nu ‘cu o minoră’ cum s-a sugerat în jurna-
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lele de ştiri). Transportat de urgenţă la Elias (... spitalul ăla al PCR-ului) s-a
constatat că premierul nu şi-a rupt gâtul, cum sperau cercuri avizate de la Co-
troceni. Nu şi-a rupt nimic, a făcut doar o entorsă la genunchiul stâng, la pi-
ciorul cu care trage, din când în când, câte un şut disidenţilor din propriul său
partid. Scrofulos la datorie cum îl ştie o lume şi pentru a-i face în ciudă aliatului
său, Traian Băsescu, Tăriceanu s-a dus, a doua zi, în cârje, la şedinţa de guvern,
pentru a demonstra că nimic nu-l mai poate împiedica să înainteze, şontâc-şon-
tâc, spre o Europă dornică să integreze şi motociclişti, nu doar automobilişti
care se urcă la volan după un chef cu Gigi Becali la Golden Blitz. O singură
problemă a apărut după accidentul în care s-au confruntat un super Harley Da-
vidson cu un Ford Mondeo: după orice regulament al circulaţiei rutiere, oricât
de obedientă ar fi poliţia de resort, şoferul trebuie să rămână fără permis pentru
o perioadă de o lună până la trei - durata urmând să fie stabilită de un judecător
inamovibil de-al doameni Monica Macovei. În consecinţă, România va fi con-
dusă fără permis în perioada care urmează - ceea ce devine infracţiune şi se
poate pedepsi cu închisoare. Evident că nimeni n-ar dori ca, în premieră, Ro-
mânia să aibă un prim-ministru aflat în funcţie, la bulău. Chiar dacă odată ajuns
acolo se va găsi un procuror înţelegător care să-i ceară eliberarea din motive
de sănătate (vezi entorsa) fără a-i mai cere să nu părăsească ţara. Şi că, plecat
să vadă cine ştie ce salon auto, să ajungă să fie căutat de oamenii lui Blaga prin
gări, autogări şi porturi, cum se întâmplă deobicei în România pe care o con-
duce când pe sensul bun, când pe contrasens, de 19 luni încoace.   (27 iulie)

O decizie scandaloasă a Colegiului!
O ştire, întârziată cu vreo două săptămâni, aduce la cunoştinţa publi-

cului decizia luată de Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
în legătură cu contestaţia făcută de doamna Florica Bejinariu, judecător la Cur-
tea Supremă şi membru al CSM. Ştirea este că membrii Colegiului au admis
contestaţia dnei Bejinariu făcută faţă de decizia luată în 18 mai, potrivit căreia
domnia sa ar fi făcut poliţie politică. Cazul dnei judecător este mai vechi şi ex-
trem de întortocheat. Dosarul său a apărut încă din urmă cu un an când, la o
primă analiză, vechiul Colegiu n-a considerat că ceea ce era în el ar fi putut să
intre în categoria definită ca ‘poliţie politică’. Apoi, anul acesta, când s-au uitat
mai bine, ‘colegilor’ li s-a părut taman pe dos - mai ales că între timp doamna
Monica Macovei, colega de CSM a doamnei Bejinariu, făcuse ceva gălăgie pe
această temă făcută publică cu întârziere. Ce să însemne această ultimă decizie
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- făcută publică cum spuneam, cu o întârziere de vreo două săptămâni? O anu-
mită circumspecţie sau vreo jenă? Regulamentele CNSAS nu prevăd termene
de 30 de zile până la comunicare, ca în cazul deciziilor, pentru contestaţii. În
mod normal, secretarul sau purtătorul de cuvânt al Colegiului ar fi trebuit să
iasă chiar în ziua respectivă şi să spună: contestaţia a fost admisă! Doamna Be-
jinariu n-a făcut poliţie politică! Ne-am înşelat când am decis că a făcut! Re-
zultatul strâns al votului (4 - pentru, 2 - abţineri şi 2 - contra) ne dă un indiciu
asupra motivelor întârzierii. După cum ne dă şi conţinutul dosarului analizat,
în care figurează, la loc de cinste, angajamentul semnat de dna judecător, de a
deveni informator, precum şi trei chitanţe prin care dânsa atesta că a primit
bani în schimbul informaţiilor furnizate. Cu toată această ‘armătură’, dl Di-
nescu şi trei din colegii săi ‘contras’ admit acum că nu ne aflăm în faţa unui
caz de poliţie politică. Păi, să fiu iertat, atunci cum rămâne cu Dan Voiculescu?
Care, de bine de rău, nici angajamente n-a semnat şi nici bani n-a primit? A
semnat, doar, două note, cu numele ‘Felix’ - el ştie de ce şi cei care l-or fi pus
să o facă. Nu am de gând să-i iau apărarea lui Dan Voiculescu. Dar nu pot să
nu constat că prin această decizie Colegiul ori se descalifică, ori îşi pregăteşte
terenul de a ‘repera’ onoarea terfelită a preşedintelui conservator de zelul pa-
triotic al lui Mircea Dinescu. Este, fără doar şi poate, o decizie scandaloasă
care va pune cu şi mai mare greutate în discuţie rolul, dar mai ales metodele
pe care le foloseşte colegiul în exercitarea de jocuri de interese cu comandă
politică.   (28 iulie)

Demisia impusă - act unilateral?
Cazul directorilor de servicii secrete ia amploare. După ce aceştia şi-

au făcut cunoscută intenţia de a demisiona, în urma faptului că preşedintele şi-
a exprimat nemulţumirea faţă de neglijenţele care au făcut posibilă dispariţia
lui Hayssam, lucrurile au început să se contureze cu mai multă claritate. Primul
element limpezit constă în faptul că ei au fost, practic, obligaţi să-şi prezinte
demisiile. Tehnic, au fost demişi. Chiar dacă nu ar fi dat curs solicitării impe-
rative a şefului statului, zilele lor ar fi fost, oricum, numărate, la comanda in-
stituţiilor. Culmea este că exact ceea ce le-a întărit poziţiile în urmă cu un an,
pe vremea crizei ostaticilor, le-a fost fatal acum: Hayssam. Când l-au identificat
a fi artizanul scenariului cu răpirea au primit onoruri şi mulţumiri. Când au do-
vedit că nu sunt în stare măcar să-i pună o ‘coadă’, ca lumea, s-a dat cu ei de
pământ. E greu, probabil, să fii şef de serviciu secret şi să mai şi reuşeşti să
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mulţumeşti, întodeauna, pe toată lumea. De data asta, directorii l-au nemulţumit
doar pe preşedinte, cel care a făcut din Hayssam port-drapelul cruciadei sale
împotriva terorismului - atât cât e - şi a corupţiei. Traian Băsescu s-a implicat
în această afacere mai mult decât i-ar fi permis-o reglementările constituţionale,
cu aceeaşi nonşalanţă cu care nu ţine cont de nimic din ceea ce l-ar împiedica
să-şi atingă obiectivele (vezi, ca model, ‘forţarea’ numirii guvernului Tări-
ceanu). Această asumare îi aruncă acum în spate costurile succesului. Pierderea
lui Hayssam este poate cea mai dură lovitură pe care o primeşte şeful statului
în mandatul său lung deja de 19 luni. Toate vorbele mari şi frumoase despre
noul cadru, neticăloşit, alunecă în derizoriu în condiţiile în care întregul caz
Hayssam nu este altceva decât o ‘mânărie’ pe faţă, lipsită de cea mai mică in-
tenţie de a-i estompa carenţele de fond. Judecători mai mult decât înţelegători,
procurori prietenoşi, servicii neglijente care lasă unul în seama celuilalt ceea
ce au de făcut şi, peste toate acestea, tronând, bătălia de orgolii şi de interese
meschine a politicienilor. Luat şi analizat la rece, cazul Hayssam îşi dezvăluie
cu maximă claritate simplitatea planului care viza scăparea acestuia. Culmea-
culmilor e că nici măcar în momentul în care acesta a fost pus în libertate fără
a se lua nici un fel de măsuri de supraveghere, numeni nu şi-a pus nici cea mai
mică întrebare: de ce oare? Pe fondul acesta, demisia impusă a directorilor este
un abuz. Un abuz care nu ţine cont de lipsa cronică de reglementări şi de cla-
rificare a atribuţiilor fiecărui organ în parte, într-un domeniu care în ultimii
zece ani a făcut pur şi simplu cărare. O cărare pe care s-au pierdut în ceaţă, li-
niştiţi, clienţi de marcă ai unei justiţii mai dispuse să se lupte cu găinarii sau
cu neplătitorii de amenzi.   (29 iulie)

Singurătatea alegătorului democrat
Partidul Democrat are o istorie interesantă în care se pot regăsi unele

dintre caracteristicile sale de astăzi, care fac din el un partid din ce în ce mai
singur pe scena politică şi mai puţin apt pentru orice tip de alianţă. Plecat din
rădăcina comună a FSN-ului, el a grupat în jurul lui Petre Roman ‘aripa tânără’,
reformistă, a formaţiunii născute destul de aleatoriu din spuma entuziasmului
popular ce a însoţit răsturnarea dictaturii. După căderea de la putere a lui
Roman, în urma mineriadei din septembrie ‘91, a urmat şi prima mare schismă,
de la finele aceluiaşi an, când pe baza unei moţiuni politice, un nou FSN s-a
detaşat de baza reprezentată de ‘nou-născutul’ FDSN. Cel care a moştenit şi
grosul electoratului, la alegerile din ‘92, devenind partid de guvernământ, iar
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FSN-PD intrând într-o opoziţie reală. Cei patru ani care au urmat nu au însem-
nat prea mult pentru clarificările teoretice. Alegerile din ‘96 şi sentimentul pre-
dominant în electorat că este nevoie de o schimbare au reprezentat un atu
neaşteaptat şi nesperat pentru PD, care s-a văzut, peste noapte, în poziţia de
aliat necesar al unei Convenţii Democratice învingătoare, dar incapabilă să for-
meze singură un nou guvern. Campania electorală i-a oferit lui Petre Roman
un prilej minunat de a-şi etala calităţile reale de politician, el realizând un scor
neaşteptat de bun, atât în competiţia prezidenţială, unde s-a clasat pe locul al
treilea, cât şi în cea parlamentară unde partidul său a obţinut cel mai bun scor
din istorie. Pe această bază PD-ul a negociat ‘la sânge’ cu Convenţia, obţinând
portofolii avantajoase în noul guvern şi o poziţie de forţă în luarea oricărei de-
cizii. Cu toate acestea, impresia catastrofală pe care a lăsat-o Convenţia, dato-
rită în special incompetenţei liderilor ţărănişti şi a duplicitarismului liberal, a
afectat serios formaţiunea la noul test electoral. Petre Roman a eşuat lamentabil
în campania prezidenţială, în timp ce partidul a obţinut un scor extrem de mo-
dest. Debarcarea ‘liderului istoric’ a apărut ca soluţia de salvare a partidului de la o
disoluţie de tip ţărănist, iar Traian Băsescu s-a dovedit a fi luptătorul de guerilă capabil
să menţină partidul pe linia de plutire. Izolat cât a fost la guvernare, izolat şi în opoziţie,
Partidul părea sortit, totuşi, eşecului, dacă n-ar fi apărut ideea salvataoare a Alianţei
DA, în care Băsescu a avut tăria să accepte rolul de ‘număr doi’ şi raportul de repre-
zentare impus de liberali. Rămas, în opoziţie, în posesia unui eşalon electoral stabil,
compus din oameni de afaceri şi întreprinzători, partidul a contribuit, poate mai mult
decât liberalii, la succesul care l-a readus la putere. Partid disciplinat, cu un lider au-
toritar şi fără  mulţi veleitari sub el, PD şi-a consolidat  poziţiile, copleşindu-şi treptat
partenerii, dezbinaţi în buna tradiţie a doctrinei. Strâns, prea strâns legat de preşedinte,
el se vede însă tot mai izolat pe scena politică, nereuşind să stabilească punţi de co-
municare nici la putere şi nici în opoziţie. Lucru care, în condiţiile unor alegeri defal-
cate, în 2008-2009, îl poate readuce în poziţia de outsider.   (01 august)

Îngrijorare la Havana, 
entuziasm la Miami

“MARELE FRATE” FIDEL ÎŞI PREGĂTEŞTE IEŞIREA DIN
SCENĂ Cu doar câteva zile înainte să împlinească 80 de ani, dintre care ultimii
47 i-a petrecut la cârma statului, cu puteri nelimitate, Fidel Castro, cel consi-
derat ultimul dictator al epocii moderne, face primul pas înapoi, pregătindu-se
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pentru lungul voiaj spre eternitate. Supus unei intervenţii chirurgicale el a pre-
dat, pentru prima dată în cursul îndelungatei sale domnii, frânele executive mai
tânărului său frate. Anunţul a provocat tristeţe şi îngrijorare la Havana şi o ex-
plozie de bucurie la Miami. Sunt cei doi poli ai atitudinii faţă de Fidel Castro,
cel pe care americanii îl consideră în continuare ‚inamicul public numărul unu’
şi pe care au încercat să-l scoată din joc folosind orice mijloace din variatul
arsenal CIA. Revoluţia lui Castro care l-a înlăturat, în 1959, pe Batista, n-a
fost una comunistă. Nici Fidel nu era. A devenit, de nevoie, atunci când cercul
s-a strâns în jurul său, încercând să brodeze pe canavava internaţionalismului
proletar, ideologia sa antiamericană. Pentru că aceasta a fost coordonata fun-
damentală a sistemului său care a rezistat, aproape miraculos, eşecului ideolo-
giei comuniste pusă în practică în variate modalităţi. Există o relaţie strânsă
între regimul de la Havana şi câteva dintre cele care au funcţionat în America
Centrală şi de Sud, şi care s-au reclamat de la un comunism adaptat la modul
de viaţă al zonei. Miraculoasa supravieţuire a castrismului, veritabil ghimpe
în coasta Americii (la mai puţin de 100 km de Miami!) s-a datorat, până în
1989, solidarităţii ‚lagărului comunist’. Ce a urmat se datorează unui puseu
final de pragmatism, deschiderii frontierelor şi transformării turismului în cel
de-al doilea furnizor de venit naţional. Lipsite de competiţia americanilor, marile
companii din Canada şi din Europa au pus piciorul în Cuba, contribuind la dezvoltarea
unor sectoare economice. Viaţa cubanezilor nu s-a schimbat, însă, prea mult. Statul
reuşeşte să asigure nevoile fundamentale ale oamenilor (nevoi destul de reduse) sti-
mulând formarea unei aristocraţii de merit, compusă din artişti şi sportivi. Sentimentul
terorii de tip comunist nu mai funcţionează în Cuba. Castro nu este un personaj urât
de marea masă. Ba, din contră, popularitatea sa nu a contenit să crească atâta timp
cât cubanezii au văzut în el salvatorul naţiei, în faţa multor ameninţări venite din
partea marelui vecin. Într-o ţară în care ‚el lider maximo’ a ştiut să nu forţeze lucrurile,
împăcând munca  de mântuială cu samba, majoritatea populaţiei priveşte cu îngrijo-
rare ieşirea din scenă a ‚marelui frate’. După el, cu siguranţă Cuba nu va mai fi
aceeaşi. Cum va fi, însă, este greu de spus.   (02 august)

Presă sub acoperire
Iniţiativa CIVIC MEDIA, de dare în vileag a jurnaliştilor care, înainte

de 1989, au avut o relaţie de colaborare frăţească cu ‘odioasa’ instituţie, este
prima care se bucură de succes în aceşti ultimi ani. Culmea ironiei este că suc-
cesul este strâns legat de publicaţia de la care a plecat această iniţiativă şi care
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iată că deja îşi trece la activ nu mai puţin de patru informatori, surclasând net
o publicaţie rivală care până la ora actuală nu se poate mândri decât cu un sin-
gur informator, care însă i-a fost şi redactor şef. În atmosfera de suspiciune
aproape generală se vehiculează nume mai grele sau mai uşoare, nefiind însă
deloc sigur că ele vor ajunge şi la cunoştinţa publicului cititor. Pur şi simplu
pentru faptul că jurnaliştii nu fac parte dintre categoriile a căror deconspirare
poate şi trebuie să fi făcută publică. Există, deci, posibilitatea ca CNSAS să
stabilească cine a mai fost cu musca pe căciulă; dar rămâne la latitudinea aces-
tora să recunoască public acest lucru. Situaţie în care demersul amintitei orga-
nizaţii emanată de publicaţia cu resurse informative remarcabile devine,
practic, inutil. Problema informatorilor dintre noi e veche şi deloc spectacu-
loasă. Pe vremea când lucram ca reporter la un cunoscut ziar bucureştean, ştiam
cu destul de mare precizie cine erau cei care ‘ciripeau’ pe la organe. După re-
voluţie, când am dat peste ‘documentele secrete’ din fişetul fostului redactor
şef, am avut şi confirmările necesare. N-am organizat atunci şedinţe de analiză
sau demascări. Mi s-a părut mult mai important să ne facem treaba şi să scriem
aşa cum nu o putusem face până atunci. Ulterior, unii dintre turnători s-au trans-
ferat pe la alte ziare, iar alţii au rămas, ieşind la pensie când le-a venit sorocul.
Unul mi se pare, mai e şi astăzi, în funcţie. Interesant mi s-a părut doar faptul
că dintre ei s-au ridicat cele mai ferme şi mai necruţătoare voci anticomuniste
şi - bineînţeles - antisecuriste, întărind rândurile unei societăţi civile pestriţe şi
lipsite de credibilitate. Iată că acum ni se oferă, pe tavă, tema ‘noilor’ infor-
matori. A sereiştilor infiltraţi de instituţia de specialitate prin redacţii. Cât de
similară este această operaţiune cu cele desfăşurate de Securitate? Tema este
interesantă şi ar merita o dezbatere cel puţin teoretică. Pentru că, practic, mi-e
greu să cred că serviciul dlui Timofte şi-ar fi asumat un asemenea risc fără să
aibă justificările şi temeiurile legale. Cu atât mai mult cu cât s-a dovedit că
unele publicaţii n-au fost deloc străine de teme aflate la limita siguranţei na-
ţionale, în care s-au implicat până dincolo de limitele interesului profesional.
Iar în cazul în care astfel de aspecte nu există, sau nu se manifestă, chiar nu
văd vreun motiv de îngrijorare că printre colegii de redacţie s-ar afla şi unii
sub acoperire. Care ar putea să toarne, ce? Că înjurăm guvernul sau preşedin-
tele? (03 august)
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Demascarea 
‘colaboratorilor’ politici

Iată că, după colaboratorii din presă ai fostei Securităţi, care ies la
rampă unul după altul punându-şi cenuşă în cap şi explicându-ne cum au fost
ei obligaţi de către odioşii securişti să-şi toarne colegii, începe să fie demascată
o nouă categorie de colaboratori. Cei politici! Debutul l-a făcut însuşi preşe-
dintele Camerei, dl Bogdan Olteanu, care l-a denunţat pe fostul preşedinte li-
beral Valeriu Stoica ca fiind unul dintre ‘colaboratorii’ PSD-ului, cu care a
încercat să lege oareşcari legături şi să încheie nişte planuri de viitor. Conco-
mitent cade şi bomba sponsorizărilor lui Dinu Patriciu, aproape juma-juma
între PNL şi PSD, înaintea alegerilor locale din 2004. Pentru puriştii de astăzi,
aceste fapte odioase ridică vălul de pe un capitol al istoriei liberale: acela în
care, în locul vitalei, onestei şi productivei alianţe cu democraţii, unii dintre
fruntaşii partidului au crezut în valabilitatea unei oferte pesediste: o alianţă so-
cial-democrată în locul uneia pur democrate! Stoica este primul care va fi ţintuit
la stâlpul infamiei şi n-ar fi de mirare ca în elanul care caracterizează unele
cercuri liberale să apară şi vreun Colegiu pentru Studierea Legăturilor Suspecte
ale Liberalilor cu Alte Partide, cu arhivă proprie şi cu cercetători de care nu
duce lipsă. Ceva mai complicată este situaţia lui Dinu Patriciu. Deşi este un
adversar notoriu al lui Stoica, cu pragmatismul care-l caracterizează el a luat
întotdeauna în calcul eventualitatea unei apropieri de vârfurile la fel de prag-
matice ale PSD-ului. Patriciu ar fi fost mai bucuros să se facă o Alianţă cu
PSD-ul decât cea care-a ieşit, din motive complexe: istoricul relaţiei sale per-
sonale cu Traian Băsescu este plin de conflicte surde şi de neînţelegeri doctri-
nare, încă din vremea guvernării cederiste. În acelaşi timp, însă, Patriciu este
un apropiat al premierului şi şefului de partid Tăriceanu, de care-l leagă nu
doar o prietenie îndelungată, ci şi interese comune. Această relaţie este, practic,
şi ceea ce-i reproşează mai acut preşedintele premierului. În ciuda acestei evi-
denţe, Dinu Patriciu nu poate fi ‘demascat’ în calitate de ‘colaborator’ şi nici
sancţionat în vreun fel! Şi n-ar fi nici o mirare: asemenea chestiuni se practică
în general. Uitaţi-vă, doar la unele dintre deciziile CNSAS-ului, unde turnători
cu acte-n regulă sunt declaraţi curaţi ca lacrima, în timp ce alţii, despre care se
spun doar vorbe, primesc patalama de ‘poliţişti politici’.   (07 august)
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Tornada dosarelor: 
colaboratori vs profitori

După inundaţii, tornade şi caniculă, ultima nenorocire care loveşte Ro-
mânia este ‘dosariada’ - deconspirarea în masă a informatorilor fostei Securi-
tăţi. La aproape zece ani de la demararea demersurilor pentru constituirea unei
instanţe nu doar morale, care să împiedice accesul la funcţii alese a celor care
în trecut, prin acţiunile lor, aduseseră atingere vieţii persoanelor pe care le-au
turnat. Naşterea CNSAS a fost lungă şi anevoioasă. Cel care s-a instalat sub
fanionul luptei cu foştii securişti, Ticu Dumitrescu, a întâmpinat, în elaborarea
legii care i-a purtat numele, serioase piedici. Paradoxal, în special din partea
colegilor din alianţa cederistă, pe ale cărei liste ajunsese el însuşi în parlament.
Explicaţia acestei opoziţii avea să se vadă limpede în 2000, chiar de la prima
rundă de verificări făcute de nou-născutul colegiu, când pe lista informatorilor
au apărut nume sonore din generaţia vârstnică a partidelor istorice. Şocul a fost
major şi el a fost de natură să pună o oarecare surdină cercetărilor care au intrat
într-o fază teoretică, substituind producţia efectivă de turnători cu luptele in-
terne declanşate de tabăra radicală Dinescu-Pleşu-Patapievici împotriva pre-
şedintelui Onişoru. Multă vreme activitatea Colegiului a stagnat datorită
neînţelegerilor referitoare la procesul de transfer al dosarelor de la SRI şi la
regimul secret care urma să fie menţinut asupra anumitor categorii de docu-
mente. La adăpostul acestui statu-quo, oamenii politici şi-au văzut liniştiţi de
treabă, încrezători că nimic esenţial nu se va întîmpla în acest domeniu şi că
rezultatele bazate pe arhivele existente vor rămâne definitive. Iată însă că
schimbarea de putere a adus un alt suflu, mai radical, cercetarea trecutului de-
venind un atu major în bătălia politică declanşată pe fondul relativului echilibru
de putere instaurat de alegerile din 2004. Intervenţia hotărâtă a lui Băsescu şi
schimbările din componenţa Colegiului au făcut posibilă preluarea câtorva ki-
lometri de dosare în care cele mai mari speranţe au fost puse de cei care au
sperat să-şi înlăture concurenţii politici suspectaţi a fi avut astfel de legături.
Campania actualei dosariade a erupt pe fondul disensiunilor tot mai evidente
din sânul Coaliţiei aflate la putere. Duşmănia tot mai mare dintre liberali şi de-
mocraţi, frustrările partenerilor minoritari, competiţia de influenţă dintre ca-
marilele de la cele două Palate sunt doar câteva dintre sursele crizei majore pe
care o parcurgem. A început mai mult sau mai puţin discret, cu jurnalişti, dintre
care câteva dintre cele mai vehemente voci s-au dovedit a fi fost interlocutori
discreţi ai ‘odioasei’ instituţii. A urmat ‘bomba’ politicienilor, aruncată de Guşă
şi, de aici, vom asista la cereri de deconspirare în serie, debutul făcându-l deja
studenţii care doresc ca rectorii lor să fie luaţi la bani mărunţi. În toată această
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hărmălaie aproape că nici nu se mai observă că guvernul, care are de rezolvat
chestiuni urgente, aproape că nu mai funcţionează, restructurarea fiind blocată
de ministere care nu vor pur şi simplu să-şi sacrifice vreun secretar de stat, şi
că temele restante ale integrării nu mai au şanse să fie făcute. Ce contează,
însă: chiar dacă nu vom intra (încă) în Europa, vom avea o clasă politică mai
curată. În sensul că colaboratorii vor fi înlocuiţi de profitori.   (08 august)

Dictatorul din Slobozia
Printre numele despre care, în aceste zile, circulă suspiciunea de a fi

avut legături cu securitatea, este şi cel al deputatei liberale, Mona Muscă. Nu
este pentru prima dată. Rumori asemănătoare au fost determinate, cu puţin în-
ainte ca doamna Muscă să demisioneze din funcţia de ministru al Culturii, anul
trecut, de o notiţă apărută într-un ziar, în care se făcea o aluzie nu prea voalată
la relaţia din juneţe a doamnei ministru cu ‘băieţii cu ochi albaştri’. Ziarul cu
pricina era ‘Gândul’, iar autorul articolului era Mircea Dinescu, membru al
Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Este
greu de imaginat că Mircea Dinescu ar fi prins o astfel de ştire din zbor, pe la
vreo şuetă cu amicii, şi nu de prin dosarele pe care, împreună cu colegii săi, le
‘linge’ ca îndatorire de serviciu. Or ‘scurgerea’ unei astfel de informaţii con-
travine nu doar regulamentelor interne ale CNSAS, ci şi unor elementare norme
deontologice. Deşi Mircea Dinescu nu se află pentru prima dată într-o astfel
de situaţie, nu a fost sancţionat în nici un fel. Preşedintele Onişoru s-a mulţumit
să dezmintă informaţia, iar Dinescu şi-a văzut mai departe de ale lui. Personaj
pitoresc şi imprevizibil, Mircea Dinescu profită din plin de biografia sa zbu-
ciumată şi de reputaţia de personaj nonconformist transformându-şi funcţia pe
care o deţine într-o instituţie personală care nu dă socoteală nimănui, fără a se
teme de vreo sancţiune. Ca slujbaş la stat, poetul îşi permite să facă mitinguri
la Parchet, în favoarea amicului său Dinu Patriciu, sau să-i facă atmosferă ne-
gativă lui Dan Voiculescu, înainte ca să fie analizat cazul său, ca răzbunare
pentru suspendarea unei emisiuni pe unul dintre posturile TV ale acestuia. Tot
el dă relaţii presei - fără a fi purtător de cuvânt - despre dosarele lui Năstase,
sau susţine direct cauza judecătoarei Bejinariu. Am tot respectul pentru talentul
poetului, pentru curajul manifestat în momente-cheie ale istoriei, dar cred că
în calitate de persoană publică, pusă într-o funcţie plătită din bani publici, e
dator să respecte un anumit cod de comportament. Dacă n-ar fi membru al
CNSAS - instituţie extrem de sensibilă în percepţia publică - Dinescu ar putea
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lansa, din conacul său din Cetate, toate trăsnăile din lume fără ca cineva să-i
poată reproşa ceva. Altminteri, distinsul poet exercită un soi de dictatură per-
sonală, faţă de care autorităţile - cu teama de limba ascuţită şi de avantajul me-
diatizării instantanee a fiecărui gest al acestuia - nu reuşesc să ia vreo poziţie
fără riscul de a fi acuzate că atentează la libertatea personală şi de exprimare a
acestuia.   (10 august)

Blestemul fără sfârşit
Până la intervenţia primelor zvonuri legate de o presupusă colaborare

a sa cu Securitatea – ce păreau mai degrabă bârfe răuvoitoare – Mona Muscă
se afla în posesia unui capital de credibilitate de care nu au beneficiat mulţi
politicieni români. Şi când s-a aflat în Opoziţie, şi la Putere, Mona Muscă a
avut calitatea de a inspira încredere, de a-i convinge pe oameni că lucrează în
interesul şi spre binele lor şi, mai ales, că nu este dispusă să facă compromisuri.
Şi nu am nici un motiv să nu cred că toate aceste lucruri erau reale, că intenţiile
sale nu au fost vreodată altele şi că între imaginea afişată şi convingerile intime
nu au existat diferenţe notabile. O uşoară dezamăgire am încercat în perioada
în care domnia sa s-a aflat la cârma Culturii şi când lipsa de experienţă admi-
nistrativă a părut că-şi spune cuvântul, proiectele sale nebeneficiind de acope-
rirea necesară. A plecat de acolo dintr-un puseu de demnitate, nefiind de acord
cu lipsa de consecvenţă a şefului său de partid, a cărui demisie a considerat-o
o datorie de onoare. Traseul său politic ulterior s-a plasat pe orbita unei disi-
denţe consecvente, în aria de gravitaţie a autorităţii prezidenţiale. Mona Muscă
este şi unul dintre promotorii proiectului Legii Lustraţiei, în care mulţi români
şi-au pus speranţa unui curs politic desprins de servituţile unui trecut nebulos
şi contraproductiv, în condiţiile unui climat democratic tot mai acordat la ri-
gorile europene. Aceste lucruri mi-au părut, uneori, prea frumoase pentru a fi
adevărate. Cu scepticismul gazetarului care a văzut multe şi a şi trăit o sume-
denie de dezamăgiri, am avut o umbră de bănuială pe care deloc întâmplătoarea
aluzie a lui Mircea Dinescu, scăpată într-un ziar în care avea rubrică, neurmată
de un protest hotărât, mi-a alimentat-o. Mărturisesc că de atunci m-am aşteptat,
în fiecare moment, la scadenţa care a distrus fiecare mit: şi pe cel al lui Ale-
xandru Paleologu – singurul care a făcut-o din proprie iniţiativă, şi pe cel al
lui Mircea Ionescu Quintus, cu toată înţelegerea faţă de condiţia dramatică a
unei părţi a existenţei sale, şi pe a lui Dan Amedeo Lăzărescu, cel care apărea
ca un monument de intransigenţă. Rând pe rând aceste ‚icoane’ s-au făcut zob,
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izbite de solul unei realităţi crude care face parcă, din curăţenia morală, un
ideal mult prea îndepărtat. Şi mă întreb când se va putea elibera politica româ-
nească de fantoma Securităţii? Doar când întreaga clasă actuală, cu rădăcini
înainte de 1989, se va fi epuizat fizic? Şi cu ce va fi înlocuită aceasta, pentru
că încep să cred că Securitatea nu este decât un episod temporal al unui blestem
fără sfârşit, repetat mereu şi din care nimeni nu învaţă nimic.   (12 august)

Zâmbetul enigmatic al Monei...
Un sondaj INSOMAR ne aduce vestea că, după preşedintele Băsescu,

Mona Muscă este pe locul doi într-un top al încrederii publicului. Evident, cer-
cetarea a fost făcută cu ceva timp înainte ca să izbucnească scandalul colabo-
rării sale cu Securitatea şi explicaţia rezidă în atitudinea aproape constant
pozitivă, corectă, pe care a avut-o în chestiuni controversate. Pentru o bună
parte dintre românii aflaţi încă sub influenţa modelului negativ al Elenei Ceau-
şescu, Mona Muscă apărea ca femeia capabilă să se promoveze singură, fără a
mai fi împinsă de cineva. Şi, probabil că, în ciuda misoginismului pronunţat al
naţiei, ea ar fi avut o bună şansă în politica la vârf, unde va trebui să vină,  şi
rândul femeilor. Această imagine s-a zdrobit, însă, brusc. Şi, foarte probabil,
definitiv. Şi nu din cauza apartenenţei doamnei Muscă la structurile informative
ale Securităţii. În definitiv, nu puţini s-au aflat într-o astfel de situaţie şi trăiesc
liniştiţi, unii ducând-o chiar foarte bine. Două lucruri au concurat la distrugerea
imaginii femeii politice Mona Muscă: tăcerea sa, timp de 16 ani, vreme în care
nu a schiţat nici un gest de delimitare; ba, mai mult, a semnat cu seninătate de-
claraţii prin care nega orice fel de legătură cu poliţia politică. Dar, mai ales,
modul dezastruos în care a încercat să se explice, sau să se scuze. Până la acest
moment Mona Muscă mi s-a părut a fi o femeie inteligentă, cu un ascuţit simţ
al logicii. Încăpăţânarea cu care a încercat să convingă nu numai că nu a făcut
nimic rău (poate nici n-a făcut), dar şi că n-a sesizat vreun moment că acţiunile
sale s-au încadrat în ceea ce legea votată chiar de domnia sa a definit drept po-
liţie politică, pe mine unul m-a făcut să cred că mă consideră slab de minte.
Deşi interlocutorii săi în dezbaterile televizate au încercat cu destulă delicateţe
s-o facă să vadă realitatea, doamna Muscă părea intrată într-un grav blocaj
mental. A fost cea mai neinspirată, cea mai catastrofală acţiune a sa: prezenţa
în faţa publicului, cu scuze şi argumente care nu i-ar fi convins, probabil, nici
pe acei membri CNSAS atât de binevoitori cu altă doamnă, judecătoarea Be-
jinariu. Nu ştiu, dar dacă ar fi acceptat realitatea, fără a mai încerca să ne pros-
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tească  pe toţi, doamna Muscă ar mai fi putut să păstreze ceva din capitalul de
încredere de care se bucura. După cum a procedat însă, nimic n-o mai poate
ajuta. În cazul său, decizia CNSAS devine inutilă: aceasta n-ar mai putea
schimba nimic din percepţia publică. Nici bunele intenţii, nici sentimentul că
nu făcea ceva rău, nici faptul că a tăcut când trebuia să vorbească şi că a vorbit
când ar fi trebuit să tacă nu-i vor  readuce încrederea şi simpatia publicului pe
care, iată, le-a irosit cu atâta iresponsabilitate. Vom rămâne, probabil, cu im-
aginea zâmbetului - deloc enigmatic - al acestei femei transpirate de canicula
din propriul suflet şi cu regretul că această persoană n-a reuşit să fie ceea ce
părea. Şi ceea ce noi ne-am fi dorit...   (15 august)

Culmea deconspirării
Unul dintre efectele perverse ale ‘legii Ticu’ - observat cu greu şi abia

într-un târziu - este acela că urmările cele mai reduse aceasta le-a avut asupra
subiectului propriu-zis: ofiţerii de securitate care au făcut - ca sarcină de ser-
viciu - poliţie politică! De mai bine de şase ani asistăm la o succesiune de de-
conspirări spectaculoase a unor personalităţi ale vieţii politice care în tinereţe
au semnat angajamente cu Securitatea, căreia i-au furnizat informaţii din do-
meniile şi mediile lor de activitate. Unii dintre ei au fost acuzaţi de ‘poliţie po-
litică’ - deşi nu aveau nici calitatea şi nici posibilităţile de a întreprinde acţiuni
cu urmări directe asupra subiecţilor informărilor. Pentru că poliţia politică a
fost executată de cei mandataţi cu o astfel de atribuţie - agenţii ‘legali’, desco-
periţi, ai Securităţii. Or, constatăm că atât legea cât şi punerea în practică a
acesteia, i-a afectat în cea mai mică măsură pe ‘poliţiştii politici’. S-a publicat,
la un moment dat, o listă, din care mai mult de jumătate erau trecuţi pe celălalt
tărâm, şi cu asta-basta. N-am asistat până acum la nici un ‘proces’ real al se-
curiştilor. Cu atât mai puţin al Securităţii, ca instituţie de represiune aflată pro-
gramatic dincolo de lege. O bună parte din vină revine Legii CNSAS, care s-a
născut cu dificultate şi cu handicapuri grave care o împiedică să funcţioneze
aşa cum ar fi nevoie. Acest lucru a fost posibil cu concursul direct al întregii
clase politice, care a boicotat-o discret şi a lipsit-o de instrumentele care să o
facă viabilă. Ceea ce ar fi trebuit să constituie - după un model exersat cu succes
de naţiuni care, trecând prin aceeaşi experienţă, au avut suficientă înţelepciune
de a-i vedea cu luciditate rosturile profunde - for de cercetare şi un ghid de
lucru util pentru ca erori istorice tragice să nu se mai poată repeta, a devenit
un simplu instrument de manipulare şi de reglări de conturi politice. În loc să
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contribuie la necesara purificare morală şi la limpezirea apelor politicii,
CNSAS-ul rezultat din enorma bâlbâială parlamentară complică şi mai mult
confuzia şi agravează conflictele existente în spectrul politic. Confuzie totală
în loc de purificare morală - este rezultatul direct al acestui demers din care
toată lumea - dar mai ales omul simplu - are de pierdut. Într-o ultimă tresărire
de luciditate, membrii Colegiului şi-au dat seama în ce hal au făcut-o de oaie
cu ultimele lor decizii - ce vor lăsa dâre adânci în terenul viitoarelor confruntări
- şi au procedat la o corecţie pe care unii ‘colegi’, aflaţi în evidentă incompa-
tibilitate - au respins-o cu vehemenţă atunci când le-ar fi afectat interesul. Pro-
babil că de acum înainte se vor lua decizii mai corecte în privinţa
informatorilor. Ce facem însă cu securiştii, cei care au construit şi au făcut să
funcţioneze această maşinărie infernală?   (17 august)

Rotativă
Îmi povesteşte un amic care, pentru o vreme, a avut acces în cercul

intim al unui fost lider politic, că la o reuniune privată a auzit-o pe consoarta
omului elaborând o teorie: aceea a rotativei. Adică, cum ar fi fost în încăperea
respectivă, de tavan e prinsă o elice - rotativă - care se învârte şi retează orice
cap înălţat mai sus decât nivelul de siguranţă! ‘Rotativa’ asta intra în funcţiune
oridecâteori cineva îndrăznea să ridice capul mai mult decât ar trebui să-şi per-
mită, ceea ce asigura controlul sistemului de cel care băga sau scotea din priză
instrumentul pus în funcţiune prin surprindere şi în funcţie de situaţie. Imaginea
mi-a părut extrem de sugestivă şi mă întreb dacă nu funcţionează câte o astfel
de rotativă pentru fiecare entitate - politică sau nu - şi dacă nu cumva acest
complex de rotative acţionate de mâini şi minţi necunoscute este cel care re-
glează şi direcţionează procesele pe care le parcurgem. Cea mai perfectă ilus-
trare a principiului îmi apare în politică: aici veleitarii sunt lăsaţi un timp să se
amăgească cu ideea că pot să se înalţe deasupra celorlalţi şi să-şi dezvolte pro-
priul lideriat. Iar când se înalţă suficient de sus pentru a putea fi loviţi, intră în
funcţiune ‘rotativa’: fie că e vorba de trecute şi aproape uitate colaborări cu
Securitatea, fie că e vorba de participarea la afaceri nu prea licite, fie că e vorba
de relaţii oculte. Întotdeauna ceva se găseşte şi rotativa funcţionează impecabil.
Recentul episod CNSAS scoate, practic, din circulaţie, pe drept sau mai pe ne-
drept, un eşalon întreg de politicieni care în următorii ani ar fi putut să modifice
cursul politicii. N-o vor mai face. Există un antidot la rotativă? Desigur. El este
reprezentat de o nouă categorie de oameni, politici în special, care nu mai
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poartă în spinare povara eredităţii pre-decembriste, a sistemului de relaţii şi
obligaţii, a influenţelelor  ideologice ale epocii. Această categorie se coace
acum şi se înalţă tăcut, nespectaculos, dar dătător de speranţă. Este o întreagă
generaţie care se va aşeza, firesc, pe poziţiile pe care le părăsesc acum cei care
şi-au datorat ascensiunea mai puţin calităţilor proprii şi mai mult grupurilor de
influenţă şi de interese. Nu sunt naiv încât să cred că aceste grupuri se vor
preda, resemnate, în faţa noilor veniţi. Ele vor lupta să-şi păstreze poziţiile, să
le modifice, să le adapteze. Suportul lor logistic nu va mai fi însă aceleaşi. Con-
certat, din interior şi din exterior se vor manifesta linii de forţă care vor face
ca România să se alinieze şi din acest punct de vedere unor norme pe care de-
mocraţia autentică le face obligatorii.   (18 august)

Reţeaua
Este, într-un fel, comică surprinderea cu care opinia publică ia act de

fiecare deconspirare - nevoită sau  mai mult sau mai puţin voluntară - a infor-
matorilor fostei Securităţi. Şi asta pentru simplul motiv că, din variate motive,
niciodată până acum fenomenul nu a fost abordat în întregul său, ca structură
aproape oficială a instituţiilor responsabile de represiunea faţă de “atitudinile
duşmănoase”, îndreptate împotriva “ordinii de stat”. Informatorii nu au fost
inventaţi de Securitate. Nici măcar de NKVD. Ei au existat dintodeauna, ca
instrument prin care informaţia putea fi obţinută indirect, dar cu atât mai efi-
cient. Informatorii au constituit, mereu, armata din umbră, secretă, de care di-
versele orânduiri s-au servit pentru a exercita controlul asupra populaţiei.
Statutul lor a fost, mai mereu, la limita legii, cu toate motivaţiile introduse pen-
tru a justifica un demers aflat cel mai adesea în afara moralei. Sistemul comu-
nist este însă cel care a dus aproape de perfecţiune sistemul, printr-o abordare
“ştiinţifică”, întru totul acoperitoare - Securitatea - care, prin diviziile sale res-
ponsabile de starea de spirit a populaţiei, acoperea întregul tablou al societăţii.
Fiecare instituţie, întreprindere, organizaţie avea rezidentul său, de cele mai
multe ori neacoperit, cunoscut ca atare. Acoperită era doar reţeaua pe care şi-
o forma aceasta în interior, pentru a  putea intra în posesia tuturor informaţiilor
care i-ar fi permis să elaboreze fişele şi analizele pe care i le cereau şefii. Mo-
dalitatea de selecţie şi de folosire a informaţiilor urmărea evident anumite cri-
terii, care ţineau de profilul psihologic al candidatului, de poziţia lui în
structură, de frustrările sau de aspiraţiile acestuia. Deci, informatori au existat
peste tot, în toate segmentele societăţii. Poate că unele dintre acestea erau abor-
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date cu mai multă atenţie decât altele, în funcţie de calitatea informaţiilor care
puteau fi recoltate. Dar nu lipseau de nicăieri! O deconspirare reală, eficientă
a întregii reţele s-ar putea face foarte simplu pornind de la organigramele Se-
curităţii şi continuând cu organizaţiile arondate. Cred că există şi norme nu-
merice de informatori care trebuiau recrutaţi şi dacă nu documentele păstrate,
măcar evaluările statistice ar putea conduce la alcătuirea şi completarea între-
gului tablou. Dacă este cu adevărat nevoie de el, uneori mă întreb la ce ne-ar
folosi lista de vreo patru sute de mii de nume la cât este evaluat numărul total
de informatori, dacă îi vom lua la grămadă, fără necesarele delimitări între si-
tuaţiile şi conjuncturile în care s-au produs aceste recrutări, de o varietate ce
ţine nu doar de presiuni sau şantaj, dar şi de interese şi de frustrări. Aşa că să
nu mai ne mirăm că informatori au fost şi printre marii noştri sportivi, printre
actori, printre scriitori, printre cercetători, la fel ca şi printre muncitori, ţărani,
meseriaşi. Să ne mirăm doar de nivelul îngrijorător al apetenţei spre delaţiune
a poporului din care facem parte...    (19 august)

Mana cerească 
a catastrofelor naturale

Mediatizarea intensă face ca, de cele mai multe ori, marea majoritate
a catastrofelor naturale şi a nenorocirilor pe care le aduc acestea să fie perce-
pute doar din unghiul emoţional. Atât de dese au fost în ultima vreme catas-
trofele, încât imaginile difuzate, cu tot dramatismul lor, au început să cadă în
banal. Nu mai tresărim, aşa cum ar fi normal, la vederea lacrimilor celor care,
într-o noapte, au rămas doar cu ce aveau pe ei, sau a celor cărora apele furioase
le-au luat, odată cu bunurile, şi membrii de familie; ori pe amărâţii a căror
unică nădejde a hranei zilei de mâine stătea în ouăle celor câteva orătănii din
ogradă, pe care agenţii în alb ai ministrului Flutur le fugăreau, necruţători, pen-
tru a le eutanasia, în bloc sau cu amănuntul. În spatele acestui spectacol devenit
naţional se desfăşoară un altul, de care n-au cunoştinţă decât cei implicaţi di-
rect. Sunt beneficiarii catastrofelor: cei care distribuie ajutoare, care participă
la reconstrucţie, care igienizeză, care degajează. Toate aceste operaţiuni devin
extrem de mănoase, fiind efectuate în regim de urgenţă, deci fără respectarea
paşilor necesari în domeniul achiziţiilor publice. Înfloreşte traficul dintre res-
ponsabilii din administraţie şi clientela lor de afaceri cu bune legături politice.
Tocmai se vorbeşte despre ancheta procurorilor referitoare la firmele care au
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primit din partea Ministerului Agriculturii sarcina să execute dezinfecţia în zo-
nele afectate de gripă aviară. S-a constatat că firmele respective au practicat
preţuri de 10-15 ori mai mari, pentru substanţe diluate şi modificate, şi pentru
servicii efectuate neglijent. Toate acestea au costat statul sume exorbitante. O
situaţie mai complexă o reprezintă acţiunile de refacere a caselor sinistraţilor
de pe urma inundaţiilor. Sumele alocate de la Guvern au luat căi întortocheate
care au făcut ca nici până astăzi să nu se observe mari schimbări, sinistraţii lo-
cuind tot în corturi, asaltaţi de tânţari şi şobolani. Mari bucurii aduc furtunile
şi şuvoaiele de apă ce cară cu ele la vale bucăţi întregi de pădure, traficanţilor
de lemn care profită de oportunitatea de a mai rade şi alte porţiuni de codru
rămas în picioare. O afacere rentabilă a fost şi aceea a producerii vaccinurilor
pentru gripa aviară ce a adus beneficii importante familiei unui responsabil din
domeniul sănătăţii publice care a trasat sarcina producerii acestuia, fiului său.
Toate aceste afaceri înfloritoare se desfăşoară sub protecţie politică. Să nu vă
închipuiţi că tine cont, cineva, în aceste condiţii, de calitate sau de performanţă:
unicul criteriu este să le dăm alor noştri posibilitatea să facă nişte bani din care
ne vom înfrupta şi noi. Mare pricopseală calamităţile astea!    (21 august)

Grila sau votul?
Dacă este ca deconspirarea să meargă până la capăt, mă îndoiesc tot

mai mult că actualul Consiliu Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
(nume pe care nu prea îl merită, până una alta, pentru că în afara câtorva dosare
telecomandate, Consiliul n-a studiat nimic din ceea ce ne-ar putea clarifica
modul de lucru şi metodele utilizate de Securitate) va reuşi să facă acest lucru.
Este, pur şi simplu, o sarcină copleşitoare pentru cei câţiva oameni care au
ajuns acolo - mai puţin pentru calităţile lor de persoane integre, cu coloană ver-
tebrală şi cu competenţă profesională şi mai mult ca rezultat al unor jocuri po-
litice - determinate de metoda incorectă prin care se face selecţia şi numirea
membrilor. Pur şi simplu, aceştia sunt trimişi de partide şi de instituţii ale sta-
tului ca să asigure protecţia intereselor acestora. Or, deconspirarea Securităţii
pare a fi ultimul dintre interese, mai ales cât timp partidele şi instituţiile sunt
burduşite de foşti securişti sau de colaboratori ai acestora. Aceasta este insti-
tuţia, cu ea lucrăm - vor spune resemnaţi cei deja convinşi de incapacitatea
funciară a celor de acolo de a se sustrage obligaţiilor sau părerile preconcepute.
Măcar, în felul ăsta se reglează mai curând o serie de conturi din mereu schim-
bătorul peisaj al alianţelor postelectorale. După ce a lucrat vreo şase ani în
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regim de staţiune de odihnă, CNSAS s-a văzut lovit de ploaia torenţială de do-
sare provocate de ciocnirile anticiclonice dintre preşedinţie şi guvern. Dintr-o
dată membrii Colegiului se simt depăşiţi de complexitatea situaţiilor pe care
le relevă noile dosare şi în care lucrul cu alb şi negru pare tot mai dificil. Mai
ales după un experiment care a făcut să iasă la iveală urzeala intereselor per-
sonale ale unor membri, în cazuri în care deciziile luate sunt pur şi simplu des-
calificante, modul de lucru al Colegiului a intrat sub domnia hazardului. După
ce l-au declarat pe Voiculescu colaborator fără angajament, iar pe Bejinariu
ne-colaboratoare cu angajament, după ce-au ameţit decizia în cazul lui Titu
Ghiorghioff (apropo: s-a discutat puţin, aproape deloc, despre acest caz similar
cu cel al Monei Muscă), ‘colegii’ s-au trezit că sistemul de vot - discutabil până
la Dumnezeu - nu e bun şi l-au schimbat. După nici o săptămână au revenit, pe
motiv că regulamentul ar putea fi schimbat doar de parlament, menţinând votul
direct (unde persoane voluntare pot face presiuni directe, cum au mai făcut!)
şi abţinerile (nefireşti, atâta timp cât cei în cauză participă la vot!). Vom asista,
deci, la alte decizii la fel de aiuritoare, ce vor avea, la bază nu dosarul sau ceea
ce este în el, ci ‘impresia artistică’ pe care o face cel verificat. Votul, în ultimă
instanţă, rămâne cea mai arbitrară şi mai contestabilă dintre soluţii. S-a propus
- dar nimeni n-a vrut să audă - soluţia ‘grilei’: simplă şi eficientă; a avut/n-a
avut angajament; a turnat/n-a turnat persoane care să fi avut de suferit. Simplu
ca bună ziua. Şi - mai ales - nemanipulabil.   (24 august)

Istoria şi isteria francofonă
Mai puţin de o lună ne desparte de principalul eveniment al - cel puţin

- ultimului deceniu, găzduit de România: sommet-ul Francofon de la Bucureşti.
Cu excepţia ediţiei româneşti a Forumului Crans Montana, din 1996, nici o
altă reuniune la vârf care să adune atât de multe VIP-uri nu a poposit într-un
Bucureşti aflat într-o continuă criză de spaţii publice, drumuri practicabile, ho-
teluri civilizate şi oameni pricepuţi să organizeze evenimente de o asemenea
amploare. Alegerea Bucureştiului pentru a găzdui actuala ediţie a reuniunii ţă-
rilor ‘care au în comun limba şi cultura franceză’ este rezultatul unor demersuri
efectuate pe termen lung şi începute odată cu invitarea României ca observator
la ediţia de la Paris din 1991 şi continuate după primirea sa ca membru cu drep-
turi depline în 1993. Cu toate că puţine sunt ţările care dispun de o logistică
adecvată, sommet-uri de succes au avut loc şi în Liban, şi în Coasta de Fildeş,
şi în Mauritius sau în Vietnam. Ba chiar şi în Republica Centrafricană! Oferta
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făcută de ţara noastră, prin preşedinţii Iliescu şi Constantinescu, a avut darul
să se materializeze sub un preşedinte necunoscător al limbii şi adept al  altor
axe politice. Dar astea sunt ironiile soartei şi abia aştept să-l aud pe dl Băsescu
salutându-şi invitaţii în limba lui Moliere. Până atunci mai este ceva - şi anume
ultima ‘sută’ a pregătirilor. După o lungă perioadă de calm, mai mulţi lideri
politici s-au trezit din letargia estivală cu spaima că debutul sommet-ului ne
va prinde cu ‘pantalonii în vine’: cu străzi încă neasfaltate, cu trasee neasigu-
rate, cu o populaţie nepregătită pentru şocul celor trei zile de restricţii, dar, mai
ales, cu o categorie de manageri lacomi şi puşi pe dat tunuri pe pielea oaspeţi-
lor. Hotelierii români, mai ales, n-au văzut în această manifestare decât prilejul
de a-i jupui pe invitaţi, şi nu ca o prezentare, ca o investiţie de imagine pentru
ce va să urmeze. Deja, datorită preţurilor nejustificate ale camerelor de hotel,
ţările participante şi-au redus delegaţiile de la un număr estimat de la peste
3000 de persoane la aproape jumătate: ca la Ouagadogou sau în Mauritius, şi
nu ca în mijlocul Europei. Şansa ca un număr mai mare de oficiali şi de jurna-
lişti să vadă cu ochii lor realităţile României din pragul accederii în UE a fost
ratată din lăcomie şi din prostie, dar şi din cauza incapacităţii autorităţilor de
a coordona diversele segmente ale vieţii publice în sensul unui obiectiv comun.
Nu îmi amintesc ca preşedintele Băsescu să-i fi chemat la Cotroceni pe patronii
de hoteluri şi să fi discutat cu ei, aşa cum a făcut-o, de pildă, cu petroliştii. E
drept, lumea e atât de ocupată cu deconspirarea încât sommet-ul promite să
devină un eveniment pe deplin conspirat.   (26 august)

Despre proporţiile delaţiunii
Premierul se teme că deconspirarea va rări rândurile majorităţii parla-

mentare până la a reuşi ce n-a izbutit Băsescu: să provoace alegeri anticipate.
Asemenea ucenicului vrăjitor, şeful Executivului se vede în situaţia de a fi scos
dopul clondirului fermecat din care ies acum, în valuri, fantomele Securităţii.
Mai ales că – aşa susţine acelaşi premier – iniţiativa este una liberală. Şi, poate
că nu întâmplător, din rândurile liberalilor se înregistrează până în prezent şi
cele mai numeroase victime. Pelerinajele pe la CNSAS dezvăluie o realitate
îngrijorătoare: numărul mare al actualilor aleşi care în tinereţile socialiste şi-
au croit un drum în viaţă cu ajutorul Securităţii. De bună voie şi aproape nesiliţi
de nimeni, au ales să sprijine ‚organele’, trăgând în jur cu urechea şi atrăgând
în scris atenţia asupra a ceea ce credeau ei că ar putea aduce atingere siguranţei
statului. Gest aproape patriotic, dacă n-ar fi vorba despre o instituţie care nu
le-a avut în nici un fel cu democraţia şi cu legalitatea. Lista de personalităţi
deconspirate, mai cu ajutorul dosarelor, mai benevol, mă face să mă întreb care
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a fost dimensiunea fenomenului – apartenenţa la aceste structuri – a parlamen-
telor şi guvernelor care s-au succedat până în prezent. Şi cât este de corect să
plătească doar cei care au supravieţuit până în 2006 şi nu toţi cei care au profitat
de slăbiciunile sistemului pentru a se erija în salvatori ai democraţiei. Şi să
cred că, odată terminată investigaţia politicienilor activi, activitatea CNSAS
ar trebui să se îndrepte şi asupra foştilor membri ai parlamentului şi ai Execu-
tivului, începând cu CFSN-ul şi cu guvernul provizoriu Roman. Şi aproape că
mi-e groază când mă gândesc la proporţia surprizei pe care ar avea-o societatea
românească: de a constata cât de mare a fost densitatea lupilor care s-au îm-
brăcat de urgenţă, în blana de miel a democraţiei, pentru a-i digera în linişte
beneficiile. Întrebarea care urmează, firesc, este următoarea: cât de mare a putut
să fie proporţia celor pe care Securitatea i-a racolat şi folosit, din bazinul ge-
neral al persoanelor apte să joace un rol politic? Cine şi de ce a rămas pe din
afară? Vom avea atunci răspunsuri mai convingătoare legate de întârzierile ne-
permise pe care le-a înregistrat România în procesele sale de integrare şi de
dificultăţile înregistrate în constituirea unor entităţi eliberate de servitatea obli-
gaţiilor sau ale şantajului. Sau, oare, n-ar fi mai bine să nu ştim? Să lăsăm lu-
crurile aşa cum sunt şi să ne mângâiem cu ideea că proporţiile compromisului
şi ale apetitului spre delaţiune n-au fost chiar atât de mari?    (28 august)

Aşteptând să reconstruim Libanul…
Aflat în vizită la Washington în toiul crizei din Liban, preşedintele Bă-

sescu s-a grăbit, după un prost obicei al său, să declare că România va trimite
trupe în Liban dacă i se va cere. Or, la acel moment nu se ştia exact cum avea
să se rezolve situaţia explozivă din Orientul Mijlociu şi cine îşi va asuma sar-
cina administrării situaţiei. Probabil că Traian Băsescu a vrut să-i facă o sur-
priză prietenului şi colegului său de axă, George Bush, în virtutea ideii că pe
oriunde se pune de un război, trebuie să fie şi americanii.Libanul s-a dovedit,
până la urmă, a fi o “afacere europeană”. Prin tradiţie şi prin excesiva implicare
a americanilor de partea Israelului. Era suficient de limpede că Statele Unite
nu ar putea juca rolul de arbitru aici. Nu şi pentru diplomaţia românească (oare
mai avem aşa ceva?) şi nici pentru preşedintele Băsescu, cel orbit de strălucirea
“Marelui Licurici”. Evident că oferta noastră pripită nu a fost luată în conside-
rare de nimeni. Nici măcar de guvernul român. Ministrul Apărarii s-a grăbit să
explice că nu avem bani destui nici pentru efectivele din Irak şi că, deja, pre-
zenţa ostaşilor români pe trei teatre de confruntare – Afganistan, Irak şi fosta
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Iugoslavie – depăşeşte nu doar posibilităţile, dar şi logica implicării.Între timp,
procesul de pacificare a Libanului a fost preluat – aşa cum ar fi fost normal să
se întâmple şi în cazul Irakului – de către Naţiunile Unite. Sub umbrela orga-
nismului abilitat, comanda a fost preluată de Franţa, în virtutea relaţiei sale is-
torice cu zona, care va trimite un eşalon consistent. Franţa va fi dublată de
Italia, alte câteva ţări exprimându-şi deja intenţia de a fi prezente în calitate de
pacificatori. Şi, cum nimeni nu ne-a mai întrebat şi pe noi – cu atât mai mult
cu cât se cunoaşte preferinţa noastră pentru alte “axe”, decât cea europeană –
nu i-a mai rămas preşedintelui nostru altceva de făcut decât să conchidă că,
deocamdată, vom sta în banca noastră, urmând să vedem dacă nu cumva va fi
nevoie de noi pentru reconstrucţie, domeniu în care ne-am putea remarca mai
degrabă decât prin trupe prost echipate şi nemotivate. Chestia asta cu recons-
trucţia devine uşor comică: nu mai e un secret pentru nimeni că marile bătălii
din urma conflictelor se dau pentru reconstrucţie. Aici, cine împarte, îşi face
porţia. Cu tot zelul nostru, nici în Afganistan şi nici în Irak n-am reuşit să prin-
dem nimic în materie de reconstrucţie. Acolo unde, teoretic, învingătorii ar fi
trebuit să ne arunce vreo fărâmă. De ce-ar face-o cineva în Liban? Deşi, aici
aveam atu-uri considerabile: relaţii istorice strânse, un mare număr de intelec-
tuali şcoliţi în România, o tradiţie a realizării de obiective industriale. De data
asta ar fi trebuit să ne batem chiar, pentru a obţine un loc cât mai bun în cadrul
efectivelor pacificatoare. N-am făcut-o. Am preferat să ne amăgim cu ideea că
dacă ne cheamă cineva, vom veni iute. Şi uite-aşa trece istoria pe lângă noi,
făcându-ne parte la pagubă. La câştig ar trebui să ne facem singuri. (30 august)

Medalii pătate...
Pe fond nu poţi să nu fi de acord cu ideea promovată de preşedintele

Băsescu: desecretizarea completă a arhivelor Securităţii reprezintă pasul deci-
siv spre normalitate, într-o societate mult prea frământată şi agitată de nume-
roasele ‘pete albe’ de pe harta morală a României. Poate că şi preşedintele
Iliescu a avut dreptate amânând momentul pentru o etapă mai calmă, mai aşe-
zată, dar este limpede că a continua în felul acesta nu înseamnă decât să se
menţină un subiect constant de discordie şi de nemulţumire. Mi-e greu să cred
că la 16 ani de la Revoluţie şi după răsturnarea unei orânduiri politice, în con-
diţiile participării României la un sistem de securitate colectiv, mai pot să sub-
ziste teme care, prin deconspirare, ar mai putea afecta siguranţa naţională..
Singurul lucru care mai poate fi afectat este sistemul de siguranţă personală şi,
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poate, colectivă, pe care secretizarea unor dosare l-a oferit unor personaje care
nu-şi merită poziţia pe care o deţin, iar eliminarea - justificată - a acestora mi
se pare un act de conştiinţă şi de demnitate.Cu ce nu pot să fiu de acord este
tactica utilizată de preşedintele Băsescu în realizarea acestui obiectiv. Respec-
tiv, asmuţirea unor părţi din opinia publică asupra unor întregi categorii şi în-
treţinerea acestor focare de discordie. Pentru că odată cu semnalele sale,
preşedintele generalizează în mod pripit şi păgubos: el nu vorbeşte despre de-
conspirarea unor jurnalişti care şi-au trădat meseria scriind articole ‘secrete’
pentru anumite ‘publicaţii’ oculte şi semnând cu pseudonimele pe care li le
acordau ofiţerii recrutori. El vorbeşte despre presă, cea compusă din jurnalişti
formaţi şi afirmaţi înainte de ‘89, ca despre o categorie integral ‘mânjită’ şi
care n-ar avea dreptul moral să mai scrie - punct de vedere îmbrăţişat cu entu-
ziasm de reprezentanţii generaţiei care nu are în rândurile ei turnători la Secu-
ritate doar pentru simplul motiv că aceasta nu mai exista, altminteri ei fiind
dispuşi să servească cu entuziasm politica uneia. Mai vorbeşte preşedintele
despre clerul-turnător, uitând că din rândurile preoţilor s-au îngroşat efectivele
deţinuţilor politici şi că această categorie a fost sistematic considerată ca una
reacţionară. Vine acum preşedintele cu sportivii. Sigur că şi printre aceştia au
existat turnători. Dar cui şi la ce ar servi să aflăm acum că o parte dintre me-
daliile ţării au fost pătate cu cerneala delaţiunii? Că unele dintre recordurile
înscrise în anale au aparţinut unor oameni pentru care performanţa a fost, con-
diţionată, poate, de concesii şi compromisuri?Această stare de ‘îmbârligare’
constantă a societăţii dă, probabil, unele satisfacţii personalităţii complexe (şi
complexate) a preşedintelui, dar în nici un caz nu ajută la însănătoşirea clima-
tului general, pe care nu face decât să-l menţină într-o tensiune constantă. Fo-
lositoare derulării unor astfel de acţiuni...   (01 septembrie)

Dacă descentralizare nu e, 
geaba desconspirare

Într-o formă cu mult mai bună şi cu un autocontrol superior celui din
seara de joi, când intrase în legătură directă, prin telefon, cu realizatorii unui
talk-show în care era tocat mărunt pe clasica temă a dosarului său de Securitate,
Traian Băsescu a apărut vineri la Şcoala de Vară a Tineretului Democrat de la
Costineşti îmbrăcat în clasicul său tricou marinăresc. Le-a mulţumit gazdelor,
neuitând să precizeze că a fost singura şcoală de vară la care a fost invitat şi
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că, de-ar fi fost chemat s-ar fi dus şi la altele (rumoare în sală) propunându-şi
să abordeze două teme: desconspirarea (probabil că Academia va trebui să facă
corectura necesară în Dicţionar, frecvenţa utilizării acestei forme, la nivel înalt,
impunând-o în contra ‘regulamentului’ în vigoare) şi descentralizarea. Dacă la
prima temă n-a făcut decât să repete ceea ce a devenit deja loc comun, prin
prisma viziunii sale asupra problemei, mult mai interesantă mi s-a părut cea
de-a doua. Dacă m-aş păstra în cadrul simplist al relaţiilor preşedinte-premier,
aş putea spune că este vorba despre un nou atac la adresa partenerului de
Alianţă, premierul Tăriceanu, sub a cărui înţeleaptă guvernare s-a produs cea
mai dură descentralizare: 22 de secretari de stat mai puţin! E ridicol! - a  iz-
bucnit preşedintele, arătând că, practic, lucrurile au rămas la nivelul la care se
aflau pe vremea lui Ceauşescu. ‘Funcţionarii servesc ministerele, nu pe cetă-
ţean!’ - a clamat preşedintele în aplauzele asistenţei, în care se aflau şi doi re-
prezentanţi democraţi ai guvernului - miniştrii Blaga şi Barbu. Demonstraţia
lui Băsescu a fost suficient de sugestivă: toate direcţiile aşa-zis ‘descentralizate’
de la judeţe - fie că e vorba de învăţământ, agricultură, mediu, sănătate - sunt
rupte de realitatea locului, ele răspunzând doar la comenzile ministerelor. Ma-
rele balast birocratic aici se află - la nivelul administraţiei centrale, unde pon-
derea miniştrilor este dată de numărul de amploaiaţi din subordine! De aceea,
în teritoriu acţiunea acestora continuă să fie complet ruptă de realitate. Băsescu
spune că a cerut în repetate rânduri Guvernului să taie acest nod gordian, dar
că nu s-a făcut nimic, din teama ca Executivul să nu-şi diminueze rolul şi să se
lipsească de posibilitatea de a-şi plasa clientela politică în funcţiile de condu-
cere. Predicile prezidenţiale au fost însă în deşert, atâta timp cât ‘grupurile de
interese’ îşi văd înainte de treabă. Şi, de aici, concluzia: lucrurile nu se vor în-
drepta decât în momentul în care clasa politică va opta limpede între republica
parlamentară şi cea prezidenţială. Cu, evident, avantajele celei de-a doua for-
mule... (02 septembrie)

Deconspirarea corupţiei
Cufundaţi până la gât în dosariadă şi în şiroaiele de mizerii care se

scurg din opera fundamentală a Securităţii, aproape că uitasem de corupţie şi
de lupta grea pe care o avem de dus cu aceasta. Ba, mi s-a părut chiar că dosa-
riada a reprezentat armistiţiul necesar ca luptătorii să-şi refacă puterile şi să se
ia din nou la trântă. Noroc că de la Iaşi am primit semnalul necesar trezirii la
realitate: acolo, “prefectul anului”, cel mai tânăr, cel mai activ, cel mai... liberal,
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s-a dovedit a nu fi altceva decât un şpăgar ordinar. Din categoria celor care se
perindă aproape fără întrerupere, în funcţiile-cheie ale administraţiei, de 16 ani
încoace.Tânărul şi promiţătorul reprezentant al Guvernului în teritoriu n-a făcut
altceva decât ce făceau şi predecesorii săi, şi ce vor face, probabil, şi cei ce-l
vor urma: şi-a făcut parte din împărţirea beneficiilor ce decurg din trecătoarea
deţinere a puterii. A retrocedat lui X nu ştiu câte hectare de teren? De ce să nu-
şi oprească şi lui o părticică? Cât de limpede e cazul, urmează să stabilească
justiţia. Dar este limpede că nu ieşea fum de unde nu se face foc. Pentru adepţii
teoriei conspiraţiei, la Iaşi nu s-a întâmplat altceva decât o reglare de conturi
între cele două partide-aliate: au umflat procurorii un primar democrat, nu de-
mult? Era rândul unui prefect liberal. Scor egal! Teamă ne este că lucrurile nu
stau deloc aşa. Dacă este o competiţie, aceasta nu e între partide, care să dea
în gât mai mulţi reprezentanţi lacomi şi fără scrupule ai părţii alianţei. Este o
competiţie generalizată, pe un model generalizat, între deţinătorii de putere în
zonele cele mai sensibile ale administraţiei - nu doar retrocedări, ci toată gama
de aprobări insuficient reglementate şi rămase la mâna şi bunăvoinţa unor oa-
meni dotaţi cu toate slăbiciunile omeneşti. Aparent, reţinerea prefectului de Iaşi ar
trebui să reprezinte un succes al luptei anticorupţie care, iată, nu se împiedică doar de
micii funcţionari. În realitate, cazul dezvăluie proporţiile de aisberg ale fenomenului co-
rupţiei din administraţia publică, unde eventualele “deconspirări” nu sunt rezultatul in-
vestigaţiilor autorităţilor, ci al neconcordanţelor intervenite între părţi, mai ales atunci
când cel care oferă mită nu este mulţumit de calitatea prestaţiei celui care o primeşte.
Este simplu să ne imaginăm câte astfel de tranzacţii se derulează ca unse, spre deplina
sau parţiala satisfacţie a părţilor. Nu vreau să cad în păcatul generalizărilor pripite şi să-
i jignesc pe acei funcţionari publici sau reprezentanţi ai autorităţilor care mai au şi decenţă
şi probitate. Mi-e teamă însă că pentru aceştia mediul este extrem de toxic şi că, de regulă,
nu reuşesc să facă prea mulţi purici printre “profesionişti”... (04 septembrie)

Armistiţiul 
neghiobiei cu neimplicarea
La fel ca şi Tăriceanu, Geoană învaţă din mers să încaseze. Să ai sto-

macul tare şi bărbia solidă devine una dintre condiţiile fundamentale pentru a
rezista în politica de vârf. Considerat o simplă marionetă a lui Traian Băsescu
(inclusiv de către acesta), premierul a primit lovituri în serie până când a con-
statat, oarecum surprinzător, că poate să răspundă. Din momentul acela meciul
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la vârf s-a echilibrat, cu un sensibil avantaj pentru cel care deţine pârghiile exe-
cutive, în pofida reprezentativităţii unui preşedinte cu mănuşi constituţionale
prea grele pentru a-i permite să-şi ţină garda sus. Câştigător neaşteptat al unui
scrutin programat pentru un candidat unic, Mircea Geoană a parcurs şi el toate
treptele neîncrederii şi ostilităţii vechii gărzi, înlăturate prin puciul din 2005
de la comanda organizatorică. I s-a pus la îndoială şi legitimitatea şi capacitatea
de a controla o maşinărie complicată şi tot mai ineficientă. În disputa dintre
cele două tabere istorice - cea a lui Iliescu şi cea a lui Năstase - el a ieşit învin-
gător fără o echipă proprie. Încercările de a o construi şi impune s-au lovit de
nenumărate piedici şi nici la ora aceasta Geoană n-ar putea să afirme că are un
staff şi o strategie proprie. Marea lui performanţă rămâne însă aceea de a se fi
mişcat în aşa fel încât să nu dea naştere la o confruntare decisivă cu Ion Iliescu.
A răspuns prudent la provocările acestuia, dar nu a avut nici forţa şi nici inte-
resul de a-l elimina, din punct de vedere organizatoric.Păstrarea fostului pre-
şedinte la cârma grupului parlamentar din Senat în ciuda tot mai numeroaselor
voci care-l acuză pe acesta de ineficienţă şi de neimplicare, reprezintă o decizie
corectă. PSD nu-şi poate permite - cu sau fără alegeri anticipate - să piardă
sprijinul electoratului personal al lui Ion Iliescu. Fără acesta, probabil că PSD-
ul s-ar zbate acum prin zona pragului electoral. La rândul său, cu toate ‘ne-
ghiobiile’ pe care e nevoit să le asculte, iar apoi să le dezmintă, Iliescu nu-şi
poate permite nici el să iasă din jocul politic ‘autorizat’, garantat de apartenenţa
la o forţă politică. Nu este - încă - vremea liderilor singuratici, capabili să pro-
ducă seisme politice prin ei înşişi. Şi nici a liderilor fără o ‘patalama’ care să
le confere un statut social şi politic pe care altminteri nimeni n-ar fi dispus să-
l recunoască. Aşa încât ‘armistiţiul’ de luni, în care nici Iliescu n-a mai ridicat
problema neghiobiilor şi nici Geoană pe cea a neimplicării rămâne ca o mică
victorie personală a ambilor asupra propriilor orgolii. Şi un colac de salvare
pentru un partid care reuşeşte cu greu să-şi revină din degringolada produsă
de dispariţia unui lideriat de tip autoritar, ca cel practicat de... Apropo, cum îl
cheamă pe băiatul acela arogant, care era, la un moment dat, şi premier, şi pre-
şedinte de partid, şi candidat la preşedinţie?   (05 septembrie)

Profeţiile despre trecut
Silviu Brucan se află pe patul de spital şi este ţinut în viaţă cu ajutorul

aparatelor. Operaţia sa - extrem de dificilă - a reuşit, dar supravieţuirea pacien-
ţilor în asemenea cazuri este problematică, spun medicii. Nu este momentul,
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însă, să i se dedice necroloage ‘profetului din Dămăroaia’ şi nădăjduiesc din
toată inima că mai are cuvinte de spus în descifrarea realităţii politice pe care
o disecă cu consecvenţă de atâta amar de vreme. Practic necunoscut în mo-
mentul Revoluţiei - puţini îşi mai aminteau de rolul jucat de el ca redactor şef
al Scânteii sau ca ambasador al lui Dej în America - Brucan a devenit, aproape
instantaneu, una dintre vedetele televiziunii libere. Un prieten englez îmi spu-
nea atunci că, deşi nu înţelegea nici o boabă din ce spunea acesta nu-şi putea
desprinde ochii de pe televizor, fascinat de expresivitatea vorbitorului. El a
deschis era vorbirii directe, fără figuri de stil, iar afirmaţia sa cum că românii
vor avea nevoie de cel puţin 20 de ani pentru a învăţa lecţia democraţiei i-a ri-
dicat în cap, practic, o ţară întreagă, revoltată şi incapabilă să înţeleagă sensul
spuselor ‘profesorului’ - titlu pe care l-a adoptat cu nonşalanţă. Actor important
pe scena deciziilor luate de FSN, Brucan a fost împins, încet, într-o parte şi
lăsat să se ocupe de ce ştia mai bine: de analize şi prognoze. Le-a făcut cu re-
gularitate pe postul naţional de televiziune până când, sătui de invocarea ‘ca-
petelor’ care trebuiau să cadă, liderii politici ai momentului i-au făcut vânt.
I-am oferit atunci dlui Brucan o rubrică săptămânală pe prima pagină a ziarului
‘Libertatea’ pe care a ţinut-o cu temeinicie şi aplomb până când noii patroni
elveţieni ai gazetei au decis să se apropie de publicul-cititor în maniera lor pro-
prie: fără Brucani şi alte chestiuni din astea. Profesorul n-a rămas şomer şi a
primit oferta postului PRO TV unde a susţinut una dintre cele mai longegive
rubrici din media românească, urmărită cu atenţie constantă, chiar dacă el nu
mai făcea demult parte din elita cu acces la secretele politicii. Îi era suficient
spiritul de observaţie. Silviu Brucan este şi va rămâne prototipul personajului
complex, a intelectualului activ, capabil să defileze sub drapele diverse, de fie-
care dată reuşind să-şi argumenteze demersul, şi de fiecare dată reuşind să-şi
recunoască şi să-şi explice erorile. Comunist militant, proletcultist, disident al
naţional-socialismului, promotor al tranziţiei şi al Reformei, el a reuşit să fie
mereu interesant, citibil şi citabil, fără ca pentru aceasta să fie nevoit să recurgă
la arsenalul care face astăzi voga ‘personalităţilor’: vulgaritate, obrăznicie, ne-
simţire sau insolenţă. Silviu Brucan ne rămâne dator cu cel puţin 4 dintre cei
20 de ani pe care i-a proorocit, la sfârşitul cărora va fi cel mai în măsură să ne
explice, din nou, cum şi de ce a greşit. Dacă nu cumva, de data asta chiar a
avut dreptate...  (06 septembrie)
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Disidenţa de partid
Mare zarvă mare, odată cu excluderea din partid a doamnei Muscă şi

a domnului Ghişe, pentru vina de a fi transmis corespondenţe sub pseudonim
la Securitate, şi cu detronarea de pe funcţiile deţinute în parlament a doamnei
Turcan şi a domnului Boureanu. Tuspatru susţin, mai sus sau mai puţin tare,
că sunt victime ale represiunii declanşate de talibanii din partid împotriva celor
care manifestă delict de opinie. Chestiunea e valabilă pentru ceilalţi trei, dl
Ghişe fiind un soldat disciplinat al partidului până în momentul în care i s-a
arătat poarta cazărmii liberale. Şi doamna Muscă, şi dl Boureanu şi doamna
Turcan au oarece probleme cu conducerea actuală de partid. Doamna Muscă a
fost, poate, cea mai vehementă şi mai elocventă, însoţindu-şi rezervele şi de o
demisie semnificativă din funcţia pe care o deţinea în guvern, în semn de pro-
test faţă de faptul că şeful său nu demisionase, la rândul său, când promisese,
pentru a face loc celui dorit de Cotroceni. Din tabăra aceluiaşi outsider fac
parte şi domnii Boureanu, dar mai ales doamna Turcan, care i-a fost secretară
- purtătoare de geantă dlui Stolojan. Aceştia au, deci, o problemă comună: nu-
l văd (bine) pe Tăriceanu în funcţia pe care o are şi pe care o consideră mai
potrivită pentru fostul lor preşedinte! E dreptul lor şi nimeni nu poate băga
mâna în foc că n-au dreptate. Pe acest motiv ei au devenit, cum se spune, disi-
denţi, criticând deschis şi des conducerea şi stările de lucruri din partid, a căror
îndreptare o văd posibilă doar prin intervenţia divină a dlui Stolojan. Datorită
repetatelor poziţii de acest gen au fost sancţionaţi. Au devenit victime ale re-
presiunii de partid. Ai noului talibanism liberal, care a declanşat cu acest prilej
‘jihadul’ - cum inspirat a zis dl Ghişe. Pe vremea lui Ceauşescu, disidenţa
avea un sens. Eram cu toţii prizonierii unui sistem. Nu puteam face altceva
decât să protestăm. Unii - nu prea mulţi - au şi făcut-o, după putinţă, şi şi-
au binemeritat calitatea de oponenţi ai unui regim pe care însăşi istoria l-a
condamnat. Care este noima disidenţei într-o societate democratică şi în in-
teriorul unor structuri deschise, care nu pot aplica pedepse sau sancţiuni care
să contravină libertăţilor fundamentale ale individului? Când nu-ţi place ce
se întâmplă într-un loc şi eşti în minoritate nu ai decât să te retragi. Şi să te
îndrepţi spre formaţiuni mai conforme cu viziunile tale, dacă există. Însă
opoziţia asta de dragul opoziţiei mi se pare o aiureală. Disidenţa de partid
nu reprezintă altceva decât o formă facilă de a căuta notorietate pentru ce
nu ai. Nu-ţi plac ochii lui Tăriceanu şi chelia lui Olteanu - n-ai decât să pleci
ca să nu le mai vezi şi să regreţi faptul că pe ceilalţi, majoritatea, acest lucru
nu-i deranjează şi, ca atare, nu sunt dispuşi să ţi se alăture pentru a încerca
să schimbe lucrurile. Dar cu asta, basta! (07 septembrie)
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Politica - un meci de fotbal?
Lumea s-a obişnuit să privească spectacolul politic ca pe unul de fot-

bal. Partidele sunt cluburile, Parlamentul e Federaţia, serviciile secrete sunt
comisiile de arbitraj şi de disciplină, iar Guvernul un soi de L.P.F.  Fac nişte
comparaţii la nimereală. Rolul campionatului îl joacă sondajele de opinie, din
care aflăm cam care ar fi configuraţia clasamentului dacă confruntările ar fi pe
puncte. Fac vâlvă mare, ca-n fotbal, transferurile unor politicieni de la un par-
tid-club la altul, eliminările din teren şi blaturile de la votul unor legi în Parla-
ment.Între ciclurile electorale - care ar putea fi asemuite cu o finală de
campionat - cota politicienilor şi a partidelor este extrem de relativă. Sondajele
pot să dea cel mult semnalul unor tendinţe, dar nicidecum al ponderii reale a
protagoniştilor. Cu toate acestea, mişcările de personal - de care abundă mo-
mentul actual - sunt cântărite şi analizate de parcă ar fi vorba de echipe aflate
în confruntări directe. Recentele demisii din PSD ale lui Dan Ioan Popescu şi
Rodica Stănoiu, precum şi suspendarea prelungită a lui Adrian Năstase sunt
văzute de fani ca şi cum Steaua ar trebui să joace de acum înainte fără Dică,
Nicoliţă şi nu mai ştiu care dintre titularii formaţiunii lui Gigi Becali. La PNL,
excluderea Monei Muscă şi a lui Ghişe, precum şi scoaterea din teren a lui Ţur-
can şi Boureanu sunt comparabile cu decimarea “câinilor” din Ştefan cel Mare
taman în preajma unui derby. Este o viziune, bineînţeles, simplistă. Partidele
nu sunt echipe de fotbal. Ele reprezintă o entitate relativă, care poate să piardă
sau să câstige prin concurenţa celor mai neaşteptaţi factori. În politică nu există
oameni de neînlocuit – au dovedit-o ciclurile electorale de până acum. Nici
măcar o vedetă de talia lui Ion Iliescu, pusă pe lista de “transferuri” în cel mai
nepotrivit moment nu reuşeşte să trimită echipa în categoria inferioară atâta
timp cât există un nucleu dur de suporteri gata să voteze oricând şi oricum par-
tidul care cred că îi reprezintă. Politicienii care cred că vor influenţa “scorurile”
generale prin simpla lor prezenţă sau absenţă se înşală. Se înşală şi acei şefi de
partide care cred că adunând jucători cu conştiinţa disponibilă de prin toate
partidele îşi construiesc automat armura electorală care să-i pună la adăpost de
surprizele pragului. De fiecare dată vine momentul adevărului, scrutinul elec-
toral, când feluritele piruete şi driblinguri rămân uitate şi când contează doar
omogenitatea şi sentimentul încrederii în victorie.   (08 septembrie)
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Micul Titulescu şi 
Liga (ratată) a Naţiunii

Şcoala de vară a tineretului social-democrat ar fi putut să rămană în
analele post-decembriste ca unul din rarele momente de normalitate din evo-
luţia clasei politice în democraţie. Sub bagheta “micului Titulescu”‘, ajuns între
timp la o maturitate care l-a propulsat în prima linie a noii conduceri a parti-
dului, evenimentul s-a abătut de la canonul clasic, ilustrat de altfel prin modul
în care s-au desfăşurat precedentele acţiuni ale acestui an: la Vatra Dornei, li-
beralii s-au adunat şi au discutat între ei, concentrându-şi tirurile critice asupra
principalului aliat din exerciţiul guvernării. Democraţii, la rândul lor, s-au în-
tâlnit între ei, multumiţi de faptul că l-au avut ca oaspete pe însuşi preşedintele
ţării care, invitat fiind, n-a putut să-i refuze. Prea puţin sensibil la chestiuni de
etichetă şi de echidistanţă, precum predecesorul său, Băsescu a profitat din plin
de această prezenţă pentru a-şi continua polemicile curente. Ceea ce părea la
început o glumă bună - întrebarea ce i s-a adresat dacă se va duce şi la alte
şcoli - a devenit realitate: Ponta a profitat şi n-a întârziat să-i adreseze invitaţia
de a veni în “bârlogul” principalilor săi adversari politici - şcoala de vară a ti-
neretului social-democrat. Ceea ce s-a şi întamplat. Cu dezinvoltura-i deja bi-
necunoscută, Băsescu a aterizat la dezbaterile social-democrate pe un teren
pregătit cu grijă chiar de către şeful partidului, Mircea Geoană, care i-a invitat
pe participanţi să-l trateze cu respectul cuvenit unui preşedinte. O invitaţie su-
perfluă în condiţii normale, numai că în politica românească anormalitatea a
devenit regulă, iar lipsa de tact şi politeţe o expresie a combativităţii. Asistenţa
a luat în serios sugestiile iar întâlnirea a devenit neinteresantă. Băsescu a repetat
ideile pe care le-a expus şi la Costineşti, a renunţat la atacuri şi, în compensaţie,
a primit o serie întreagă de cadouri care de care mai haioase, ceea ce a trans-
format dezbaterea într-o şuetă de cenaclu. Această primă “victorie” i-a stimulat
pe organizatori, care în ziua următoare au adus în faţa cursanţilor invitaţi de
marcă de la mai toate partidele. Cu o excepţie: PD! Practic, prin această reu-
niune s-a realizat, parţial, demersul conservator de “izolare” a democraţilor.
Este, de fapt, şi cea mai importantă nereuşită a acestui model care, cum spu-
neam, era cât pe ce să reprezinte un moment unic de normalitate şi civilitate
politică. Acel punct din care oamenii politici pot dovedi - chiar dacă au interese
şi programe diferite - că se pot întâlni informal şi discuta cu degajare despre
problemele care ne privesc pe toţi şi care reprezintă obiectul central al politicii:
o mai bună guvernare, stimulată de o opoziţie activă şi competentă care este
capabilă să înlocuiască atacul la persoană cu replica la idee. Micul Titulescu
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era, deci, cât pe ce să calce pe urmele modelului său (nu e vorba de Adrian
Năstase) în realizarea unei replici peste timp a forului de discuţie şi bună înţe-
legere care s-a dorit a fi Liga Naţiunilor. N-a fost să fie.   (11 septembrie)

Costurile dezintegrării autorităţii
Până în 1989, serviciul de Circulaţie al Miliţiei îndeplinea o dublă

funcţie: pe de o parte, cei care lucrau acolo se dădeau de ceasul morţii să evite
de a avea în responsabilitate prea multe evenimente rutiere, pentru că ăsta era
criteriul după care erau judecaţi, avansaţi sau retrogradaţi. Chiar dacă acciden-
tul în sine reprezintă o fatalitate, există în mod cert diverse grade de răspundere
ce revin unor factori obiectivi. Pe baza acestora miliţia făcea eforturi notabile
de a “educa” (oricât de neplăcut sună termenul) participanţii la trafic, începând
cu lecţiile de civilizaţie rutieră din şcoli şi terminând cu şedinţele duminicale
de prelucrare la care erau chemaţi cei care călcau pe bec. Cea de-a doua sarcină
la care trebuia să răspundă miliţia-circulaţie era aceea de a-i descuraja pe au-
tomobilişti să circule prea mult şi să încurce coloanele oficiale şi siguranţa
fiilor poporului. Miliţienii de la circulaţie erau obligaţi să comită abuzuri în
chestiuni care nu mai aveau nici o legatură cu siguranţa circulaţiei şi este de
acum notoriu faptul că una dintre presiunile constante care se exercitau asupra
populaţiei viza tocmai puţina libertate de care se mai bucura pe atunci: aceea
de a se mişca, cât de cât, fară constrângeri. Circulaţia alternativă, cotele de
benzină, interdicţiile pe timp de iarnă au fost doar câteva dintre şicanele naţio-
nale pe care politicul le exercita prin intermediul miliţiei.Nu este de mirare că
după revoluţie, noua instituţie a resimţit acut ereditatea aceasta nefericită, au-
toritatea sa diminuându-se considerabil până la, de multe ori, a fi ignorată.
Consecinţa acestei libertăţi: cresterea spectaculoasă a costurilor sociale a unei
circulaţii tot mai haotice şi tot mai puţin supusă vreunei autorităţi. Numărul
morţilor şi răniţilor a explodat pur şi simplu, alimentat, pe de altă parte, de
lipsa de experienţă în mânuirea unor maşini din ce în ce mai puternice. Absenţa
regulilor şi a criteriilor a dus la constituirea unei veritabile pături de super-par-
ticipanţi la trafic, pentru care şoseaua a devenit proprietate privată, iar regle-
mentările au rămas valabile doar pentru fraierii cu Dacii. Din recuzita poliţiei
rutiere a dispărut aproape definitiv factorul educativ. Nu mai există manuale,
nu mai există obligativitatea colaborării cu inspectoratele şcolare, nu mai există
preocupare pentru prevenire. În aceste condiţii, nu este de mirare că circulaţia
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face tot mai multe victime şi că tragediile rutiere se ţin lanţ la înalte cote de
eficienţă mortală. Toate acestea costă: nu doar vieţi, ci şi mulţi bani, pe care
societatea îi plăteşte, tribut inutil pe altarul haosului şi a lipsei de autoritate.Ac-
cidentele din ultima săptamână reprezintă, poate, cel mai grav avertisment că
mergem pe un drum prost şi într-o direcţie greşită.   (12 septembrie)

Prima pagină
Zilele trecute, canalul naţional de televiziune a difuzat un film de re-

ferinţă: ‘Prima pagină’. Cu Jack Lemmon şi Walther Mathau, doi monştri sacri
ai comediei americane. Filmul a fost făcut după o piesă de mare succes şi este
inspirat din realităţile suculente ale Americii deceniilor trei-patru din secolul
trecut. Personajele principale sunt, generic, presa şi politica, aşa cum se mani-
festau ele curent într-un mare oraş. Pentru mulţi dintre cei care l-au văzut - sau
l-au revăzut - a fost un exerciţiu şocant. Filmul a rulat şi pe marile ecrane, prin
anii ‘80. Era, ca multe altele, un produs exotic, despre o lume exotică, iar pro-
paganda de partid care l-a cenzurat a văzut în el un excelent model de descom-
punere a societăţii burgheze, care-şi etala din plin tarele. Bref: într-un oraş
mare are loc un incident. Un militant marxist împuşcă din greşeală un poliţist.
Este arestat, judecat şi urmează să fie spânzurat pentru ca administraţia, aflată
în prag de alegeri, să dea un exemplu de preocupare faţă de siguranţa cetăţea-
nului. În timpul unei reconstituiri, ‘criminalul’ ia pistolul şefului poliţiei şi îşi
înscenează o evadare pe care unul dintre jurnaliştii de faimă din oraş încearcă
să o exploateze în folosul ziarului său şi în detrimentul concurenţei. Este ulti-
mul său reportaj, pentru că în gară îl aşteaptă iubita alături de care vrea să în-
ceapă o nouă viaţă în alt oraş. Este despărţirea de o meserie rudimentară, care
exploatează fără milă slăbiciunile sau neştiinţa oamenilor, care practică dema-
gogia ieftină şi care nu se dă în lături de la nici un şantaj. Această presă se luptă
cu politicieni la fel de corupţi, gata să facă orice mârşăvie pentru a-şi menţine
privilegiile, gata să mintă şi să fure pentru a fi realeşi sau pentru a urca pe scara
ierarhică. Aproape firesc, al treilea termen al întâmplărilor este poliţia: o poliţie
incompetentă, abuzivă, dispusă la orice i-ar putea aduce avantaje sau privilegii.
Este tabloul satiric, dus la extrem, al unei democraţii necoapte, neconsolidate,
care uzează de aparenţe pentru a menţine şi perpetua controlul unei minorităţi
vicioase asupra unei majorităţi ignorante. Am fost, spuneam, şocat, de simili-
tudinile dintre această Americă a anilor ‘30 şi România primului deceniu din
noul secol. Aproape aceleaşi personaje şi aceleaşi medii: politicieni puşi pe că-
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pătuială dar, mai ales, ziarişti şi ziare practicând aceleaşi formule şi aceleaşi
metode. Cu o singură diferenţă: ceea ce se întâmpla în urmă cu aproape trei
sferturi de veac în America, este de actualitate astăzi în România. Ne aflăm la
acel început de drum pe care ni l-a prezis cu brutalitate Silviu Brucam, neştiind
poate, nici el, cât de multă dreptate avea şi cât de copios avea să-l confirme
evoluţia democraţiei româneşti de tranziţie. Nu ştiu cât a fost intenţie şi cât ni-
mereală în programarea acestui film, dar cred că cu cât mai mulţi dintre actorii
primelor noastre scene - politicieni, jurnalişti, poliţişti - l-ar fi urmărit, tot atâţia
s-ar fi putut vedea, cu jenă, ca într-o oglindă...   (13 septembrie)

Atanasiu: 
victimă a dictaturii băsiste!

N-am, nici acum, vreo îndoială legată de faptul că dl Atanasiu, minis-
trul proaspăt suspendat al Apărării, este cel mai slab şi mai nepriceput dintre
toţi cei care au ocupat această funcţie. Nu l-aş putea compara - exceptând faptul
că celălalt era militar - decât cu Niculae Spiroiu, cel nimerit pe o asemenea
funcţie doar pentru că Stănculescu continua să inspire teamă, prin firea sa du-
plicitară, ‘emanaţilor’ Revoluţiei. Şi care în afară de afacerea cu ţigările Kent
de contrabandă depozitate prin unităţi militare, despre care el habar n-avea, nu
s-a remarcat prin nimic. Absolut nimic. Aproape la fel şi dl Atanasiu: nimerit
şi el în funcţie doar pentru că liberalii n-au avut ceva mai bun la îndemână
atunci când s-a încropit guvernul forţat de Băsescu a arătat multă vreme ca şi
cum ar fi aterizat din lună pe un teren de instrucţie. Nici cu de-ale armatei ne-
avându-le, nici cu vreo limbă de circulaţie NATO nedescurcându-se, unica sa
faptă de arme demnă a fi trecută pe răboj a fost căsătoria sa tomnatică cu se-
cretara şi festivităţile care au însoţit emoţionantul moment biografic.Dar, cum
orice om are dreptul la ora sa astrală, dl Atanasiu s-a salvat de nevoie: aflând
liberalii prin iscoadele lor de la Cotroceni că Băsescu, populist cum e el, are
de gând să lanseze tema retragerii din Irak, au zis că e momentul să-l radă
luându-i-o înainte. Aşa că, pe nepusă masă, au lansat bomba. Şi pentru ca
aceasta să nu-i explodeze cumva în braţe tocmai Tăriceanului, i-au plasat-o
proaspătului ginerică pe care l-au împins apoi în ringul CSAT, să se facă de
râs că venise cu tema nepregătită şi să-l trimită Băsescu acasă să-şi aducă ca-
ietele. De aici înainte destinul ministrului s-a schimbat radical: a devenit omul
unei idei - retragerea, pe care a susţinut-o şi când trebuie şi când nu. Prinzând
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gust de ciorovăială a simţit că poate să-l calce şi el pe bătături pe ditamai pre-
şedintele şi a ieşit la atac legându-se de consiliera acestuia. De aici, tot circul
care a urmat: acuze, dezminţiri, sesizări, analize şi, pac la răsboiu’, trimiterea
în judecată şi suspendarea.Iată cum se poate face un erou din nimic! Cum se
poate face dintr-un modest antreprenor, din Ardeal, un simbol al rezistenţei li-
berale împotriva totalitarismului democrat al unui preşedinte populist! Prin
suspendarea şi, eventuala condamnare, dl Atanasiu se va înscrie - vrând-ne-
vrând - în galeria marilor politicieni liberali postdecembrişti. Ca primă victimă
a dictaturii băsiste asupra propriei alianţe!   (14 septembrie)

Scrisoarea mătuşii Natalia
Ne-a scris mătuşa Natalia. Pentru generaţia sa poşta şi scrisul de mână

continuă să rămână mijlocul esenţial de comunicare. Scrisoarea ei este, ca de
obicei, de o simplitate tulburătoare, în ea se spune tot ce este de spus direct, fără
înflorituri şi fără cuvinte de prisos...”Îmi scrie L. că la voi aveti călduri, da’ poate
acum s-o mai fi schimbat. La noi e răcoare şi a plouat tare două zile. S-a dus
vara, cu căldurile ce le-am avut şi noi, dar noi am avut măcar aiercondişiănu, e
bani mulţi cu electrica, da’ ce să facem, acuşa începe frigul şi or să fie mai mulţi
bani pentru căldură, s-a scumpit gazu’ mult, şi la maşini şi în case, şi toate... de
mine, ce să vă scriu, o duc şi eu tot mai greu, se simte anii, îmi fac ce pot, fetele
mă duc la doctor la două sau trei luni, mâine mă duc la analize de diabet şi la
bancă, să plătesc bilurile şi să iau bani pentru ce am nevoie, să plătesc acoperişul,
medicamentele s-au scumpit mult, asigurarea o plătesc acum 194 la lună, până
anul trecut plăteam 200 la an, toate s-au scumpit, şi asigurarea la casă, şi impo-
zite... Dragii mei, vă las cu bine şi multă sănătate de la noi şi bunul Dumnezeu...”

V-aţi dat, probabil, seama, că matuşa Natalia scrie nu din Banatul pe
care l-a părăsit în urmă cu mulţi ani, ci tocmai de pe cealaltă parte a oceanului,
unde şi-a căutat, alături de mulţi alţi români, o viaţă mai bună şi mai liberă, poate.
Împreună cu soţul său, unchiul Gheorghe (Dumnezeu să-l odihnească!), s-a sta-
bilit cu o jumătate de secol în urmă într-un orăşel de lângă Chicago, unde el
găsise de lucru la o oţelărie. Şi-au cumpărat, pe credit, o căsuţă din lemn, din
acelea americane, pe care au plătit-o şi din leafă şi din pensie până li s-a urât.
Copiii le-au plecat la rostul lor, el s-a sfârşit din viaţă acum vreo două decenii şi
de atunci mătuşa trăieşte singură, încercând să gospodărească, cum poate, pensia
care se face tot mai mică în faţa “bilurilor” tot mai mari. În America sau în Ro-
mânia, viaţa bătrânilor este, în linii mari, aceeaşi. Niciunde nu le ajung banii,
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pretutindeni gazul şi curentul se scumpesc, medicamentele înghit lacome puţinele
economii, iar casa, atinsă şi ea de bătrâneţe, are mereu nevoie de reparaţii. Pentru
vârstnicii oricărei societăţi, aceia care au muncit din greu pentru a avea o brumă
de siguranţă în amurgul vieţii, existenţa este, pretutindeni, plină de griji şi de lip-
suri. Şi de teama, aproape bolnavicioasă faţă de ziua de mâine, pe care nimeni şi
nimic  nu o prevesteşte a fi mai bună pentru ei. Nici în America şi nici în Româ-
nia. (15 septembrie)

Candidatul “manciurian”
Este atât de mare supărarea liberalilor pe preşedintele Băsescu, incât

prin vocea lui Crin Antonescu - altminteri un “fan” al acestuia - au făcut cu-
noscut naţiunii că la viitoarele alegeri prezidenţiale vor arunca în bătălie un
contracandidat. Cu alte cuvinte, liberalii îi vor retrage sprijinul politic celui
care, prin victoria sa neaşteptată în competiţia prezidenţială, i-a impus, practic,
în exerciţiul guvernării. Un exerciţiu pentru care nu s-au dovedit doar nepre-
gătiţi...Alianţa D.A. a fost “trucul” prin care, din două partide de 8-10%, s-a
obţinut un bloc de peste 40! A repetat, într-un fel, experimentul Convenţiei De-
mocrate care, la alegerile din 1996, a adunat “algebric” procentele mărunţite
ale celor vreo 8 componenţi ai acesteia. În ciuda diferenţelor marcate de doc-
trină şi de viziuni, cele două partide au putut coexista, pe parcursul campaniilor,
datorită deciziei celor doi lideri - Stolojan şi Băsescu - care au avut capacitatea
de a trece peste orgolii şi a accepta o formulă care dacă nu îi aducea la putere,
măcar îi salva de la o disoluţie ce părea iminentă sub tăvălugul pesedist. După
retragerea - până azi inexplicabilă - a lui Stolojan, Băsescu a fost motorul care
a tras după el întreaga construcţie, graţie atu-urilor sale populiste, cu care um-
plea locul lăsat de Iliescu. Specializat în victorii pe “ultimii metri”, el şi-a ad-
judecat preşedinţia, poziţie din care a găsit formula prin care să nu-l desemneze
pe Năstase pentru formarea guvernului, deşi partidul acestuia obţinuse un scor
prin care, alături de PUR, putea să pretindă acest lucru. Tăriceanu este, aşadar,
produsul lui Băsescu şi orice alte raţionamente n-au o bază credibilă. Că Bă-
sescu şi-a imaginat că acesta va acţiona la comanda sa, putând să-l mânuiască
după cum va dori - este şi asta o altă problemă. Cert este că ceea ce era aproape
firesc să se întâmple - alianţa fiind conjucturală, electorală - s-a întâmplat,
iar drumurile celor două formaţiuni sunt tot mai separate. Aproape logic,
PNL poate, deci, să se gândească la un candidat propriu. Dar ca această so-
luţie să aibă succes este extrem de improbabil. Popularitatea lui Băsescu va
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continua să reziste atâta timp cât se delimitează de acţiunile - şi de eşecurile
- guvernului, el având şanse reale să recâştige, în 2009, prezidenţialele chiar
şi în calitate de candidat independent, susţinut de PD. Băsescu este, deci, un
candidat real. Cine va accepta rolul de “candidat manciurian” al liberalilor?
Premierul manciurian? (16 septembrie)

“Diversiunea” Crin
Crin Antonescu a spus cu voce tare un lucru pe care tot mai mulţi li-

berali îl gândesc: PNL-ul ar trebui să-şi caute deja un candidat la preşedinţie.
Motivele sunt două: primul - că de multă vreme, deja, Traian Băsescu nu mai
reprezintă interesele acestui partid; şi doi - alianţa cu PD, în numele căreia
acesta a fost susţinut, nu mai funcţionează.Crin Antonescu îndeplineşte, poate
fără să vrea, un rol de cutie de rezonanţă pentru acele lucruri care trebuie spuse,
dar pe care nu pot - din varii motive - să şi le asume cei din gura cărora ar suna
autorizat. Imaginaţi-vă ce-ar ieşi dacă ideile ar fi puse în circulaţie de prudentul
nostru premier? N-ar putea ramâne fără urmarile - probabil extrem de grave -
pe care le-ar putea implica. Aşa însă, rămâne rezerva ca, nonconformist cum
îl ştie o lume întreagă încă de pe vremea când purta plete, Antonescu poate să
zică ce vrea despre preşedinte, mai ales că a zis destule, de cam acelaşi calibru
şi despre şeful său de partid.Evident că ideea nu poate fi acceptată, mai ales
acum, într-un moment extrem de important - suntem în preajma raportului de
ţară care ne va da, mai mult ca sigur OK-ul pentru aderarea de la 1 ianuarie
2007. Cu sau fără clauze de salvgardare (oricum, afară nu prea vor putea să ne
dea, dacă nu ne vom dovedi suficient de serioşi sau de competenţi. Vor prefera
să ne oblige să devenim şi una şi alta, cu instrumentele pe care Uniunea le are
la îndemână...) Apoi, le cade ca bâta-n baltă, într-o fază de percepţie publică
în care, cu toate gafele, trăznaile şi diversiunile sale, Băsescu se bucură de un
coeficient confortabil de încredere publică. Probabil că acesta va mai scădea
până în 2009, o contribuţie importantă va avea şi faza de debut a integrării, cu
importante costuri sociale, dar până atunci mai este, şi nici soarta guvernului
şi a liderului său nu va putea fi mai bună. Ba din contră: este de aşteptat ca
având comanda, PNL-ul să sufere în continuare pierderi de imagine, mai ales
că miniştrii săi nu sunt nici pe departe comparabili cu cei ai PD-ului. Măcar
cu câţiva dintre aceştia.Aşadar, o candidatură proprie, dacă este dorită, trebuie
pregătită. Cine va fi omul pe care liberalii se vor simţi capabili să i-l opună lui
Băsescu? Cât de rezistent va fi acesta la proba “veritaţii” (când vor începe zia-
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rele şi “informaticienii” să-l caute la biografie)? PNL-ul pare condamnat să-şi
repete la nesfârşit erorile. Este deja în pragul unei noi sciziuni, după cele care
au făcut din el cel mai clonat partid de-a lungul timpului. Refuzul susţinerii
preşedintelui în exerciţiu pentru o nouă alegere a mai fost exersat de Stoica, în
2000. Atunci partidul s-a salvat de la o disoluţie de tip ţărănist, sacrificându-l
pe Constantinescu, cel care, într-un fel, îi adusese la putere. Dar Băsescu nu e
Constantinescu, iar şansele lui de a câştiga fie şi pe cont propriu, doar cu sus-
ţinerea PD-ului, rămân deocamdată considerabile.Ce rămâne, atunci, din acest
exerciţiu? Foarte puţin. Probabil, o nouă dezaprobare, în doi peri, a lui Crin
Antonescu şi perpetuarea sistemului de dublu standard în “sancţionarea” opo-
zanţilor din interior.   (19 septembrie)

Reflexul bolşevic
Poate că în nici o altă orânduire istorică regulile puterii nu au fost atât

de bine puse la punct ca în comunism. Cei care au dominat sistemul l-au do-
minat nu doar prin teroare şi constrângere fizică - etapa ce a caracterizat înce-
puturile - ci şi prin mijloace incomparabil mai perfide şi mai eficiente. Pentru
cei căzuţi de la putere nu exista alternativă, decât în foarte rare cazuri. Dacă
nu erau lichidaţi fizic, li se rezerva decesul civil sau social. Deveneau paria,
nu se mai vorbea despre ei şi trebuiau să se considere fericiţi dacă scăpau doar
cu atât. Disidenţa politică era o utopie.De un an şi mai bine, fostul lider aproape
autoritar al PSD, Adrian Năstase, trece printr-o experienţă doar vag asemănă-
toare. Ieşirea lui din dispozitivul de conducere a fost una secvenţială. Mai întâi
a fost nevoit să renunţe la şefia partidului, lăsându-i locul fostului său subor-
donat şi mulţumindu-se să lucreze pe simulator cu ‚guvernul fantomă’. N-a
durat prea mult până să înceapă ‚prigoana’ opoziţiei la adresa funcţiei de pre-
şedinte al Camerei, obţinută printr-un complex de împrejurări şi astăzi greu de
explicat. I s-a alăturat, cu entuziasm aproape egal propria sa formaţiune care
l-a ‚susţinut’ în operaţiunea de autosuspendare, alături de cea a lui Dan Ioan
Popescu ce demonta structura de forţă a unui partid care dominase autoritar
scena politică printr-o tripletă (la care se adaugă Miron Mitrea) cu certe avan-
taje economice. Autosuspendarea consfinţită prin retragerea sprijinului pentru
preşedinţia Camerei a fost pasul decisiv pe care Adrian Năstase l-a făcut spre
Canossa pătimirilor sale post-guvernare. Cel care îşi asumă crearea şi moder-
nizarea PSD-ului, constată că are tot mai puţin loc nu doar în sălile de reuniune,
dar şi în anturajul celor pe care el însuşi i-a propulsat spre vârfurile guvernării
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sau ale structurilor de partid. Una dintre acţiunile care i-au fost cel mai des şi
mai dur reproşate lui Năstase este şi modificarea dură a listelor de candidaţi în
alegeri peste scrutinul formal desfăşurat în organizaţii. Iar printre principalii
săi acuzatori de astăzi se află o bună parte dintre beneficiari.Cel mai pregnant
aspect însă rămâne acela al răfuielii la vârf. Plecat la drum, după ultimul Con-
gres, cu un soi de conducere tricefală, datorită victoriei mai puţin convingătoare
a lui Mircea Geoană, partidul a intrat rapid într-o criză de autoritate, generată
de  divergenţa celor trei lideri. Încet-încet, gruparea poziţionată în spatele lui
Geoană, a început să pună stăpânire pe mecanismele de influenţă şi decizie.
Obiectivul lor principal a devenit înfundarea definitivă – vechi reflex bolşevic
– a lui Năstase, cel care ar trebui să nu se mai scoale vreodată pentru a ‚popi’
pe cineva, după o altă reţetă, de data asta locală. Ultima găselniţă este punerea
în spinarea fostului preşedinte a datoriilor din campania electorală, acţiune şi
pripită şi injustă atâta timp cât Năstase a fost candidatul partidului şi nu al fa-
miliei sale. Cu o duritate care s-ar fi putut cu greu imagina cu  doi ani în urmă,
Mircea Geoană îl somează să plătească din buzunarul propriu. Într-un entu-
ziasm tipic linşajelor publice, DNA-ul se bagă şi el ca musca-n lapte, autose-
sizându-se într-un conflict pur comercial. “Vrem capul lui Năstase”, se aude,
surd, din spatele noii conduceri care, grijulie cu imaginea partidului, se gân-
deşte chiar să-i retragă sprijinul politic. Care-o mai fi şi ăla.(20 septembrie)

Al doilea val
Dosariada e pe val. Colegii de la CNSAS au reuşit, în ultimul moment,

să se salveze de la ridicolul unor decizii pe dos renunţând să o mai ‚albească’
pe Mona Muscă. Au reuşit-o, însă cu alţi vreo şapte parlamentari, dintre cei
care consideră că ei, spre deosebire de alţi turnători, îşi făceau doar datoria faţă
de ţară. Că mai încasau pentru asta şi nişte bănuţi, e altă poveste. Politicienii
au fost însă eclipsaţi, în ultimele zile, de oamenii de cultură şi reprezentanţii
societăţii civile cu epoleţi pe sub cămăşi. Domni şi doamne cu pretenţii civice,
care se bat de 17 ani cu pumnii în piept îngrijaţi până la sacrificiu de soarta
democraţiei, încep să-şi recitească notele şi informările cu aproape uimire.
Parcă n-au fost ei. Fenomenul e spectaculos şi reţine cu precădere atenţia unei
opinii publice fascinate de spectacolul grotesc al prăpastiei dintre vorbe şi fapte,
dintre pretenţii şi putinţe. Este şi asta una dintre multele diversiuni care se pro-
duc în laboratoarele de specialitate. O diversiune care, însă, nu va reuşi să aco-
pere faptul că după calcule bazate pe documente, cam vreo 200 dintre cei 500
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de parlamentari români au avut un anumit tip de relaţie cu instituţia care pare
acum să fi guvernat cu o autoritate mai mare decât cea a factorului politico-
ideologic căreia îi era subordonată. Informatorii sunt, însă, plevuşca! Campania
declanşată de Traian Băsescu, ca un fel de ucenic-vrăjitor care nu mai ştie să
pună dopul la clondirul fermecat, ameninţă să explodeze pe un alt palier. Este
vorba despre deconspirarea ofiţerilor acoperiţi. Aceia care, după ce au intrat
în politică sau în administraţie pe funcţii importante, au semnat cu seninătate
documente oficiale, precum că nici usturoi n-au mâncat şi nici gura nu le mi-
rose a securitate. Algoritmul investigaţiilor pe care CNSAS este obligat să le
facă se apropie periculos de câteva nume grele şi cu poziţii extrem de impor-
tante. Oameni competenţi dealtfel, care şi-au câştigat prestigiu şi apreciere, dar
care au preferat să ignore o obligaţie legală decât să-şi piardă poziţiile. Aici ne
rezervă actualitatea câteva dintre surprizele majore ale săptămânilor sau lunilor
care urmează. Ca să nu mai vorbim de ravagiile pe care le poate face ordonanţa
de urgenţă, prin care se înlătura termenul de ‚poliţie politică’, lăsându-se cale
liberă, colaborării cu securitatea. Gurile rele spun că încrâncenarea cu care li-
beralii vor să facă acest lucru cât mai repede cu putinţă, aduce cumva cu ini-
ţiativa sinucigaşă a ţărăniştilor din precedenta guvernare, care au impus un
prag electoral pe care ei înşişi n-au mai reuşit să-l treacă. Doar vreo 20 de li-
berali se vor afla în situaţia de a trebui, din această cauză, să renunţe la mandat,
basculând întregul eşicher politic, poate până la a-l arunca din scaun pe pre-
mierul Tăriceanu.   (21 septembrie)

Deconspirare până la transpirare...
O discuţie desfăşurată zilele trecute la Alpha TV, în compania reali-

zatorului unei emisiuni extrem de utile şi de echilibrate - juristul Corneliu Tu-
rianu - şi ziaristul - preşedinte al organizaţiei CIVIC MEDIA, Victor Roncea,
cel care a dat semnalul “curăţeniei din presă” şi din societatea civilă, mi-a re-
levat câteva dintre neconcordanţele fundamentale şi inadecvările care însoţesc
încă, după mai mult de şase ani, funcţionarea unei instituţii pe care ar trebui
să o considerăm esenţială în drumul spre o democraţie autentică. Este vorba
despre Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Concepută
ca un for menit să scoată din circulaţie acele figuri ale vieţii publice care s-au
compromis acţionând împotriva vieţii şi intereselor semenilor lor, instituţia a
plecat la drum printr-un compromis compromiţător: deşi legea proaspăt ieşită
spune limpede că membrii Colegiului nu pot fi foşti membri ai Partidului Co-
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munist, partidele - cele de la Putere şi Opoziţie - au validat cu entuziasm can-
didaturile a cel puţin doi “comunişti” - Mircea Dinescu şi Andrei Pleşu. După
o funcţionare de aproape patru ani, la relanti, Colegiul a intrat într-un nou
clinci legal, odată cu noile alegeri: în aprilie anul curent, deşi acestea au ge-
nerat o formulă de conducere democratică, prin vot, chiar de la vârful Guver-
nului au început atacuri furibunde care au ambalat o parte a “societăţii civile”
(cea cu musca securistă pe căciulă) în contestarea şi anularea rezultatului. Cu
binecuvântarea şefului statului, primul veghetor al Constituţiei, s-a acceptat
cu naturaleţe o formulă de conducere rotativă, neprevăzută în niciun regula-
ment şi, implicit, o diminuare a autorităţii instituţiei. Presiunile politice ge-
nerate de mizele momentului au făcut ca, în câteva dosare grele, deciziile
Colegiului să se bazeze pe impresii, nu pe documente sau, mai rău, pe simpatii
sau antipatii. S-au dat decizii contradictorii în cazuri identice. Mai mult, modul
de lucru pune în evidenţă un sistem defectuos, oricând contestabil: faptul că
aceeaşi instituţie judecă şi fondul şi recursul (contestaţiile) pune sub semnul
întrebării înseşi probele de la care se pleacă, iar omiterea sistematică a argu-
mentării, a motivării votului de către membri creează o problemă juridică pen-
tru cei care se consideră - pe drept sau nu - afectaţi. Nu în ultimul rând, cea
mai flagrantă inadvertenţă constă în faptul că deşi aceeaşi lege prevede că
membrii numiţi şi aleşi ai Colegiului trebuie să beneficieze de certificate OR-
NISS (din care să reiasă că li se pot încredinţa secrete de stat), o bună parte
dintre ei ori nu le-au dobândit, ori nu au nici o şansă să le primească. Mai
mult, propria verificare la dosar - nici măcar pevăzută în textul legii de anga-
jare - se face într-o manieră... cenaclistă, în sensul că membrii îşi frunzăresc
unii altora dosarele, fără ca din această operaţiune să rezulte vreo decizie. La
fel de imperfectă este legea în ceea ce priveşte “deconspirarea” unor date din
cadrul investigaţiilor, ceea ce favorizează “scurgerile” de amănunte sau even-
tualele “acoperiri”. Este notoriu cazul lui Sorin Antohi, depistat ca atare din
2002, pe care prietenii Patapievici, Dinescu şi Pleşu l-au acoperit cu senină-
tate. Este cert că CNSAS se află la o răscruce. Nemulţumirile răbufnite şi din
interior - vezi intenţia tardivă a lui Dinescu de a demisiona - şi din exterior,
unde partidele mandatare nu mai ştiu cum să oprească o hemoragie necontro-
lată care le ameninţă însuşi echilibrul parlamentar, impun o intervenţie.        

(22 septembrie)
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Planul de arestări
Dacă am trăi într-o ţară normală care respectă legea şi bunul simţ, dl

Leonard Orban negociatorul nostru şef la UE şi frate bun cu guralivul Ludovic
de la PNL, ar fi trebuit să fie mintenaş dat afară din funcţia pe care o ocupă
după stupidul interviu acordat publicaţiei “Der Standaard”, în care afirma senin
că în următoarea perioadă vor fi pronunţate încă zece sentinţe de condamnare
în cazuri de corupţie. Intenţia domnului Orban era să-i asigure pe oficialii eu-
ropeni că în pragul aderării România tratează cu maximă seriozitate imperativul
luptei cu corupţia. Modul în care a procedat nu face însă decât să ridice suspi-
ciuni în legătură cu independenţa şi corectitudinea unei justiţii care face planuri
de arestări şi le pune în practică la comandă politică. Nu trăim însă într-o ţară
normală şi dl Orban va continua probabil să mai debiteze nişte prostii de acelaşi
calibru până când rolul său se va încheia definitiv. Cât despre Justiţie, ea pare
să acţioneze exact în sensul descris: cele două acţiuni în forţă din ultimele zile
- arestarea a doi ofiţeri superiori SRI şi a vreo 20 de vameşi - par să se înscrie
în scenariul luptei îndârjite cu un flagel care, cel puţin formal, în momentul
delicat de faţă, nu mai poate fi tolerat. Ambele acţiuni par a fi rezultatul unei
mai lungi perioade de “monitorizare” a ofiţerilor SRI şi a vameşilor, iar mo-
mentul acţiunii a fost atent regizat să coincidă cu vizita preşedintelui Băsescu
la Berlin, pentru convingerea celui mai reticent dintre europeni că Uniunea nu
se încarcă cu o povară prea mare luând la bord o Românie cu probleme. În tot
acest context de oportunitate, decizia primei instanţe de a-i lăsa în libertate pe
vameşii aduşi cu arcanul la tribunal, pare să fie singura normală. În legătură
cu generalul Soare, marele apărător al Constituţiei şi cu colonelul Dumitrache,
naş şi cumătru cu procurori, lideri sindicali şi politicieni, pe bază de beneficii
petroliere, cred că măsura arestării lor se justifică. Poziţiile pe care le ocupă
constituie evidente circumstanţe agravante şi aici cred că Justiţia, în totul ei,
trebuie să manifeste cea mai mare severitate. Voi reveni, însă, la vameşi: nu
mai este un secret pentru nimeni că aceşti funcţionari publici formează cea mai
suspectată de corupţie categorie profesională. De 16 ani averile vameşilor în-
floresc sub ochii vecinilor, şefilor sau autorităţilor, din banalele lefuri de bu-
getari. Există, un sistem, un mecanism organizatoric bine pus la punct prin care
marile beneficii nu vin din ciubucul dat pentru a se închide un ochi, ci din ma-
rile acţiuni orchestrate amănunţit la al căror succes contribuie echipe complexe,
cărora li se adaugă poliţişti de frontieră, comisari de gardă financiară şi repre-
zentanţi a altor “organe”. Contrabanda adevărată nu se face cu cartuşul sau cu
litrul, ci cu TIR-ul sau cu cisterna. Ea nu este rezultatul înşelării vigilenţei va-
meşilor, ci al unor acţiuni care curg unse, în condiţiile în care nimeni nu-şi pro-
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pune să aşeze peste vămile României o structură paralelă care să nu facă altceva
decât să-i urmărească şi să-i verifice pe vameşi. De aceea, mi-e teamă că ac-
ţiunea “Vama” este una minoră care se rezumă la câteva chestiuni marginale
şi nu la demontarea adevăratului mecanism care face din Vamă unul dintre
marii fraudatori ai economiei. Am o singură speranţă: că fenomenul se va di-
minua considerabil prin ... desfiinţarea punctelor vamale care ne leagă de
Europa.   (23 septembrie)

Mandatul Komisarului Monica
Doamna Monica Macovei a intrat în politică pe o filieră patentată în

precedenta guvernare de centru-dreapta. Şi atunci, mai mulţi reprezentanţi ai
societăţii civile, care se remarcaseră prin sprijinul acordat forţelor politice vic-
torioase, au fost cooptaţi pe diferite paliere ale administraţiei, în funcţii care
urmau să acorde reprezentativitatea dorită noii Puteri. Sunt celebre ‚promovă-
rile’ din mandatul lui Emil Constantinescu, când atât la Preşedinţie, Televiziu-
nea Naţională şi chiar în Guvern au fost numite persoane lipsite de calificarea
necesară, cărora doar imaginea nu le-a putut ţine loc de competenţă. În decem-
brie 2004, în graba formării unui guvern forţat de Traian Băsescu, două dintre
reprezentantele de frunte ale unei Fundaţii cu activităţi susţinute, au fost pla-
sate, una la Cotroceni – Renate Weber –în funcţie de consilier, iar cealaltă la
Palatul Victoria – Monica Macovei, pe postul de ministru al Justiţiei. Nici astăzi
nu este prea limpede de ce susţinere politică a beneficiat Monica Macovei şi
se poate doar presupune o filiaţie democrată, în absenţa unei înregimentări de
facto. Monica Macovei şi-a dobândit portofoliul graţie disputelor publice pe
care le-a generat cu regularitate în special pe parcursul mandatului Rodicăi
Stănoiu şi în care a militat pentru o reformă a justiţiei care nu avea să se mai
potrivească cu modelul pe care l-a susţinut ea însăşi. Fosta militantă civică a
venit la minister într-unul dintre cele mai delicate momente: acela în care re-
forma justiţiei, solicitată cu insistenţă de forurile europene, se ciocnea cel mai
dur cu noile forme, încă nerodate, de auto-administrare a acesteia. Monica Ma-
covei a avut în faţa sa un CSM încărcat de orgolii şi de dificultăţi de înţelegere,
pe care l-a tratat cu aroganţă şi într-o manieră de vătaf trimis de stăpân să-i
pună cu botul pe labe pe lucrătorii recalcitranţi. Fire prea directă, poate, lipsită
de un minim de diplomaţie, ministrul a intrat rapid în conflict cu aproape toată
lumea: nu numai cu colegii din CSM, dar şi cu colegii din Guvern, apoteotic
reuşind să-şi pună în cap şi Parlamentul, indiferent de culoare politică. Apoli-
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tismul pronunţat al ministrului reprezintă şi principala sa dificultate de acţiune,
ea nebeneficiind, practic, de altă susţinere  decât aceea a unui preşedinte sătul
şi el din când în când de scandalurile pe care e nevoit să le medieze. În această
situaţie, refugiul Monicăi Macovei a devenit, aproape firesc, Uniunea Euro-
peană. Mai precis, comisarul Frattini, cel care a făcut din susţinerea şi lăudarea
ei o adevărată îndeletnicire. Cu succesul de rigoare: omagiile lui Frattini nu
numai că n-o ajută, dar o înfundă şi mai tare. Pe cale de consecinţă, cu tot acest
suport, raportul de ţară decisiv marchează, printre neîmpliniri, tocmai domeniul
doamnei Macovei: transparenţa unui CSM pe care ea a reuşit să-l opacizeze!
Nebeneficiind nici de simpatia premierului Tăriceanu – pe care l-a şi pus într-
o situaţie delicată când cu întrevederea cu Patriciu – Monica Macovei pare să
nu aibă o altă cale de ieşire decât clasica ‚promovare’: să meargă la Bruxelles,
pe postul de comisar care ar urma să revină României. Lucrurile nu sunt deloc
simple: cei pe care şi i-a pus în cap nu vor accepta cu uşurinţă o asemenea so-
luţie. Deja conservatorii au reacţionat somând-o să renunţe. Motivul: ceva ‚an-
tecedente’ de pe vremea când era ‚procuror ceauşist’. Vreun abuz, probabil,
vreo trimitere în judecată pripită sau, cine ştie, vreun mandat de arestare semnat
în alb, cum se proceda pe vremurile acelea, deşi era ilegal. Cine ştie. Vom afla
miercuri, aşa cum s-a promis, şi tot atunci vom vedea în ce măsură Monica
Macovei are argumente să-şi asume o funcţie atât de importantă precum aceea
de comisar european.   (26 septembrie)

Francofoni din toate ţările, uniţi-vă!
Bucureştiul este gazda celei mai importante reuniuni internaţionale

care a avut loc aici, vreodată. Pare paradoxal că nici în momentele sale de ma-
ximă acceptare internaţională – zonă în care trebuie să recunoaştem că a înre-
gistrat performanţe care nu vor mai fi niciodată egalate – Ceauşescu nu a reuşit
să convingă lumea că ţara sa poate fi locul de întâlnire al elitei politice. Ce n-
a reuşit Ceauşescu reuşeşte, iată Băsescu ,în ciuda faptului că este doar bene-
ficiarul unei conjuncturi şi că acceptarea Bucureştiului ca loc de desfăşurare a
acestei reuniuni la vârf a ţărilor care au în comun uzul limbii şi culturii franceze
i se datorează, aproape în exclusivitate lui Ion Iliescu. El este, de fapt, artizanul
integrării noastre în organizaţie (încă din ‘91, când am participat pentru prima
dată ca observatori) şi tot el a înregistrat cele mai multe participări la sommet-
urile găzduite în afara Franţei, în Asia, America de Nord, Africa şi Oceanul In-
dian (nu sunt sigur din ce continent face parte Mauritius). Ba, mai mult, în
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2004, chiar în ajunul alegerilor, s-a străduit să ajungă la Ouagadougou, pentru
a parafa înţelegerile anterioare care stabiliseră că ediţia aceasta se va desfăşura
la Bucureşti. Nu cu totul lipsite de temei au fost şi zvonurile privitoare la o
eventuală candidatură a sa pentru funcţia de secretar general, după încheierea
mandatului lui Bouthros Ghali, pentru care avea susţinerea (esenţială) a preşe-
dintelui Chirac, însă la vremea respectivă dl Iliescu considera că are treburi
mai urgente şi mai importante în ţară, unde PSD-ul părea că-l aşteaptă cu bra-
ţele deschise pentru a fi reformat… Desigur, nu este cazul să hiperbolizăm şi
să acordăm evenimentului o importanţă mai mare decât i se cuvine. Mişcarea
francofonă a fost iniţiată şi este susţinută de Franţa, în încercarea de a-şi păstra
locul printre marile puteri cu influenţă globală. Este o asociere de tip cultural,
în primul rând, ceea ce nu exclude însă extensiile de alt gen. Nu poate fi însă
comparată cu Commonwealth-ul şi nici nu cred că are astfel de ambiţii. Pentru
România este importantă, în primul rând, desfăşurarea acestei reuniuni la Bu-
cureşti. Chiar dacă planeta nu va tresălta de emoţie, media internaţională nu
va putea ignora prezenţa simultană a unui atât de mare număr de şefi de stat şi
de guvern, chiar dacă dintre aceştia doar unul contează, practic, în graficele
puterii. Este, însă, un prilej de a se vorbi despre România şi altfel decât în ter-
menii obişnuiţi. Iar coincidenţa elaborării Raportului de Ţară la Bruxelles, cu
gongul inaugural de la Bucureşti crează o stare propice pentru ca noul membru
al Uniunii Europene să privească cu ceva mai multă încredere în jurul său. Din-
colo de evenimentul în sine şi de impactul său mediatic, Sommet-ul mai re-
prezintă şi un prim test organizatoric şi funcţional, în perspectiva în care, prin
rotaţie sau pe baza altor principii, Bucureştiul va găzdui de-acum înainte im-
portante reuniuni comunitare. Vom vedea mai limpede cât suntem de pregătiţi
şi de apţi să ne merităm locul în rândul valurilor care formează Europa celor
27: cel care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2007.   (27 septembrie)

Bucureşti – oraş închis!
Cu aproape o lună înainte de momentul deschiderii sommet-ului fran-

cofon, autorităţile şi media au început să inducă publicului ideea că reuniunea
găzduită la Bucureşti va fi – din punctul de vedere al funcţionalităţii oraşului
– o veritabilă catastrofă. Cel mai mult s-a bătut monedă pe dificultăţile pe care
le va crea organizarea de piste speciale de deplasare pentru coloanele oficiale
şi închiderea unor mari zone din centrul oraşului accesului publicului. Ca lu-
crurile să fie cât mai limpezi s-a procedat şi la câteva simulări care au reuşit
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cu succes să dea peste cap bruma de funcţionalitate pe care şi aşa o mai are
urbea noastră, copleşită de problemele unei creşteri necontrolate şi prost ge-
stionate. O soluţie pentru atenuarea problemelor a fost văzută de către Guvern
în eliminarea din trafic a unei bune părţi din populaţie – şi n-a putut fi vizată
decât cea bugetară – prin ‚lăsarea la vatră’ timp de trei zile a unora dintre cei
care n-ar fi făcut altceva decât să încurce lucrurile.Reglementările de circulaţie
fac parte integrantă din planul de asigurare a securităţii participanţilor. Este
unul dintre cele mai complexe şi mai stricte care s-au pus vreodată în aplicare
la Bucureşti. Pentru cei care au avut de-a face cu aceste lucruri pe vremea lui
Ceauşescu, nu este aproape nimic nou. Sau în minus. Ceea ce pe vremuri era
caracterizat ca exces, ca obsesie a protejării de orice ar fi putut atenta la sigu-
ranţa celor mai iubiţi doi fii ai naţiunii, acum devine ceva de la sine înţeles. În
faţa spaimei de a nu face vreo greşeală, autorităţile au luat măsuri care ar fi
trezit revolta oricărui reprezentant al naţiunilor democratice care vedeau con-
stant în România un stat poliţienesc care nu ţine cont de nici unul dintre drep-
turile fundamentale ale omului. Este o ironie a soartei că, la 16 ani după căderea
comunismului, metodele de care uzau reprezentanţii acestuia revin în actuali-
tate cu o forţă de neimaginat.Sunt sigur însă că, de data aceasta, nimeni dintre
aceia pentru care sunt luate aceste măsuri, nu va fi şocat sau revoltat. Lumea
s-a schimbat şi, paradoxal, statele democratice au mai învăţat câte ceva de la
sistemele totalitare: cum să se păzească de riscurile terorismului, făcând lucruri
care în vremuri normale nu s-ar fi făcut! Bucureştiul este, deci, trei zile, un
oraş închis. Un oraş pe care cei care vin din toate colţurile lumii îl văd, practic,
doar prin parbrizul maşinilor care-i poartă dintr-o parte în alta, la distanţă de
oamenii pe care ar fi trebuit – şi ar fi meritat – să-i cunoască. România oferă
în dulcele stil clasic o imagine de galantar, lipsită de suflul real al existenţei
sale umane. Ceea ce ar fi trebuit să constituie miezul acestei reuniuni – con-
tactul nemijlocit cu realitatea românească – nu mai este, din păcate, posibil.
Dintr-un alt septembrie, nu prea îndepărtat, lumea s-a schimbat atât de radical
încât, iată, se sting până şi diferenţele de calitate care identificau democraţia
de nedemocraţie, libertatea de captivitate. Am devenit cu toţii captivii spaime-
lor şi obsesiilor pe care le-au lansat ca o otravă cu acţiune lentă, zborurile sfâr-
şite în structura orgolioasă a Gemenilor…    (28 septembrie)
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Întoarcerea părinţilor risipitori?
Se vorbeşte prin ‘poporul PSD’ - cum zice Oprescu - despre faptul că,

intrat serios la idei după alunecarea de neoprit a partidului pe toboganul son-
dajelor, Mircea Geoană şi-ar fi luat inima în dinţi şi s-ar fi dus la Ion Iliescu
pentru a-i cere ajutorul. Nu se ştie ce răspuns i-a dat preşedintele-fondator pre-
şedintelui în exerciţiu, dar se pot bănui sentimentele cu care acesta a întâmpinat
apelul, mai ales după recenta tentativă de ‘demitere’ a acestuia din şefia gru-
pului parlamentar de la Senat, pe motive de inactivitate.Recursul la Iliescu este,
pe undeva, firesc. În istoria de 16 ani a partidului el reprezintă unicul reper
constant, cu reverberaţie în masa de alegători, unde un bun procent îl consideră
şi astăzi ca fiind preşedintele României, dintr-un reflex istoric al vremilor când
preşedinţii nu se schimbau ca ciorapii. S-a vorbit mult despre ‘nucleul dur’ al
PSD, ignorându-se faptul că acest nucleu îi aparţine, de fapt, lui Iliescu şi că
electoratul, buimăcit de schimbările greu de explicat din ultima vreme, nu are
încă asupra cui să-şi tansfere opţiunile. Cu atât mai mult cu cât în partid lucru-
rile sunt departe de a se fi clarificat. ‘Curăţenia morală’ pe care o promitea Ion
Iliescu, la vremea când era chemat să revină în fruntea partidului, n-a fost fă-
cută - câtă a fost - de noua echipă de conducere - mai ales că în ea îşi făcuseră
loc, confortabil, câţiva dintre cei care trebuiau ‘curăţaţi’ - ci de Parchet şi DNA,
prin acţiunile împotriva acestora. Locul unui Năstase sau al unui DIP nu au
putut fi luate de persoane de la care să se aştepte vreo revigorare de ansamblu,
înlocuitorii având prin datul lor, capacităţi şi răspunderi limitate. Echipa de ‘ti-
neri lupi’ pe care încearcă să şi-o formeze Geoană nu are nici susţinere din ‘te-
ritoriu’ şi nici experienţa activistă necesară. În plus, continuă să se ciocnească
teoriile referitoare la ‘arta’ conducerii, păstrate la foc mic de către năbădăiosul
‘grup de la Cluj’, cel care în afară de teorii nu a prea dat modele de acţiune
practică. Apropierea lui aprilie 2007, data următorului Congres, când va expira
şi mandatul actualei conduceri îl forţează pe Geoană să caute soluţii pentru a
nu pierde teren. Una dintre acestea ar fi modificarea statutară prin care preşe-
dintele ales să-şi poată forma singur echipa de conducere, fără a mai accepta
ceea ce i se livrează de către Congres. Acesta este şi punctul în care, probabil,
Geoană doreşte un sprijin consistent din partea lui Ion Iliescu. Evident că, în-
grijorat cum este de soarta partidului şi neavând pentru moment alternative,
acesta s-ar putea hotărî să i-l acorde. În mod sigur nu o va face fără condiţii.
Cine se frige cu ‘ciorba’ unui congres ca cel din aprilie 2005 va sufla, din răs-
puteri, câte zile va mai avea, în orice cană de iaurt care i se pune în faţă. Con-
diţiile lui Iliescu vor ţine tot de oameni. De oamenii ‘lui’. Cât de compatibili
vor fi aceştia cu cei ai lui Geoană? Aici se află răspunsul multora dintre pro-
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blemele pe care le are de înfruntat un partid care a fost mare şi doreşte din răs-
puteri să revină la condiţia care l-a consacrat.   (29 septembrie)

Mania persecuţiei
Ne-am format un reflex din a crede că fiecare nerealizare sau fiecare

realizare însoţită de dificultăţi din existenţa noastră istorică se datorează
aproape exclusiv unor cauze de ordin exterior: duşmănie, competiţie, invidie,
subapreciere.Datorită acestor cauze noi, românii, trebuie să luptăm mai mult,
să cheltuim mai multă energie şi resurse decât alţii în atingerea oricărui obiec-
tiv. Unirea noastră ca naţiune nu s-a putut realiza firesc, dintr-o dată. A fost ne-
voie de tertipuri care să înşele vigilenţa celor care nu doreau o Românie
puternică  în locul a două principate slabe, şi doar ingenioasa dublă desemnare
a lui Cuza ne-a adus la liman. Marea Unire a fost posibilă abia dupa ce am în-
cercat o pace separată cu nemţii, pentru ca apoi, când aceştia au fost la strâm-
toare, să întoarcem armele şi să profităm de căderea aliaţilor săi. Aceeaşi
întoarcere a armelor, cu conotaţii negative în morala istoriei, ne-a adus, in ex-
tremis, recuperarea Ardealului, dar şi predarea definitivă a Basarabiei. Aproape
întotdeauna am fost nevoiţi să jucăm pe muchie de cuţit, să renunţăm la unele
principii în favoarea altora şi să obţinem, până la urmă, ceva decât nimic.Pare
un soi de blestem, pe care evoluţiile de după 1990 n-au făcut decât să-l con-
firme. Ultimii ieşiţi de sub cizma dictaturii locale naţional-socialiste, ne-am
dobândit libertatea prin cea mai sângeros de nepaşnică dintre revoluţiile estului.
Am pierdut rapid avantajul acestei victorii prin turbulenţele pe care le-au ge-
nerat mineriadele.Primul nostru obiectiv internaţional - intrarea în Consiliul
Europei - ne-a solicitat eforturi incredibile, în faţa ostilităţii cu care am fost
trataţi. Am pătruns într-un for de drept ultimii, condiţionaţi, monitorizaţi. Mult
mai lesnicios a fost parcursul ruşilor, pe care nu-i califica aproape nimic, în
afară de statutul lor de mare putere. A urmat apoi competiţia pentru NATO.
Ne-am dat de ceasul morţii să arătăm că geostrategic şi tactic suntem flancul
organizaţiei, şi că aceasta are mare nevoie de noi. S-a dovedit că avea mai
multă nevoie de Ungaria şi Cehia, care erau deja în mijlocul hărţii şi nu mai
prezentau nici o importanţă. Am mers la Madrid în ‘97 cu speranţe şi ne-am
întors acasă cu coada între picioare. Ne-am mulţumit, cuminţi, cu asigurarea
lui Clinton că suntem pe drumul cel bun. Drum pe care urma să mai mărşăluim
mult şi bine dacă contextul războiului din Iugoslavia n-ar fi forţat mâna orga-
nizaţiei. Am sărbătorit la Praga, o victorie tardivă şi practic lipsită de foloase,
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în contextul în care echilibrul de puteri în lume se află în continuă schimbare.
Pentru ultimul dintre obiectivele noastre majore - integrarea europeană - am
încercat să dăm impresia că muncim din răsputeri şi că, deşi plecasem la dru-
mul tratativelor în primii şase, am fost “vărsaţi” pe drum la coada următorilor
zece, fără temei. Ameninţaţi de o aderare fără dată, ne-am concentrat pe forţa-
rea uneia, care avea însă să ne aducă coşmarul presiunii timpului: în faţa scep-
ticismului general, doar noi mai continuăm să credem că 1 ianuarie 2007
rămâne un termen rezonabil. Am suportat bombardamentul clauzelor şi moni-
torizărilor abia mai sperând în fundul sufletului că vom reuşi. Reuşim. Dar cu
condiţii. Condiţii pe care le-am impus, practic, tot noi... 

Suferim de mania persecuţiei. Credem că lumea e împotriva noastră,
pentru că suntem frumoşi, deştepţi şi devreme acasă. Ne privim însă într-o
oglindă strâmbă, care rearanjează defectele într-un mod estetic, dar fals. Dacă
e să credem că cineva este împotriva noastră, atunci ar trebui să ne fie clar că
nu putem avea duşmani mai mari decât noi înşine: decât lenea noastră, decât
neseriozitatea noastră, decât superficialitatea noastră şi decât credinţa pros-
tească că îi putem înşela pe toţi.   (30 septembrie)

Un caz de forţă maioră...
A mai trecut puţin buimăceala care i-a cuprins pe politicienii de toate

culorile după anunţul-bombă al nominalizării pesedistului Maior pentru funcţia
de director al SRI. Gestul a fost atât de neobişnuit pentru cutumele politice
dâmboviţene, încât “beneficiarii” şi-au pus cu dificultate sentimentele în ordine
pentru a putea reacţiona. Dacă ar fi să facem o comparaţie, este ca şi cum Ion
Iliescu l-ar fi desemnat pentru această funcţie pe, să zicem, Puiu Haşoti, de la
liberali. Dacă reacţia liberalilor era de aşteptat, ei simţindu-se încă odată obiec-
tul unui afront la nivel înalt, chiar dacă nu sperau ca Băsescu să numească un
om de-al lor, mai interesantă este reacţia social-democraţilor. Dat fiind că ‘târ-
gul’ s-a făcut cu discreţie, între Băsescu şi Geoană, fără a fi informate nici
măcar vârfurile partidului, acestea s-au simţit vexate. În primul rând, pentru
că au fost luate pe nepregătite, iar în al doilea pentru că acceptarea candidaturii
a fost interpretată ca o trădare. Puriştii politici, cei care resping ferm vreo
anume alianţă,  care până la urmă se realizează sub imperiul oportunităţii, con-
tinuă să creadă că ceea ce e bun pentru alţii nu este, în nici un caz, şi pentru ei,
iar binele ţării este o chestiune extrem de relativă atâta timp cât deciziile le iau
alţii şi orice decizie trebuie, evident, criticată. Dorind să explice raţiunile aces-
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tei numiri, Traian Băsescu a afirmat că deşi a stat doar de vreo două ori de
vorbă cu Maior, modelul de comportament, echilibrat şi deschis, l-a impresio-
nat. La fel ca şi CV-ul din care a decelat o personalitate riguroasă, temeinică.
Sunt, dealtfel, calităţile pentru care Cristian George Maior a rămas în linia a
doua a partidului, lui lipsindu-i talentele ‘pragmatice’ prin care se avansează,
de regulă, în politică: limbuţia, oportunismul, lipsa de scrupule. Dezbaterea is-
cată în PSD în jurul acestei nominalizări şi intenţia deja exprimată de gruparea
care-l are ca lider de opinie pe Sorin Oprescu de a boicota această numire, re-
prezintă şi ea o noutate absolută: să-ţi rejectezi propriul partener de teamă să
nu facă jocul adversarului!Ce joc şi al cui va face Maior, dacă va deveni direc-
tor al SRI? Îmi permit să cred că nu va fi deloc, aşa cum cred liberalii, puiul
de cuc din cuibarul puterii, omul lui Geoană în structura informativă a actualei
Guvernări. Nu va fi, cu siguranţă, nici omul lui Băsescu, personajul servil care
să-i ofere pe tavă acestuia argumentele care l-ar putea ajuta să mai rupă gâtul
vreunui adversar. Odată ajuns la cârma SRI, Maior nu cred că va mai fi omul
nimănui. Poate doar al aparatului cu care va trebui să se identifice şi căruia va
trebui să-i înţeleagă mersul şi reacţiile. Înclin să cred că are toate şansele să
devină, cu adevărat, ceea ce ar trebui să fie, într-o societate democratică elibe-
rată de clişeele partizanatului, un servitor al naţiunii.    (04 octombrie)

Destrămarea legendelor
Deşi fotbalul românesc parcurge o criză evidentă, încă de la jumătatea

deceniului trecut, câteva rezultate întâmplătoare mai animă încă speranţele fa-
nilor, că vom fi din nou ce-am fost dacă nu şi ceva pe deasupra. Pentru orice
om lucid, nu doar din fotbal, acest lucru ţine, deocamdată, de domeniul iluzii-
lor. Nu pentru că n-ar apare noi talente, ci pentru că sistemul e defect şi nu mai
permite o ‘capitalizare’ a acestor talente şi menţinerea lor într-un campionat
tot mai parodic. Ultima iluzie colectivă hrănită de mesianismul lipsit de orice
suport logic al lui Gigi Becali ne făcuse să ne vedem deja în elita fotbalului
european. Câteva meciuri cu şansă au fost suficiente pentru a naşte delirul.
Lyon însă a fost momentul adevărului. Pe Ghencea s-a văzut limpede de ce nu
putem să aspirăm în mod real la o altă condiţie decât cea care ne caracteri-
zează.O altă legendă românească e învăţământul. A fost fără îndoială, unul din-
tre punctele tari ale sistemului comunist. Multă vreme accesul la învăţământ,
inclusiv cel superior, a fost unul real, pentru toate categoriile sociale. Vechile
generaţii de dascăli au făcut loc altora care au moştenit ceva din dăruirea apos-
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tolilor şcolii tradiţionale pe fondul, stimulator aici, al absenţei unor alternative
pragmatice. Şcoala a generalizat un nivel de cultură pe care nu l-au avut multe
societăţi avansate, iar o anumită rigoare însoţită de o inteligentă campanie şi
de facilităţi corespunzătoare, au adus în universităţile româneşti zeci de mii de
tineri, în special din lumea a treia. Aceasta a întărit prestigiul şcolii româneşti
şi a făcut din ea unul dintre reperele propagandistice cele mai eficiente.Iată,
însă, că după un deceniu şi jumătate de reforme buimace, din şcoala româ-
nească n-a mai rămas mare lucru. O spune, cu tristeţe, chiar preşedintele Bă-
sescu răsucind cuţitul în rana deschisă: avem un învăţămân mediocru!
Necompetitiv. Nici una dintre universităţile noastre (şi avem, slavă Domnului,
mai multe decât ne trebuie) nu aspiră la un loc în plutonul primelor 500 din
lume! Avem învăţători inculţi, profesori lipsiţi de simţul datoriei, universitari
care-şi iau gradele pe bani sau pe favoruri, studenţi care cumpără examene. Nu
avem criterii de selecţie şi riscăm ca celebrii noştri olimpici să reprezinte  sim-
ple accidente.Nu revolta ar trebui să caracterizeze reacţiile (deja se aude slo-
ganul ‘’Uite cine vorbeşte! Unul care se laudă că a trecut ca gâsca prin apă
prin şcoală!’’) ci luciditatea. Privirea critică şi obiectivele. Ce vrem şi ce aş-
teptăm de la şcoala românească? O nouă fază a culturii de masă sau un labo-
rator al performanţelor? Până când vom continua să încărcăm mintea copiilor
cu materii şi lucruri inutile, ce nu le vor folosi niciodată în viaţă şi când vom
începe să-i învăţăm să înveţe, nu să memoreze?Ce şi în ce procente aşteptăm
de la produsul final şcolar? Până când nu vom răspunde cu curaj acestei che-
stiuni vom continua să ne zbatem într-o mediocritate reformată punând sub
semnul întrebării însuşi progresul societăţii româneşti.   (05 octombrie)

Comisarii europeni
Odată cu intrarea, de facto, a României în Uniunea Europeană, la 1 ia-

nuarie 2007, ţara noastră va avea europarlamentari în forul legislativ de la
Strasbourg şi un comisar european, în structura executivă de la Bruxelles. Vor
fi ‘modelele’ pe care le propune România, ca proaspăt stat membru, persoanele
de care va depinde în mare măsură modul în care este receptată prezenţa noas-
tră în structura continentală comunitară. Dacă în privinţa europarlamentarilor
vom avea filtrul votului universal - alegerile ar trebui, în mod normal, să fie
organizate până la sfârşitul anului - ale cărui rezultate pot confirma sau con-
trazice actualul eşicher politic, adică cel rezultat de la alegerile din 2004, cu
comisarii europeni e altă situaţie. Ei vor fi desemnaţi, şi un rol principal în



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 231

acest act îl va juca preşedintele... jucător. Până acum s-a vorbit mult pe seama
ministrului Monica Macovei, ca potenţial candidat cu şanse. Aceasta s-a afir-
mat în special prin disputele acute cu sistemul pe care-l administrează, dar şi
prin nepotrivirile de caracter cu o bună parte a celor care compun coaliţia de
guvernare. Aşa încât, cu tot sprijinul, deloc subtil, al comisarului european
Franco Frattini, care i-a dedicat veritabile osanale, Monica Macovei poate fi
serios împiedicată de veto-ul conservator. Campania declanşată de Voicu-
lescu&Co are un atu serios: în trecutul de procuror ceauşist al Monicăi Macovei
figurează episoade nu numai memorabile, ci chiar penale. Dacă documentul
pe care susţin că îl deţin conservatorii - un mandat de arestare semnat, în alb -
este real, atunci chiar rolul de ministru al Monicăi Macovei, ar trebui să înce-
teze. După lovitura de imagine, dată cu nominalizările la şefia serviciilor se-
crete, Traian Băsescu pare tot mai dispus să se joace cu nervii adversarilor şi
ai aliaţilor de conjunctură. Se vehiculează deja două nume de candidaţi pentru
funcţia de comisar european: Vasile Puşcaş şi Petre Roman. Pentru PSD-istul
Puşcaş, Băsescu are o slăbiciune mai veche: l-ar fi vrut, la preluarea puterii de
către Alianţă, în noua echipă. Tot ca negociator. Nu l-a obţinut. Îi apreciază
însă calităţile de om profund serios, măsurat, dedicat misiunilor primite. Ar
putea fi un comisar bun pentru România. A doua candidatură aparţine lui Petre
Roman. Fostul şef al lui Băsescu, deşi ieşit de ceva vreme din prim-planul vieţii
publice, îşi păstrează atu-urile de bun diplomat şi de eficienţă în câmpul rela-
ţiilor externe. Numirea sa ar fi un act de justeţe, politic şi uman. Cei doi vor
putea fi cu dificultate contestaţi, atât din tabăra Puterii, cât şi din aceea a Opo-
ziţiei şi nu cred că procesul va diferi substanţial de cel al numirii noilor şefi de
servicii.   (06 octombrie)

Principiul partidelor comunicante
Vestea ‘transferului’ lui Dan Ioan Popescu la echipa conservatoare, an-

trenată de Dan Voiculescu, a stârnit dezaprobare în tabăra acestuia. Chiar fostul
preşedinte Ion Iliescu a declarat că DIP n-ar fi trebuit să trădeze nobilele idea-
luri ale pesedismului şi să-şi dea pe faţă arama de îmburghezit (este o traducere
liberă a mesajului). Ceilalţi foşti colegi s-au mulţumit să-şi dea coate şi să-şi
facă cu ochiul, semnificativ. În paralel se pregăteşte şi un alt transfer, la fel de
spectaculos. Acela al lui Adrian Năstase. Fostul preşedinte fondator al PSD
(partidul acesta se pare că a fost fondat de mai multe ori) se află şi el în tratative
avansate cu liderul din Băneasa şi probabil că procesul îl va prinde cu sprijin
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conservator. Privite din afară, aceste mişcări apar ca veritabile trădări: până
mai ieri, cei doi erau stâlpi de nădejde ai unei formaţiuni puternice şi sortită
parcă să nu mai iasă de la guvernare mulţi ani dacă, vorba lui Măgureanu, n-
ar fi intervenit niscai forţe din afară care să modifice rezultatul alegerilor. Şi
iată-i, acum, în cu totul altă barcă, mergând spre alte ţărmuri. Ba, chiar forţând
niţel lucrurile, s-ar putea spune că cei doi au revenit la Guvernare şi n-ar fi de
mirare ca la o eventuală remaniere să-i vedem, propuşi de PC, în nişte posturi
pentru care au suficientă experienţă. Survine însă o întrebare: ce ar fi trebuit
să facă cei doi? Hărţuiţi de propriii colegi, cu sprijin politic retras, suspendaţi
sau autosuspendaţi - până unde ar fi trebuit să meargă cu penitenţa? Iată, însă,
că trăim într-o ţară liberă, cu o politică mai mult decât liberală, în care dife-
renţele doctrinare sunt atât de neînsemnate încât cei care trec dintr-o barcă în
alta aproape că nu observă că există vreo deosebire. O situaţie asemănătoare
întâlnim la PNL. Şi aici, disidenţa face ravagii. Sfâşierea sufletească a unor
membri venerabili sau onorabili, între fidelitatea faţă de conducerea aleasă şi
dragostea faţă de preşedintele tuturor românilor îi pune în situaţia dramatică
de a li se trage şuturi în fund dacă se încăpăţânează să nu-şi ia tălpăşiţa de bu-
năvoie şi nesiliţi de nimeni. Ce să facă un Boureanu sau o Turcan? Să se aşeze
în pridvorul partidului şi să cerşească mila şi bunăvoinţa colegilor? E sigur că
nu vor face acest lucru şi că vor trece în singurul loc dispus să-i primească cu
braţele deschise: Partidul Democrat. Există un principiu al partidelor comuni-
cante, care face ca, în ciuda unor mişcări browniene, trecerea dintr-o parte în
alta să se facă riguros organizat. Mai organizat decât activitatea generală a par-
tidelor - presupunând că acestea mai fac şi altceva decât să-şi dea afară membrii
proprii şi să-i primească pe ai altora.   (07 octombrie)

Ideea fixă a d-lui Băsescu
În afara ‘axei Washington-Londra-Bucureşti’ şi a Mării Negre ca buric

al pământului, dl Băsescu mai are o idee fixă: aceea a alegerilor anticipate.
Nici după aproape doi ani de predică în pustiu şi de opoziţie feroce din mai
toate direcţiile, nu a renunţat la ea reluându-o recent în varianta în care după
aderarea noastră la UE, în ianuarie 2007, odată cu alegerile pentru parlamentul
european ar trebui să se procedeze la alegeri generale anticipate. Argumentele
dlui preşedinte stau în picioare: guvernul actual a fost unul făcut în pripă, sub
presiunea neaşteptatei preluări a puterii. Mandatul său a fost unul limitat, atât
de lipsa de programe, cât şi de eterogenitatea celor care l-au compus. Odată cu
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aderarea intrăm într-o altă fază de proiect care cere idei noi şi oameni noi. Bref.
Libertatea înseamnă necesitate înţeleasă, spuneau clasicii marxism-leninismu-
lui. Definiţia este valabilă şi astăzi, dar parţial. Premierul Tăriceanu şi echipa
sa au libertatea de a înţelege diferit faţă de preşedinte necesitatea unor alegeri
anticipate. Chiar de a nu o înţelege. Din punctul lor de vedere mandatul asumat
are o durată de patru ani, nu de doi, şi dacă e vorba de schimbări sau de adec-
vări, acestea se pot face şi din mers, nu neapărat cu preţul aruncării la ‘lada de
gunoi’ a istoriei a întregii echipe. Mai limpede spus, ce vrea Băsescu nu vrea
Tăriceanu. Mai mult: ce vrea Băsescu nu vor nici ceilalţi lideri de partide, in-
clusiv cel care nu poate să o spună în gura mare - dl Boc. Pentru aproape toată
lumea, statu-quo-ul este condiţia cea mai avantajoasă în care se pot găsi la acest
moment. Spuneţi-mi măcar un singur nume de parlamentar care vrea să-şi sfâr-
şească mandatul la 1 ianuarie fără a avea nici cea mai mică garanţie că va figura
pe listele viitoare sau că partidul său va atinge pragul electoral. Spuneţi-mi, de
ce ar demisiona dl Tăriceanu, ştiind că odată făcut gestul nu va mai avea nici
o şansă să revină în prim planul vieţii publice şi să mai ţină în frâu zbuciumatul
său partid. În faţa intereselor personale, sau de grup, interesul general păleşte
mai întotdeauna. De ce-ar fi altfel de data asta?    (09 octombrie)

Post festum
Interimatul de la vârful celor două servicii secrete a încetat. Candida-

ţii-surpriză ai preşedintelui Băsescu au întrunit numărul de voturi necesare pen-
tru a fi confirmaţi de un parlament în care, practic, doar... principalul partid de
guvernământ le-a făcut opoziţie. Domnii Maior şi Săftoiu s-au instalat deja în
birourile lor şi au început să se documenteze pentru a înţelege mai bine în ce
va consta obiectul muncii lor în, teoretic, viitorii aproape patru ani (misiunea
lor nu va fi, probabil, pusă sub semnul întrebării, atâta timp cât la Cotroceni se
va afla cel în a cărui subordine directă se vor afla). Este cea de-a patra serie de
directori, de la crearea noilor (?) instituţii de protecţie informativă a intereselor
statului. Prima serie a fost numită de Ion Iliescu, prin Virgil Măgureanu, la
SRI, odată cu crearea acestui serviciu în martie 1990. La SIE lucrurile au fost
ceva mai complicate şi până la numirea lui Talpeş s-au succedat câţiva dintre
vechii ‘profesionişti’, între care şi celebrul Caraman. Ambele mandate au luat
sfârşit odată cu victoria Convenţiei Democrate, la alegerile din 1996. Dacă Tal-
peş a fost prompt în a lăsa locul liber pentru succesorul său, Măgureanu a stat
ceva mai mult pe gânduri, considerând probabil că semnalul dat de el în alegeri
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(‘Am votat schimbarea...’) ar fi meritat ceva recunoştinţă din partea lui Emil
Constantinescu. Acesta a considerat că e mai sigur să lucreze cu un om de-al
lui, numindu-l în funcţie pe cvasi-necunoscutul responsabil financiar al cam-
paniei sale electorale, Costin Georgescu. Şi el şi Harnagea au făcut un scurt
stagiu la Cotroceni, ca consilieri, şi o rundă de pregătire, peste Ocean. Măgu-
reanu s-a retras încercând să pună bazele unei noi formaţiuni politice, în timp
ce Talpeş a primit o sinecură la amabasada din Sofia, pe care a păstrat-o până
în ajunul alegerilor din 2000. Noua schimbare a adus noi directori, numiţi de
acelaşi Ion Iliescu: un parlamentar destul de controversat, pentru relaţiile sale
din lumea afacerilor - Timofte şi un politician mai puţin vizibil, care îndepli-
nise, o scurtă perioadă, funcţia de consilier prezidenţial - Gheorghe Fulga. De-
altfel, în schema numirilor la SIE, etapa de consilier prezidenţial pare să devină
o condiţie obligatorie: şi Talpeş a fost consilier înainte de a prelua SIE, după
cum şi Claudiu Săftoiu vine de pe acelaşi scaun. Noii veniţi lasă în urma lor
probleme: Săftoiu este cel de-al şaselea sau al şaptelea consilier prezidenţial
care părăseşte Cotrocenii (funcţie cu mari fluctuaţii) şi lansează concursul pen-
tru ocuparea celui mai influent post din schema Cotrocenilor. Concurenţă mare
va fi şi pentru funcţiile în partid şi în Parlament abandonate de George Cristian
Maior. Liniştirea apelor ne va arăta, în următoarele luni, cât de fideli foştilor
tovarăşi sau noilor stăpâni vor fi noii administratori ai secretelor statului. Sau
cât de fideli noii lor poziţii...   (10 octombrie)

Stilul e omul
O parte însemnată a traseului de ascensiune politică a lui Traian Bă-

sescu se datorează presei. Aliat aproape natural al oricărei opoziţii, presa a fost
alături de primarul general al Capitalei de-a lungul relaţiei sale tensionate cu
puterea pesedistă, amplificând fiecare semnal dat de acesta şi făcându-l credi-
bil. I-a fost alături şi în demersul prezidenţial, când a reuşit să întoarcă scorul
într-o singură după-amiază, într-o manieră care stârneşte şi astăzi controverse.
Pentru Traian Băsescu surpriza a venit - la fel ca şi pentru Emil Constantinescu,
cu opt ani înainte - în momentul în care tonul general al presei nu i-a mai fost
în totalitate favorabil şi când a devenit o ţintă a tirului critic. Şocat, a adoptat
o tactică de riposte şi de contraatacuri care a tensionat relaţia până la a deveni
critică. S-a regăsit în această abordare o caracteristică dominantă a personali-
tăţii noului preşedinte-jucător: aceea de luptător, de persoană nedispusă să facă
pasul înapoi şi să recunoască ceea ce alţii califică drept greşeli sau gafe. Cele



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 235

22 de luni de exerciţiu în funcţia de preşedinte sunt, de fapt, o istorie de con-
flicte, mai uşoare sau mai acute cu ‘nedreptăţile’ pe care le-a suportat din partea
unui mediu pe care prin stilul său l-a întărâtat în permanenţă. N-a existat, prac-
tic, atac sau critică rămasă fără răspuns. N-a existat acuză fără contraacuze.
Explicaţiile au lăsat tot mai des loc atacurilor tăioase şi, nu rareori, într-o ma-
nieră mai puţin urbană. A devenit aproape un tic ca orice emisiune de televi-
ziune care abordează subiectul prezidenţial să se bucure, automat, de dreptul
la replică al titularului de la Cotroceni. Un drept la replică din care nu lipsesc
expresiile tari, marinăreşti. Pentru un anumit tip de a face presă, preşedintele
este interlocutorul ideal. Cel care ‘leagă’ jocul. Spre deosebire de premier. Tă-
riceanu a fost, poate, cel mai atacat, cel mai criticat, cel mai ironizat politician
român. În stilul său propriu, a încasat cu calm, fără a reacţiona nervos. A lăsat
lucrurile, practic, să treacă pe lângă el. Metoda s-a dovedit eficientă. În absenţa
‘cârligului’ pe care-l putea oferi replica sa, ‘meciurile’ se încheie cu scoruri
albe. Iar premierul îşi vede de treburile sale, nepierzând nici timp şi nici energie
în dezbateri sterile. Vi-l imaginaţi pe premier dând buzna, telefonic, în vreun
talk-show şi făcându-l ‘lichea’ pe cel care-l critică? Niciodată. La fel cum nu
vi l-aţi putea imagina pe preşedinte tăcând mâlc atunci când e provocat. Chestie
de temperament. Şi de abordare. Care este cea corectă şi care nu? E greu de
spus, atâta timp cât reacţia face parte din stil. Iar stilul e omul. (11 octombrie)

Minoritate şi majoritate
În materie de sondaje, ne-am obişnuit cu toţii să vedem partea plină a

paharului. Şi să extrapolăm acest capitol dându-i aplicabilitate la scară naţio-
nală. Vine, de pildă, un institut de sondare şi scormoneşte eşantionul în căutarea
adevărului. Şi descoperă, cu marja de eroare clasică, faptul că, să zicem, 56%
dintre români îl vor pe Băsescu acolo unde este şi nu în altă parte. Automat, ne
imaginăm că aceşti 56% sunt formaţi din totalitatea populaţiei. Adică peste 10
milioane de români sunt legaţi, trup şi suflet de Băsescu. În realitate, este vorba
de 56% dintre cei care ar dori să voteze. Iar aceştia sunt doar vreo 56% din to-
talul populaţiei. Aşa încât, pe bune, numărul real de adepţi pe care-i are preşe-
dintele este de doar vreo 5 milioane. Din 22 sau câţi om mai fi, nu mai este
deloc spectaculos. Este chiar îngrijorător. Cel mai îngrijorător lucru rămâne
însă numărul tot mai mare de români sondaţi care nu mai au nici un chef să
voteze. Pe care nu-i mai interesează cine iese preşedinte sau parlamentar. Un
recent sondaj CURS dezvăluie faptul că procentul românilor nehotărâţi sau
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care nu mai doresc să voteze trece binişor de 45% şi tinde să se apropie de ju-
mătatea celor cu drept de vot (la ultimele alegeri - vreo 17 milioane). Raportat
la populaţia actuală a României, în scădere drastică pe bază de spor natural tot
mai mic şi de emigraţie masivă, numărul celor care prin exercitarea dreptului
democratic la vot hotărăsc destinul ţării tinde să se încadreze în limitele unei
minorităţi. Dacă privim această chestiune sub aspectul unei tendinţe general
europene, descrescătoare şi ea, am putea spune că ne încadrăm într-un trend
obiectiv. În opinia mea, lucrurile nu stau aşa. Trendul european e consecinţa
unui lung interval de exerciţiu democratic, în care lucrurile şi instituţiile s-au
aşezat şi funcţionează corect şi la o astfel de turaţie. Noi avem însă o istorie
democratică modernă de doar vreo 15 ani. Nici oamenii şi nici instituţiile nu
funcţionează la parametrii normali. Suntem abia în faza de rodaj şi interesul
general faţă de alegeri şi aleşi ar trebui să fie considerabil mai mare decât este.
Cine afectează această încredere în democraţie şi cum? Nimic mai simplu decât
răspunsul: clasa politică. Cea care are nevoie ca de aer de suportul electoral
pentru a exista şi a se manifesta. Această întreagă categorie îşi îndreaptă atenţia
spre populaţie odată la patru ani, când are interesul să-i câştige încrederea şi
votul. După care uită aproape complet de nevoile celor care i-au trimis la gu-
vernare (sau în opoziţie) şi se concentrează asupra propriilor lor interese care,
doar rareori, mai coincid cu ale electoratului.   (12 octombrie)

Platforma Stolojan
Începe să devină o tradiţie a Partidului Naţional Liberal ‘devorarea’

publică a celor care l-au condus în diverse perioade. Fondatorul partidului,
Radu Câmpeanu, a fost detronat brutal, la Poiana Braşov, în 1992, după alegeri
şi, ulterior, exclus. Valeriu Stoica, după ce a salvat - printr-o decizie contro-
versată - partidul de la o soartă de tip ţărănist şi după ce a reuşit să împace ten-
dinţele divergente prin propria sa retragere, a fost marginalizat până la ignorare.
Acum, Stolojan, cel care prin autoritatea proprie a făcut posibilă alianţa care a
adus partidul la putere, este pur şi simplu azvârlit afară, pe uşa din dos. Merita
Stolojan un astfel de tratament? Chestiunea e discutabilă. De la istorica sa ca-
potare, în cursa pentru preşedinţie (cursă pe care îmi permit să fiu convins că
ar fi pierdut-o), el s-a plasat în umbra noului preşedinte, acceptând cu modestie
o poziţie de scutier. Consilier prezidenţial, el nu şi-a luat niciodată rolul în se-
rios şi de numele său nu se leagă nici o iniţiativă notabilă. În biroul somptuos
de la Cotroceni, el şi-a dedicat timpul observării şi analizării anomaliilor care
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fac din PNL câştigătorul perdant al ultimelor alegeri. Pentru că, deşi se află la
putere, deşi are în mâini pârghiile executive, partidul cunoaşte o uzură rapidă,
în contratimp cu ceea ce se întâmplă cu formaţiunea aliată. Aceasta, susţinută
de preşedintele ţării, pare să-şi treacă în beneficiul propriu cam tot ceea ce
pierd liberalii. Inclusiv oamenii pe care aceştia îi aruncă peste bord. Demersu-
rile lui Stolojan, corecte pe fond, nu sunt luate însă în serios de aripa radicală
din partid, condusă chiar de preşedintele Tăriceanu, deoarece prin funcţia pe
care o deţine şi prin apropierea cel puţin teoretică, el nu mai este perceput ca
un liberal, ci cel mult ca un cal troian al democraţilor. Nu mai vorbesc de faptul
că prin calitatea sa Stolojan ar fi trebuit să se abţină de a mai întreprinde de-
mersuri politice partizane - neutralitatea fiind o condiţie a mandatului - dar în-
săşi excluderea sa din partid apare ca un gest nefuncţional, odată cu preluarea
funcţiei el fiind obligat prin lege să-şi dea demisia din partid. Cum au făcut-o,
în mandatul lui Iliescu, consilierii săi veniţi din politică. La noi, însă, nu există
obicieul să ne împiedicăm de proceduri. Mai ales la liberali, care l-au dat afară
până şi pe suspendatul Boureanu. Alta mi se pare a fi problema: ambiţia celor
excluşi de a reforma partidul din exterior! Cum vine asta? E ca şi cum ai vrea
să zugrăveşti apartamentul după ce portărelul te scoate din casă pentru neplata
chiriei. Să reformezi un partid din afară mi se pare o ambiţie cel puţin gratuită.
E ca şi cum Guşă şi-ar fi propus să înnoiască PD-ul după ce i s-a aplicat în
final şutul prezidenţial, sau Ciontu să înnoiască PRM-ul, cu tot cu Vadim. Mai
degrabă, excluşii ar putea să pună bazele unei noi formaţiuni politice, dacă cea
existentă şi dispusă să primească cu braţele deschise orice refugiat din tabăra
aliată nu le ajunge.   (13 octombrie)

Colaboraţionismul cultural - artistic
Ministerul Culturii face pasul decisiv pentru a intra în istorie: îi pune

la zid pe compozitorii care au adus omagii dictaturii şi dictatorului (dictatori-
lor). Dl Iorgulescu s-a săturat să trăiască în minciună şi a ales adevărul. Nu
este foarte clar cum anume vor face penitenţă autorii de ode, imnuri, corale şi
alte genuri (dintre care se exclude genul simfonic, aici mijloacele de adulare
şi omagiere neputându-se exersa prea concret). O idee ar fi ca pe lângă Uniunea
Compozitorilor să se creeze un soi de mic CNSAS care să ia la puricat dosarele
cu partituri şi să descopere în ele urmele adulării. În funcţie de cât de intense
sunt acestea, s-ar putea grada şi pedepsele: de la turnat cenuşă în cap, până la
interzicerea apropierii la mai puţin de o sută de metri de un pian, o vioară sau
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o trupă corală sau instrumentală. În cazul compozitorilor se naşte o problemă
care implică intervenţia, la nivel de coordonare, a altei Uniuni - cea a scriito-
rilor. Pentru că versurile, textele sau libretele sunt scrise, în general, de scriitori.
Dacă, însă, Uniunea Scriitorilor nu participă la acţiune, şi refuză să-şi deza-
vueze propriii membri? Atunci se naşte o altă problemă: compozitorii nu mai
pot fi sancţionaţi! Pentru că notele nu au caracter ‘de clasă’. Pentru că folosirea
lui ‘do’ nu are semnificaţii deosebite de cea a lui ‘si’. Şi aşa mai departe. Ce ar
putea, totuşi, să rămână dintr-un asemenea demers? Cel mult o listă de persoane
în ale căror creaţii există şi titluri care fac trimitere la sistemul de tristă amintire.
Acest proces original al comunismului ar putea ocupa pentru multă vreme ac-
tivitatea ministerului condus de dl Iorgulescu. De la compozitori la scriitori,
de la pictori la sculptori, de la coregrafi la regizori, de la actori de dramă la
acrobaţi de circ, cu toţii pot fi traşi la răspundere pentru modul în care, prin
creaţia lor, au adus servicii  orânduirii care a sugrumat toate drepturile omului.
Este o acţiune de mare amploare, care asemeni ‘dosariadei’ de la CNSAS, va
atrage atenţia opiniei publice asupra adevăratelor probleme ale acestui moment
istoric.   (14 octombrie)

Mona merge mai departe
Mona Muscă a fost declarată, de către ‘colegii’ CNSAS, ca fiind găsită

cu acţiuni de poliţie politică. În consecinţă, va avea de suportat rigorile legii,
între care cea mai gravă este aceea că poate fi acuzată de fals şi uz de fals, pen-
tru faptul că în declaraţiile date la preluarea mandatului de parlamentar a sem-
nat cum că n-a făcut poliţie politică. Etapa următoare, după primirea
verdictului, este contestaţia. Într-un mod comic, dacă n-ar fi grav, contestaţia
este judecată de aceeaşi instanţă care a dat verdictul: Colegiul. Aici lucrurile
stau nu tocmai bine, în sensul că, din bun simţ cel puţin, aceeaşi oameni, pe
baza aceloraşi documente, n-ar avea cum să spună că ce-a fost ieri negru, azi
e alb. Iar dacă o spun - au mai făcut-o, în cazul judecătoarei Bejinariu - riscă
să se acopere din nou de ridicol. În demersul său, doamna Muscă este asistată
de un as al baroului: fostul ministru al Justiţiei, Valeriu Stoica. Dl Stoica vă-
deşte în apărarea dnei Muscă un zel pe care probabil că nu l-ar fi avut dacă ar
fi trebuit să-l apere, într-o situaţie trasă parcă la indigo, pe Dan Voiculescu, să
zicem. Pentru că Voiculescu nu e liberal. De unde ar putea să rezulte, silogistic,
că dacă eşti liberal n-ai făcut poliţie politică. O opinie asemănătoare a expus şi
Mircea Dinescu, membru al CNSAS: Mona Muscă nu putea face poliţie poli-
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tică pentru că a fost de-a noastră, o ştim din ‘90 şi a fost fala societăţii civile.
Faţă de tupeul colegilor de a vota altfel, Dinescu a ameninţat, de la măsuţa din
faţa CNSAS-ului, cu demisia. Fără să intre în amănunte. Ce-i rămâne de făcut
Monei Muscă? Să meargă mai departe. La Curtea de Apel, adică. Aici are toate
şansele să înfrângă verdictul, cu atât mai mult cu cât Curtea nu va putea judeca
pe modificările aduse legii prin eliminarea sintagmei ‘poliţie politică’. În aceste
condiţii va fi, pentru dl Stoica o joacă de copil să demonstreze că prin notele
informative semnate ‘Dana’, Mona Muscă nu s-a atins nici cu o floare de cei
încondeiaţi din înalte raţiuni patriotice.   (16 octombrie)

O sinucidere politică
Ceva mai târziu decât ar fi impus-o decenţa, Teodor Stolojan a anunţat

că-şi dă demisia dintr-o funcţie pe care a ocupat-o, aproape doi ani, fără nici
un temei moral. Aproape concomitent, Partidul Naţional Liberal a anunţat, la
rândul său, că-l exclude din partid. O figură de stil, aproape, atâta timp cât,
prin lege, Stolojan ar fi trebuit el însuşi să demisioneze din partid, odată cu
preluarea funcţiei de sfătuitor al noului preşedinte. Dar acestea au devenit, în
ultima vreme, simple mofturi de care nimeni nu mai ţine cont. Cele două acte
coroborate cu lansarea platformei de la Piteşti, constituie o veritabilă sinucidere
politică a celui care a fost Teodor Stolojan. A apărut pe firmamentul politic al
patriei cu discreţie, ca ministru al finanţelor în guvernul de după alegerile din
mai ‘90. A demisionat cu puţin înainte de liberalizarea preţurilor, datorită unor
neconcordanţe de viziune cu premierul Roman. După mineriada din septembrie
91, când s-a pus problema unui guvern de urgenţă, care să pregătească alegerile
din ‘92, cineva şi-a adus aminte de el şi i l-a propus lui Iliescu, care l-a validat
în funcţia de premier. Pe fondul crizei generale, cu ample mişcări sindicale,
Stolojan s-a remarcat prin încăpăţânarea cu care s-a împotrivit cererilor ulti-
mative ale sindicaliştilor. ‘Am să negociez până o să cad lat sub birou’ - a fost
replica ce s-a întipărit în mintea oamenilor sătui de agitaţie şi de tulburare. Sto-
lojan părea să fie omul potrivit pentru a le stopa. În anul în care s-a aflat la
cârma Executivului n-a făcut nimic, cu excepţia, poate, a unei măsuri care putea
să aibă efecte catastrofale - naţionalizarea valutei. Din fericire, n-a avut iar Sto-
lojan a rămas în memoria publică ca un politician ferm şi stăpân pe sine. A re-
nunţat la politică în favoarea unui salariu bun la Banca Mondială. A revenit,
după încheierea misiunii, pentru a-i face campanie lui Iliescu, la alegerile din
‘96. A petrecut câţiva ani elaborând formule politice, sponsorizat de Tofan. S-
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a înscris în cursa prezidenţială în 2000, neobţinând mare lucru. În noul moment
de criză liberală, Stoica, în pierdere de autoritate, a văzut în el soluţia unui soi
de ‘principe Carol’, adus din afară, ca să-i ţină uniţi pe urmaşii Brătienilor. S-
a remarcat prin încăpăţânarea cu care a stăvilit tradiţionalele disidenţe şi a for-
ţat, practic, formarea Alianţei. A capotat surprinzător în campanie,
deschizându-i calea spre vârf lui Traian Băsescu. Stolojan iese dintr-un partid
cu care n-a prea avut nimic în comun, propunându-şi ciudatul obiectiv de a-l
reforma din afară. Lansează pripit o platformă fără suport şi se dă în stambă
alături de câţiva protestatari din motive de înlăturare de la ciolan. Din acest
moment, Theodor Stolojan intră în galeria ‘foştilor’. Viitorul său e oriunde al-
tundeva, dar nu în politică....  (18 octombrie)

Între iluzii şi REALitate
Aşteptat cu nerăbdare, emoţie şi credinţa că Dumnezeu se va pogorî

asupra românilor de la Steaua şi că le va insufla forţa, talentul şi inspiraţia ne-
cesare obţinerii unei victorii istorice, meciul cu Real s-a încheiat în linişte. N-
aş spune că a fost chiar o decepţie, pentru că încă de la primul gol speranţele
s-au năruit lăsând loc admiraţiei şi, poate, invidiei, faţă de un mecanism
aproape fără fisură, capabil să funcţioneze optim în orice condiţii. Realul este
nu doar o echipă scumpă, ci cu adevărat una mare, pentru care fotbalul este o
meserie însuşită până la perfecţiune. Pe de altă parte, nici jucătorii Stelei nu
pot fi acuzaţi. Poate că nimeni mai mult ca ei nu şi-ar fi dorit marţi o victorie
(şi cei 40.000 de euro aferenţi...) dar una este să doreşti şi alta să poţi. Şi marţi
a fost evident că nu se putea mai mult, nici măcar cu sprijinul divinităţii, atât
de des invocate de patronul cel credincios al Stelei. Sunt aproape sigur că Gigi
Becali nu este atât de nerealist încât să-şi fi închipuit că gata, Steaua i-ar putea
avea pe spanioli ca pe ucrainieni. A sperat însă şi el într-o minune (ce credincios
nu speră în minuni?) care, însă, nu s-a produs. Şi nu s-a produs datorită unei
diferenţe simple şi evidente: valoarea. În timp ce jucătorii Realului sunt pro-
dusul unor şcoli cu tradiţie şi eficienţă, rodaţi într-un sistem performant şi mo-
tivaţi la niveluri cu adevărat galactice, cei ai Stelei sunt rezultatul adeseori
neconcludent a unui şir de întâmplări şi oportunităţi. Sunt acolo câţiva băieţi
talentaţi, dar care n-au avut de parcurs grilele severe de selecţie ale unui cam-
pionat cu adevărat serios şi care n-au evoluat într-un sistem clar de principii.
Ajunşi, poate prea repede, la vârf, aceştia se irosesc în valurile de tentaţii şi în
iluziile unei vieţi uşoare, bazată pe succesiuni de întâmplări şi aranjamente
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specifice unei astfel de competiţii. Mai direct fie spus: în timp ce spaniolii - de
toate naţiile - joacă într-un campionat celebru pentru rigoarea şi vigoarea sa,
ai noştri joacă într-un campionat organizat şi aranjat de un Mircea Sandu, un
Mitică Dragomir şi un Gigi Becali. Dacă este vorba de o decepţie - dincolo de
admiraţia sinceră pentru virtuozitatea care a desenat în teren scheme tactice
limpezi şi execuţii măiestre - ea vine din logoreea incontinentă a unui personaj
al cărui penibil nu-l realizează decât foarte rar o presă flămândă de senzaţii
ieftine, care a reuşit să inducă în mintea multora ideea ca, odată pus piciorul în
terenul elitei europene, calităţile acesteia se vor regăsi instantaneu la jucătorii
noştri. Odată cu anunţul aderării noastre la UE suntem într-un pericol asemă-
nător: să credem că de la 1 ianuarie ne vom putea măsura de la egal la egal cu
‘vedetele’ continentului. Şi probabil că va fi nevoie să suferim câteva înfrângeri
usturătoare ca să revenim la realitate şi să realizăm de cât antrenament este ne-
voie pentru a juca pe un astfel de teren.   (19 octombrie)

Bosumflările prezidenţiale
Domnul preşedinte Băsescu a mai creat un eveniment de presă: supă-

rându-se pe o interpelare venită din partea unui participant la simpozionul
‘presa şi puterea’, şi-a strâns jucăriile şi a părăsit reuniunea, urmat de un stol
masiv de reporteri pentru care evenimentul zilei se petrecea abia în acel mo-
ment. Jurnaliştii şi politicienii invitaţi au rămas în sală, singuri, liberi să discute
tot ce le va fi trecut prin cap, dar fără gir prezidenţial. De ce nu mă miră gestul
dlui Băsescu? Pentru că îl reprezintă. Îi subliniează personalitatea de copil frus-
trat care, atunci când regulile jocului nu-i mai convin, părăseşte competiţia.
Era justificată, miercuri, reacţia sa? Nicidecum! Dl Băsescu a degajat terenul
înainte de a afla dacă i se pune o întrebare sau nu. Practic, ziaristul obraznic
nu făcuse altceva decât să îi reamintească modul în care reacţionase la o între-
bare pusă de un alt ziarist, căruia i-a răspuns printr-un de-acum clasic ‘ba pe-
a mamei dv.’, adică fără nici o legătură cu întrebarea. Mai exact, preşedintele
înconjurat de bodyguarzi se răţoise la bietul reporter, reproşându-i că şefii lui
au lăsat pe drumuri mii de oameni, şi că datorită acestui antecedent, jurnalistul
ar fi trebuit să tacă mâlc şi să nu mai scoată nici un cuvinţel toată viaţa lui. Nu
e prima dată când preşedintele în exerciţiu procedează în acest fel, desconsi-
derând şi jignind o asistenţă care aştepta de la domnia sa ceva mai mult decât
un comportament de precupeaţă rămasă fără argumente în disputa cu o contra-
candidată mai trupeşă, la favorurile fantelui de cartier. În locul unui răspuns,
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preşedintele a întors spatele. În alte cazuri, când s-a simţit mai bine protejat, a
reacţionat cu violenţă. Ca să nu mai vorbim despre de-acum faimoasele sale
intervenţii telefonice la emisiunile de televiziune în direct. Stau şi mă întreb
dacă tipul acesta de comportament schizoid este sau nu specific politicianului
român în general, care atunci când este în Opoziţie dovedeşte nebănuite resurse
de disponibilitate şi cooperare cu presa, pentru ca atunci când ajunge la putere
să manifeste o veritabilă aversiune, acuzând atacuri nejustificate şi un tratament
lipsit de obiectivitate. Nu mi-l amintesc pe Traian Băsescu cel de dinainte de
a deveni preşedinte, părăsind jignit vreo reuniune sau arătând cu degetul spre
vreun ziarist. Pe atunci presa părea să fie unicul său aliat în lupta cu hidra pe-
sedistă şi cutia de rezonanţă a acuzelor şi reproşurilor la adresa acesteia. Este
limpede că Traian Băsescu are o problemă. Şi aceasta nu e presa. Ci propria sa
mentalitate; convingerea că tot ceea ce face el este perfect - mai în glumă, mai
în serios, a şi zis-o! - şi că cei care îi contestă acţiunile şi realizările sunt mânaţi
ori de rea intenţie ori de celebrele cercuri de interese din spatele gazetelor sau
posturilor pe care le reprezintă.   (20 octombrie)

Centrifuga liberală
Partidul Naţional Liberal pare condamnat să-şi repete, mereu, propriile

greşeli, neînvăţându-se niciodată nimic din acestea. Partid proteic, populat de
un număr record de veleitari, el se multiplică hrănindu-se din sine însuşi, refă-
cându-şi unitatea temporar prin devorarea propriilor progenituri. Liberalii au,
probabil cea mai zbuciumată istorie contemporană. În timp ce principalul partid
de stânga, cel social-democrat, a evoluat spre o unitate de monolit, după ce s-
a debarasat de excrescenţele democrată şi aperistă, rămânând unitar chiar şi în
pofida zbuciumurilor cauzate de neaşteptata trecere în opoziţie, în timp ce ţă-
răniştii şi-au consumat întregul destin istoric în mai puţin de un deceniu, libe-
ralii parcurg o cale aparte, descalificându-se prin ei înşişi. De la revenirea pe
scena politică, datorită lui Câmpeanu şi altor câtorva veterani, care au mai reu-
şit - sau au crezut că au reuşit - să păstreze ceva din spiritul marelui partid in-
terbelic, clădit pe moştenirea Brătienilor, nava penelistă a plutit cel mai adesea
în derivă, regăsindu-şi doar pentru scurte perioade busola. Doctrina sa, atractivă
pentru zona intelectualităţii, a adunat în jurul lui Câmpeanu un mare număr de
adepţi, în faza de început. Eroziunea partidului a intervenit însă rapid, sub pre-
siunea conflictului între generaţii. PNL a fost primul partid care s-a rupt,
creându-şi aripi tinere şi aripioare de diverse nuanţe. Fondatorul a fost mătrăşit
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la primul congres, de după eşecul electoral din ‘92 şi a fost nevoie de presiuni
interne şi internaţionale pentru ca forţele sale să se regrupeze sub umbrela Con-
venţiei Democratice unde fruntaşii din ‘90 au trebuit să accepte rolul umilitor
de servanţi ai ţărăniştilor. Exerciţiul puterii din intervalul 97-2000 a măcinat
puţinele forţe aruncate în luptă dură cu partenerii - orgolioşii ţărănişti şi voracii
democraţi şi doar decizia - contestată şi contestabilă - a preşedintelui de atunci,
Valeriu Stoica, a salvat formaţiunea de la o brutală coborâre sub pragul elec-
toral. Stoica l-a ‘zidit’ pe Constantinescu în edificiul unui partid care avea de
făcut faţă vicisitudinilor opoziţiei. Tot Stoica este cel care a luat şi o altă decizie,
salvatoare: să lase locul lui Stolojan, pentru a evita o nouă disoluţie. Cu un li-
beral vopsit de circumstanţă, partidul nu numai că s-a salvat, dar a şi acces din
nou la putere, graţie noii formule de ‘convenţie democratică’, parafată cu Bă-
sescu. Ironic sau nu, cel căruia Tăriceanu&Comp îi datorează onorurile şi fa-
vorurile de acum, a fost dat şi el afară din partid. Locul începe să fie tot mai
strâmt pentru puzderia de oportunişti grupaţi strategic în jurul celui care deţine
puterea de decizie. O putere care, însă, nu-i va folosi la nimic atunci când par-
tidul va intra din nou în centrifuga destinului său istoric, înmulţindu-se din nou
prin aripi şi aripioare, cele atât de familiare peisajului liberal.(21 octombrie)

Sesizare către CNSAS: 
Neacşu din Câmpulung, 

informator?
Subsemnatul, prin prezenta, sesizez Colegiul Consiliului Naţional pen-

tru Studierea Arhivelor Securităţii asupra următorului aspect: cercetarea dosa-
rului numitului ‘Neacşu din Câmpulung’ şi deconspirarea acestuia ca agent al
Serviciului de Informaţii al negustorilor saşi din Braşov. Mai pe şleau fie spus,
primul document scris care atestă existenţa limbii române, este o notă infor-
mativă pe care celebrul câmpulungean o dădea celor care-l racolaseră! Cer, în
aceste condiţii, eliminarea urgentă a numitului Neacşu din manualele de istoria
limbii şi literaturii române şi publicarea sa în Monitorul Oficial, în lista celor
care, de-a lungul timpului, au făcut poliţie politică.Mi se pare o ironie a sorţii
ca prima atestare scrisă a limbii române să fie, în fond, o notă informativă. Dar
asta este istoria, cu nimic mai prejos decât prezentul. Dacă CNSAS-ul s-ar se-
siza - prin absurd - şi l-ar lua la puricat pe Neacşu din Câmpulung, s-ar ajunge
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la o concluzie deasemenea comună prezentului: Neacşu şi-a servit ţara! N-a
făcut poliţie politică! Dacă a turnat, i-a turnat pe turci şi a făcut-o în ideea că
saşii din Braşov ne-ar fi putut oferi o mână de ajutor. Bine, vor sări în sus adep-
ţii purismului, înseamnă atunci că era agentul unei puteri străine şi spiona în
ţară în favoarea unei alte puteri. Într-un caz similar, Pacepa, de exemplu, a
cules onoruri şi i-au fost restituite bunurile confiscate de comunişti. Din nefe-
ricire, nu ştim care a fost soarta lui Neacşu, dacă contrainformaţiile turceşti
sau muntene l-au prins asupra faptului şi dacă a suferit ceva constrângeri de
pe urma activităţilor sale.Ideea principală rămâne: a fost un erou sau un dela-
tor? Trebuie deconspirat sau decorat post-mortem? Iată câteva întrebări: la care
docţii colegi din CNSAS ar trebui să răspundă, eventual prin vot şi pe faţă.
Fără teama că dl Neacşu ar putea să le conteste decizia..   (23 octombrie)

Partidul lui Talpeş
Şi-a făcut partid şi dl Talpeş. A devenit un loc comun în politica româ-

nească: cine nu mai are loc într-un partid, îşi face unul personal. Moda parti-
delor personale a început odată cu veleitarismul politic. Ea s-a dezvoltat pe
principii comune altor zone în care acţionează libera iniţiativă. În timp ce alţii
îşi făceau firme, politicienii - sau cei cu pretenţii de politicieni - îşi făceau par-
tide. Cu care , apoi, pe aceleaşi principii de drept comercial, intrau în variate
combinaţii: fuziuni, holdinguri, fracţionări, alianţe şi altele.Dl Ioan Talpeş este
o figură în politica românească. Nu una foarte populară şi nici carismatică.
Domnia sa şi-a parcurs cea mai mare parte a traiectului public în penumbra
unor activităţi care n-au avut nevoie de reflectoare. Ca director al SIE a inau-
gurat tehnica de ‘low profile’ care avea să devină o normă, spre deosebire de
serviciul-soră, unde directorii au fost mai mereu ‘răsfăţaţi’ de mass-media. O
tăcere la fel de semnificativă l-a înconjurat şi în funcţia de ambasador la Sofia
pe care a deţinut-o după terminarea misiunii ‘secrete’, în virtutea unei tradiţii
potrivit căreia şefii serviciilor nu sunt lăsaţi pe drumuri, ci sunt trimişi să-şi
servească ţara de la distanţă. Consilier prezidenţial în ultimul mandat iliescian,
a fost ceva mai activ, intrând în câteva clinciuri mediatice (Treptow, Patriciu,
Hayssam etc.) care i-au construit un profil nou, de jucător activ. Considerat o
vreme inamicul numărul 1 al palatului Victoria, a sfârşit prin a deveni, absolut
surprinzător, vicepremier al guvernului condus de Adrian Năstase. A demisio-
nat din PSD după congresul care avea să-l dea deoparte pe Ion Iliescu şi şi-a
oferit, en passant, serviciile noului preşedinte, care le-a declinat nepoliticos. A



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 245

încercat să resusciteze PNŢCD-ul pe baza relaţiilor sale privilegiate în politica
germană, pentru a fi repudiat de cei pe care a dorit să-i ajute. I-a mai rămas o
singură alternativă: să-şi facă partid. Şi duminică l-a şi făcut. Este, vorba lui
Becali, un fel de partid ‘comunist-creştin’ şi este limpede că a fost creat cu
ochii la nişele din structura europeană, pe unde s-ar mai putea strecura câte o
formaţiune dornică să fie validată din exterior pentru a prinde curaj în
interior.Nu cred că dl Talpeş are naivitatea să creadă că va cuceri România şi
va ateriza, în 2008, direct în Parlament. Va putea în schimb, să negocieze, cu
o formaţiune interesată, o alianţă sau o fuziune care să-l menţină în primul plan
politic de care au parte doar parlamentarii.   (24 octombrie)

Komisarul Varujan
Cu tot misterul cu care înconjoară premierul Călin Popescu Tăriceanu

candidaturile pentru funcţia de comisar european, câte ceva tot a transpirat.
După ce dna Macovei a renunţat să-şi mai trimită CV-ul (campania lui Voicu-
lescu a avut măcar acest efect), au mai rămas pe lista pe care ne-o imaginăm
noi, două nume: un liberal şi un democrat. Nici vorbă de Roman sau de vreun
pesedist, precum favoritul lui Băsescu, Puşcaş. Unul este Varujan Vosganian,
liberal apropiat premierului, iar alta este Anca Boagiu, democrată apropiată
preşedintelui. Ce şanse au unul sau alta, e lesne de imaginat. În faţa lui Varujan,
steaua Ancăi Boagiu păleşte, nu doar din considerente lingvistice, ci şi dintr-o
pregătire teoretică elementară. Să treci de la eşecul de a cuceri o primărie de
sector, la asaltul Europei este o tentativă mai mult decât temerară şi dublată de
şanse minime.Aşadar, Vosganian este pe cale să devină cel mai important om
politic român. Din 2007, odată cu integrarea, multe dintre deciziile capitale
pentru România se vor lua la Bruxelles, nu la Bucureşti, iar acolo va fi Varujan.
Dar cine e Varujan? El a apărut din spuma politicii post-decembriste, ca mai
toţi  cei care au lăsat o dâră în urma lor. S-a remarcat printr-o propensiune pu-
ternică de dreapta, în virtutea căreia a fondat şi a încercat să impună o forma-
ţiune politică - Uniunea Forţelor de Dreapta - care a eşuat în tentativa de a
deveni parlamentară. A înţeles încotro merg lucrurile şi a marşat pentru o fu-
ziune prin absorbţie cu liberalii, ceea ce i-a conferit siguranţa unei funcţii im-
portante în noul parlament. Economist cu experienţă, s-a remarcat pe acest
palier în care a ilustrat cu pricepere politica iniţiată de premierul Tăriceanu, în
al cărui ‘grup de influenţă’ este. Varujan este o propunere potrivită, dar care
nu este exclus să întâmpine o opoziţie din cel puţin două motive: este armean,
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şi faptul acesta ar putea influenţa relaţia noastră tradiţională cu turcii, exact
când aceştia au mai multă nevoie de aliaţi; a fost un apropiat al lui Sorin Ovidiu
Vântu, care i-a sponsorizat la greu partidul.În rest, numai de bine. Komisarul
Varujan ar putea deschide o nouă etapă în politica românească.(25 octombrie)

Bugetul, 
premisa statului poliţienesc?

Într-o actualitate preocupată mai mult de păruielile dintre politicieni,
chestiunile grave, de esenţă, riscă să treacă neobservate. Cum s-a întâmplat
marţi, când delegaţia Ministerului Apărării, chemată la comisia de specialitate
de la Camera Deputaţilor, a fost trimisă acasă să-şi refacă temele şi să se pre-
zinte cu un proiect de buget pentru 2007 serios şi, mai ales, legal. Adică, unul
care să respecte Legea Bugetului promovată de Guvernul României, în care se
specifică, negru pe alb, că Apărării trebuie să-i revină 2,38% din PIB. Or, de-
legaţia, modestă, cerea doar 1,82%, ceea ce, în mod evident, nu acoperă cerin-
ţele de interoperabilitate ale unei armate membre NATO, ca să nu mai vorbim
de cheltuielile din teatrele de operaţiuni în care România este prezentă în vir-
tutea angajamentelor sale internaţionale. Cu atât mai puţin dacă vorbim despre
o armată modernă, cum îşi doreşte să fie a noastră, după eliminarea stagiului
militar obligatoriu. Amănuntul acesta, care a scăpat presei, mi-a fost semnalat
de deputatul Marian Săniuţă, vicepreşedinte al Comisiei de apărare a Camerei
Deputaţilor. Militarii au venit cu acest proiect în urma presiunilor făcute de
Ministerul de Finanţe, care doar atât le-a oferit. Iată, deci, cum un minister cu
un ministru suspendat prea multă vreme şi abia acum demisionat riscă să aibă
şi bugetul suspendat, “pentru că noi nu vom accepta această ”derogare”. Pro-
blema bugetului Apărării este una spinoasă. Ea vine pe fondul degringoladei
din acest sector, generată de războiul de gherilă dintre preşedinte şi premier,
dintre oamenii preşedintelui şi cei ai premierului. Zguduit de aceste conflicte
fără sfârşit, ministerul se află în faţa unei etape decisive din existenţa sa fără
busolă. Şi, în consecinţă, fără resursele la care renunţă pentru că nimeni nu are
curajul să se opună ilegalităţii pe care o comite Ministerul Finanţelor atunci
când impune un nivel de finanţare inferior celui stabilit prin Legea Bugetului.
Vom avea, în continuare, o armată cârpită, prost dotată şi prost organizată, în
timp ce bugetul ordinii publice şi securităţii naţionale înfloreşte spectaculos.
Acest sector primeşte dublu faţă de Apărare, în condiţiile în care mare parte
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din atribuţii sunt preluate de organismele comunitare. O singură concluzie se
poate trage din această situaţie: că ne îndreptăm spre un stat poliţienesc, mem-
bru al NATO şi al UE! O spune cu voce tare dl Săniuţă, un fost ministru de In-
terne care ştie foarte bine ce vorbeşte. Iar sumele alocate aici sporesc pe diferite
căi, alimentate de concurenţa surdă dintre instituţiile cu subordonări preziden-
ţiale şi cele cu subordonări guvernamentale!   (26 octombrie)

ANI ARE MERE
Organizarea şi punerea în funcţiune a unei Agenţii care să monitorizeze

declaraţiile de avere ale demnitarilor şi ale aleşilor a fost promisă de către pre-
cedenta guvernare oficialilor europeni încă din 2004. Ea urma să intre în pâine
în prima parte a lui 2005. Cum însă alegerile au dat un nou curs evenimentelor,
promisiunea a fost lăsată în contul foştilor guvernanţi, actualii având lucruri
mai importante de făcut - precum împărţirea beneficiilor guvernării între par-
ticipanţii la complicata coaliţie realizată în pripa desemnării de către noul pre-
şedinte a Alianţei ca neaşteptat câştigător. Astfel încât perspectiva tot mai
apropiată a admiterii României în rândul celor care formează Uniunea Euro-
peană ne-a prins aproape mereu cu pantalonii anticorupţiei în vine. Sub pre-
siunea comunitară, Guvernul prin Ministerul Justiţiei a elaborat la repezeală,
pe genunchii doamnei Macovei, un proiect de organizare şi funcţionare, care
a fost livrat Parlamentului cu somaţia imperativă de a-l aproba de urgenţă. Cum
însă parlamentarii au şi ei demnitatea lor, şi nu se consideră la remorca Execu-
tivului, au avut un car întreg de observaţii pe care le-au expus în lungi şedinţe
de analiză: ‘sictir’-ului tradiţional al doamnei Macovei, parlamentarii i-au răs-
puns cu la fel de tradiţionalul ‘ba pe-al mamei dvs.’, împănând şi modificând
proiectul până la punctul în care ministerul era aproape să nu-şi mai recunoască
maternitatea acestuia. Gura mare a ministresei a dat de înţeles opiniei publice
că parlamentarii n-au chef să fie controlaţi şi din acest motiv mutilează legea
după bunul plac. Parlamentarii, la rândul lor, au încercat să arate că proiectul
guvernamental era sumar, formal aproape, şi nu avea alt scop decât să bifeze
în fugă o obligaţie. Presiunile executive - concretizate printr-un memorabil co-
municat al premierului care cerea să adopte proiectul aşa cum era, dar îi invita
pe parlamentari să-l dezbată cu responsabilitate, şi care ar fi fost semnat cu
mândrie de către maestrul Brânzovenescu - au împărţit parlamentul în două:
de o parte Alianţa portocalie, răspunzând unui imperativ de grup, iar de cealaltă
opoziţia externă şi cea internă. Tactica folosită de primii duce discuţiile la pro-
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iect până în preajma termenului de aprobare tacită a acestuia, iar zilele urmă-
toare ne vor arăta cât de complexe sunt manevrele ambelor părţi pentru a  trage
spuza pe turta proprie.Ceea ce rezultă, însă, şi într-un caz şi în altul - este o re-
glementare aproape la fel de formală cu norme la fel de aproximative şi cu o
eficienţă la fel de redusă ca şi până acum. În ‘noua carte’ a anticorupţiei acest
proiect rămâne la stadiul abecedarului în care se silabiseşte tradiţional: ANI
ARE MERE!    (27 octombrie)

Trocul şi troaca
Avem papă! Se numeşte Varujan şi e ortodox. Vorbeşte trei limbi - ro-

mână, engleză şi franceză - fără a mai socoti şi armeana.  A fost merceolog,
din plecare şi a ajuns ditamai şeful Comisiei parlamentare de Buget. De mier-
curi, 25 octombrie 2006, este candidat pentru ediţia viitoare a trofeului ‘Mari
români’ - în cazul în care Televiziunea publică se va încumeta să continue pom-
pos-penibila sa iniţiativă din acest an. Pentru că, de la Titulescu încoace, Va-
rujan este cel mai important român care va activa în planul administraţiei
europene. Va fi comisar european, însărcinat cu un domeniu care va fi scos din
parohia unui alt comisar, copleşit de prea multe domenii. N-ar fi exclus, vorba
cuiva, să devină comisar pentru minorităţi şi atunci chiar că am livrat omul po-
trivit. Să nu ne facem, însă, iluzii: ca în orice administraţie şi în cea europeană
există portofolii importante, cu rol hotărâtor în politica continentală, şi porto-
folii cu rol mai degrabă decorativ. Deja, executivul de Bruxelles a depăşit
norma europeană, cu cei 27 de titulari ai săi, exact în momentul în care la Bu-
cureşti, premierul Tăriceanu se dă de ceasul morţii să reducă schema guvernu-
lui său la doar vreo 14-15 ministere.Rămâne, însă, odată cu nominalizarea şi
cu previzibila acceptare a ei, o întrebare: cât de potrivit, în general, este Varujan
Vosganian, pentru un astfel de rol? El este, din toate punctele de vedere, un in-
trus la Bruxelles. Nu cunoaşte pe nimeni. Abia acum va începe să bată pe la
uşi şi să se prezinte: ‘Ştiţi, eu sunt...’ Nu are uzul relaţiilor complexe care se
stabilesc la nivel interuman într-o astfel de structură. Nu are nici măcar uzul
unei comunicări fluente care se realizează doar printr-un îndelung exerciţiu.
Nu-i va fi uşor şi nu ne va fi din cale-afară de folosinţă, cel puţin pentru o
vreme. Intervine o întrebare legitimă: de ce n-au optat, totuşi, cei care au luat
această decizie, pentru o variantă mai pragmatică? De ce n-au ales un om care
cunoaşte deja Bruxelles-ul şi regulile lui nescrise? Dacă nu pe unii dintre cei
hârşiţi în astfel de treburi - Puşcaş, Ungureanu, Leonard Orban sau, treacă de
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la noi, chiar Anca Boagiu? Răspunsul e simplu: pentru că alegerea nu s-a făcut
în scopul de a trimite acolo cel mai potrivit om! Alegerea a fost rezultatul unui
simplu troc între preşedinte şi premier: Băsescu, sau Tăriceanu, sau oricare
dintre ei ar fi zis: ‘noi renunţăm la Atanasiu şi vă dăm portofoliul Apărării, iar
nouă ne lăsaţi comisarul’. Şi ca să nu iasă vorbe şi ceartă, a fost ales cine-a
fost. Când trocul e ridicat la rangul de politică de stat, sau chiar mai sus, nu e
de mirare că în troaca politicii se amestecă interesele personale sau de grup cu
cele naţionale. Cu rezultatele previzibile în astfel de situaţii.  (28 octombrie)

Suspendare şi cedare
‘Cel mai deştept cedează’ - a fonfăit cu emfază fostul ministru al Apă-

rării când şi-a anunţat demisia. Rezultă, deci, că dl Atanasiu se consideră mai
deştept decât cine? Răspunsul nu poate fi decât unul: cel a cărui mână lungă l-
a ajuns şi i-a tras scaunul de sub fund. Nimeni altul decât preşedintele Băsescu,
cel pe care ministrul a avut proasta inspiraţie să-l înfrunte public, convins că
în spatele său liberalii vor face un zid de netrecut. Că Băsescu nu i-a uitat afron-
tul cu retragerea din Irak este evident, după cum la fel de evident este faptul că
ar fi făcut orice pentru ca acesta să nu mai poată reveni în scaunul pe care l-a
ocupat aproape doi ani fără prea multe justificări. Atanasiu a avut naivitatea
de a se lăsa manevrat de către Tăriceanu&Comp. şi de a ieşi în faţă, la bătaie.
Or, este limpede că era o confruntare inegală, mai ales că nici competenţa şi
realizările nu-l dădeau afară din casă. Atanasiu şi-a încheiat cu un gest inteli-
gent un mandat pe parcursul căruia armata a fost scuturată de scandaluri şi de
conflicte de autoritate. Civilul din fruntea sa nu a reuşit nici un moment să în-
ţeleagă mecanismele şi mentalităţile militare, fiind aproape în permanenţă izo-
lat şi lipsit de eficienţă. Armata a parcurs una dintre etapele decisive pentru
viitorul ei - crearea unui corp de voluntari, superior pregătiţi, instruiţi şi plătiţi
- în condiţiile unei buimăceli totale.S-au adăugat lipsurile generate de cheltu-
ielile prea mari reclamate de asumarea unor responsabilităţi pe teatre de ope-
raţiuni internaţionale, pentru care nu am avut echipamentul potrivit, şi nici
dotările necesare, efectivele fiind menţinute cu preţul unor sacrificii. Au mai
venit, ca o bomboană pe colivă, scandalurile prilejuite de achiziţiile dubioase
ale fregatelor din Anglia, iar finalul, apoteotic, a adus suspendarea ministrului
şi trecerea în rezervă şi punerea sub urmărire penală a şefului Marelui Stat
Major.Atanasiu va începe, graţie recunoştinţei premierului, o nouă viaţă, mai
potrivită pentru el - aceea de şef al AVAS. Pentru a-i găsi acest loc, premierul
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l-a pus pe făraş pe Orăşanu, tânărul-minune pe care-l adusese tot el cu mari
sacrificii de pe meleaguri britanice şi care n-a făcut nici el mare scofală. Pentru
fostul director-adjunct de la fabrica de armament din Cugir este un domeniu
cel puţin mai familiar. Unde ar putea să scape nesuspendat.   (30 octombrie)

Mahalagismul lui Orăşanu
De sub pojghiţa de luciu britanic a imberbului ex-şef al AVAS a răz-

bătut culorea roşu-închis a odraslei de primar nomenclaturist de pe la Oraviţa-
Moraviţa pe unde a acţionat, conform indicaţiilor de partid, mama cea grijulie.
Adus fără prea multă noimă în fruntea unor instituţii care aveau nevoie de un
temperament experimentat şi cumpănit, norocosul june s-a trezit ca cocoşul în
vârful mormanului de gunoi zgârmând şi cotcodăcind vesel în căutarea unor
avantaje la care, conform cutumei, fiecare şef pus acolo avea dreptul. Şi pentru
că lucrurile s-au precipitat şi, fiind nevoie de un loc călduţ pentru fostul mi-
nistru al Apărării, ca răsplată pentru jertfa patriotică de a se fi încontrat ca pros-
tul cu preşedintele pentru a-i face pe plac şefului său, premierul, Tăriceanu s-a
gândit că cel mai uşor se poate debarasa de această achiziţie nesemnificativă
care era dl Răzvan Orăşanu. Iar dl Răzvan Orăşanu, care miza pe un răgaz de
minim trei ani pentru a-şi aranja în linişte ploile, s-a trezit deodată că rămâne
cu buza umflată. Şi ce-a zis dânsul: decât să plângă mama, mai bine să bo-
cească mamele dumnealor! Şi s-a apucat, într-o veselie, să xeroxeze tot ce i-a
căzut în mână pentru a-şi face o documentare completă pentru vremurile care
vin şi în care ar putea ca, în deplină cunoştinţă de cauză, să ofere consultanţă
sau să desfăşoare niscai activităţi blindat de datele luate de la mama lor. Dl
Orăşanu n-a fost prea original în repezitul său demers. A devenit deja un obicei
ca un om pus şef pe undeva să plece de acolo cu cât mai multe copii de dosare
sau de acte care ar putea să ofere o viaţă şi o pensie liniştită şi alimentată de
beneficiile mai micilor sau mai marilor şantaje. Cât sunt în funcţii, şefii de
acest tip au un fişet sau un seif în care adună, grijulii, foi albe pentru zile negre,
asigurări de viaţă pentru ca, odată scoşi din pâine, să nu fie lăsaţi, vorba
aia, ‚fără colegi’. Unii o fac din interes, alţii din orgoliu. Un fost preşedinte a
plecat de la Cotroceni cu toată arhiva originală din timpul mandatului, pe care
a îndesat-o în nişte memorii editate în volume grele, de multe kilograme. Nu
se ştie cu ce recoltă au plecat de la locul de muncă câţiva şefi de servicii mai
mult sau mai puţin secrete, ale căror afaceri au înflorit, ulterior. Cert este că,
dacă declaraţiile de avere abia acum se îndreaptă spre o formulă cât de cât re-
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zonabilă – odată cu votarea ANI – nu există, practic, nici un fel de reglementări
privitoare la furtul - ăsta e termenul – de documente oficiale. Cu un umor
aproape britanic, Răzvan Orăşanu se explică cum că şi-a burduşit jeep-ul cu
notiţele proprii, pentru a putea să-i facă loc în birou succesorului său. Timida
intervenţie a Parchetului în acest caz se poate solda, bine-mersi, cu un NUP,
mai ales dacă premierul se va simţi obligat să-l compenseze pe fostul şef al
AVAS cu un post bun la vreo altă structură, cu toate că cel mai potrivit gest pe
care poate să-l facă e să-i tragă un şut în fund care să-l trimită înapoi de unde
a fost adus cu sacrificii: la Londra sau la Oraviţa-Moraviţa…(31 octombrie)

Gafa ‘Vosganian’ a lui Tăriceanu
Numirea lui Varujan Vosganian în calitate de candidat pentru funcţia

de comisar european va rămâne, în analele actualei guvernări, ca gafa majoră
pe care a făcut-o premierul Tăriceanu, cu consecinţe încă greu de evaluat. În-
cântat de faptul că i se poate opune preşedintelui Băsescu, pe care-l poate con-
tra acum fără teama unor repercursiuni, i-a dat avântul necesar nu doar pentru
a opta pentru un subordonat relativ obedient, dar şi pentru a face această no-
minalizare pe propria răspundere, fără ca măcar să se consulte cu reprezentanţii
celorlalte partide. Tăriceanu se pare că n-a înţeles un lucru elementar: că se
află în faţa unei decizii a cărei responsabilitate nu şi-o poate asuma singur. Nu-
mirea unui comisar european nu era o afacere liberală, ci una românească. Or,
în aceste condiţii, este evident că eşecul nominalizării se întoarce împotriva
sa. Este un eşec istoric, care face să păşim cu stângul... dreptei în Uniunea Eu-
ropeană, unde ni se va rezerva eticheta de naţiune incapabilă să-şi concentreze
forţele şi atenţia pentru a lua decizii corecte. Eşecul lui Vosganian - de fapt nu
al său, sau al său doar în măsura în care a ignorat ‘costurile’ unei asemenea
numiri - nu a fost determinat de acuzaţiile de a fi fost colaborator al Securităţii.
Când au apărut acestea, Vosganian făcea deja cale-ntoarsă, cu coada între pi-
cioare, el nereuşind să-i convingă pe oficialii europeni că ştie cum merg lucru-
rile pe acolo. Votul de blam îi fusese deja dat lui Tăriceanu, cel care ne asigura
că se consultase cu Barroso în privinţa numirii şi că acesta nu avusese nimic
împotrivă. Păi ce-ar fi vrut să-i zică Barroso? Nu-l pune pe ăsta, că habar n-
are? Acest lucru dovedeşte că nici Tăriceanu nu prea ştie care sunt cutumele
Uniunii şi cum se derulează afacerile europene. Şi, odată în plus, premierul îşi
manifestă inconsecvenţa  ce-l caracterizează: după ce tună şi fulgeră împotriva
‘manevrelor’ oneroase şi dă asigurări că nimic nu-i va schimba decizia, vine
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senin şi ne spune că a renunţat la candidatură. La fel cum a renunţat şi la de-
misie, şi la multe altele. Din ambâţul de ţaţă care-i dă cu tifla fostului iubit,
Tăriceanu s-a ales cu un nou meci pierdut în campionatul care opune palatele
Victoria şi Cotroceni. Şi nu doar atât: responsabilitatea acestui debut dezastruos
se va completa cu fiecare altă eroare care se va produce, aproape inevitabil,
într-un proces pentru care premierul nu are nici oamenii şi nici susţinerea ne-
cesare - este vorba de integrarea luată pe cont propriu de liberali - opoziţia cla-
sică şi cea din interiorul Coaliţiei aflându-se tot mai des în situaţia de a juca pe
cartea prezidenţială.Episodul Vosganian va cântări, poate, cel mai greu în pro-
cesul care-i poate exclude pe liberali de la guvernare.   (01 noiembrie)

Secretele lui Polichinelle
În vârtejul creat de dosariadă au intrat şi agenţii acoperiţi. Deşi înainte

de audieri habar n-avea de asta, Şerban Mihăilescu a aflat cu stupoare, la Co-
legiu, că avansase până la gradul de maior. Şi el şi Mircea Coşea au fost decla-
raţi ‘ofiţeri sub acoperire’. Şi cu asta - basta. Pentru că nimic din regulamentul
CNSAS nu prevede ce trebuie făcut în astfel de cazuri.Cazuri deloc izolate. Dl
Aleodor Frâncu, fostul şef al Cancelariei premierului, şi-a dat demisia înainte
de a intra în malaxorul colegiului. Sunt însă o grămadă de ofiţeri acoperiţi des-
pre care nu se mai ştie sigur dacă sunt în continuare sau nu în evidenţele ser-
viciilor secrete.Nu Ceauşescu a inventat ofiţerii sub acoperire. Ei sunt, peste
tot, pioni importanţi prin care orice ţară, oricât de mare sau de puternică, obţine
informaţii vitale, beneficiind de avantajele pe care li le acordă profesia sau
funcţiile deţinute. La rândul lor, serviciile secrete îi sprijină, discret dar eficient,
să progreseze şi să acceadă la funcţii cu cât mai importante cu atât mai folosi-
toare pentru instituţie şi, implicit pentru ţară.La elaborarea legii CNSAS, ini-
ţiatorii s-au aflat într-o dificultate evidentă: aceea de a nu şti cum să trateze
această categorie, cea a ofiţerilor acoperiţi. Şi atunci au preferat să o ignore.
N-au ignorat însă necesitatea ca în declaraţiile depuse de demnitari să figureze
asigurarea că nu au fost ofiţeri acoperiţi. Cu semnătura de rigoare. Ei bine,
această precizare poate să nască acum probleme mari pentru o întreagă cate-
gorie de potentaţi ai momentului, care se află, astfel, într-o culpă vizibilă. Cea
mai şocantă dezvăluire ar fi aceea a ce mulţi cred că este un secret bine păstrat,
dar care circulă în şuşotelile de la o ureche la alta fără a cuteza să apară în pa-
ginile scrise. Ele vizează nume, cum spuneam, de mare rezonanţă, maximă
chiar, din sistemul bancar şi din prima linie politică. Aceştia au fost - şi unii
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din ei sunt încă - ofiţeri sub acoperire, ajunşi la grade mari, dar care atunci
când au semnat declaraţiile au comis o faptă penală: fals şi uz de fasl! Care,
conform codului penal în vigoare se pedepseşte cu închisoare! Ce vom face cu
aceştia: îi vom băga la pârnaie? Sau se va da o lege specială, în ceasul al 12-
lea, pentru a salva sistemul? Un sistem pe care accesiunea în UE îl pune tot
mai serios sub semnul întrebării.   (02 noiembrie)

Şantajul şi etajul
Şantajul nu este o noutate în presa românească. El a fost redescoperit

după ‘90, când societatea a refăcut tipul de relaţii existente în perioada inter-
belică. Atunci şantajul de presă a fost ridicat la rangul de artă, Pamfil Şeicaru
rămânând în istoria presei nu doar ca un condei remarcabil ci şi ca un manager
de succes. ‘Şantajul şi etajul’ a fost sloganul care a etichetat somptuosul sediu
al ‘Curentului’ din buricul Bucureştilor, înălţat cu contribuţiile nebenevole ale
unor potentaţi ai vremii care aveau câte ceva pe conştiinţa afacerilor sau a ac-
tivităţilor publice pe care le desfăşurau.Ceea ce s-a întâmplat la trustul ‘Gazeta’
nu miră aproape pe nimeni din presă. Erau lucruri cunoscute, acceptate însă
tacit atâta timp cât nimeni nu protesta. Mai ales cei şantajaţi, mulţumiţi să-şi
poată vedea de treabă dacă plătesc ‘taxa de protecţie’ solicitată de jurnaliştii-
scenarişti. Ceea ce dovedeşte din capul locului că numai curaţi ca lacrima nu
erau nici ei. Ceea ce este surprinzător - ca să spun aşa - este că această reacţie
la adresa corupţiei şi infracţionalităţii din presă are loc la Cluj şi într-un caz
incomparabil mai puţin spectaculos decât unele a căror faimă a atins notorie-
tatea. Sunt, în Bucureşti, gazete cu mari pretenţii care s-au dedat la acest sport,
de-a lungul vremii, aproape pe faţă şi din a căror politică editorială s-a putut
observa cu claritate cum, după atacuri furibunde, s-au încheiat înţelegeri con-
tractuale care au stins ca prin minune incendiile critice. Tot la fel de vizibil a
fost şi modul în care unii jurnalişti au prosperat - personal - peste noapte - ajun-
gând să concureze VIP-urile afacerilor la maşini, vile şi chiar şi la amante.
Aici, însă, Parchetul n-a mişcat un deget, neîndrăznind să se autosesizeze. Nici
chiar dezvăluiri suficient de explicite, referitoare la aceste şantaje nu i-au con-
vins pe procurori. Aceste situaţii au dat, bineînţeles, curaj unor gazetari între-
prinzători, precum cei de la ‘Gazeta’ care au abordat construcţia trusturilor de
presă într-un mod cât se poate de ‘ştiinţific’ pe baza experienţei acumulate la
vârful presei de referinţă.Ameninţată cu erodarea încrederii de care încă se mai
bucură, presa are nevoie să se cureţe de aceste sechele. Iar atitudinea exprimată
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cu acest prilej este un semn îmbucurător de refuz al pactizării cu colegii de
breaslă incorecţi, în numele unei păguboase solidarităţi...    (03 noiembrie)

Turnătorii din presă
Personal, nu-mi oferă nici un fel de satisfacţie faptul că, din când în

când, se mai ia vălul de onorabilitate şi de onestitate de pe figura câte unui
coleg de breaslă. Chiar dacă vehemenţa şi intoleranţa manifestată de aceştia în
dezvăluirea tarelor totalitarismului frizează un soi de atitudine ‘în oglindă’ a
intoleranţei şi vehemenţei cu care activiştii comunişti puneau la zid tarele şi
reprezentanţii burgheziei. Fiecare astfel de dare în vileag mai muşcă ceva din
capitalul de încredere cu care publicul, dezorientat şi lovit de toate contradic-
ţiile unei societăţi în formare, a investit presa. Un ziarist, mai ales unul care s-
a făcut cunoscut prin tăria principiilor sale, înfăţişat în adevărata sa postură,
de servitor pe bază de tarif al intereselor unor instituţii vetuste, face breslei
chiar mai mult rău decât face un ziarist-şantajist sau un ziarist-hoţ, pur şi sim-
plu. Pentru că aceasta naşte îndoială şi decepţie, neîncredere în cuvântul scris
şi vorbit de către cei de la care populaţia se aştepta să fie primii săi ‘servitori’
- în sensul nobil al cuvântului. Săptămâna aceasta a adus la rampă cazul unui
jurnalist pe cât de intolerant, pe atât de cunoscut şi chiar de temut, de la o pu-
blicaţie specializată în veştejirea imoralităţii şi incorectitudinii celor mandataţi
să reprezinte naţia. Omul face parte din categoria care a mai cuprins, de-a lun-
gul timpului, alţi doi acerbi critici, de la un cotidian intransigent, deconspiraţi
înainte de vreme, sau, mai recent, un jurnalist de presă scrisă şi de radio, de-
venit spaima politicienilor datorită verbului său acid, de la un alt cotidian de
atitudine. Similitudinea demersului radical al acestora cu profilele publicaţiilor
pe care le-au reprezentat este primul semn de întrebare care se ridică. Un al
doilea îl reprezintă relativa toleranţă manifestată la adresa lor şi care a făcut ca
în locul unor regrete sincere să asistăm la cele mai bulversante explicaţii, me-
nite să le transforme cariera de turnători în telenovele care să smulgă lacrimi
gospodinelor. Unuia dintre cei semnalaţi i-a sărit în ajutor, din interese de mar-
keting, unul dintre criticii actuali ai fenomenului, relansându-l pur şi simplu şi
făcând din el, după ani, unul dintre cei mai acuţi rivali ai săi. Pe altul l-a inter-
vievat cu bunăvoinţă chiar publicaţia pe care într-un timp o condusese ca un
zbir, dându-le lecţii de moralitate celor din subordine. În fine, ultimul de pe
listă, cu voia dumneavoastră, a fost - oricât ar părea de neverosimil - ‘asumat’
de către redacţia în care lucra, în ciuda faptului că trecutul său de informator
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(şi de hoţ!) fusese descoperit cu mult înainte de deconspirarea sa oficială. Nu-
mitorul comun al majorităţii cazurilor de acest fel o reprezintă lipsa de bun
simţ, de jenă, căutarea neruşinată de scuze şi explicaţii pentru ceva ce nu poate
fi nici scuzat şi nici explicat. Întrucât în cazul lor legea este suficient de blândă,
n-am să mă mir dacă alţi lideri de presă în căutare de tiraje suplimentare nu-i
vor expune în vitrina ziarelor lor în nădejdea de a atrage mai mulţi gură-cască
în stare să se minuneze de penajul colorat pe care-l poartă pe deasupra echipa-
mentului de camuflaj pe care l-au tocit până la urzeală..    (04 noiembrie)

Capra râioasă...
Toată lumea pare nemulţumită de misiunea pe care urmează să o pri-

mească dl Orban - Leonard - în viitoarea sa calitate de comisar european. Me-
diile de informare s-au întrecut în calificative discreditante - şef al xeroxurilor
de la Bruxelles, comisar al traducătorilor, conţopist-şef. Ba unii, glorioşii PSD-
işti, ai căror negociatori au ţinut piept comunitarilor din comoda poziţie ‘în ge-
nunchi’, ar vrea acum ca Tăriceanu să respingă oferta şi să ceară un domeniu
mai reprezentativ. Să zicem că Tăriceanu ar fi capabil să facă şi această nouă
gafă, de parcă n-ar ajunge câte a făcut deja: ce-am obţine în felul ăsta? Se va
grăbi dl Barrosso, de teamă să nu supere poporul român, să ia extinderea de la
finlandezii lui Rehn şi să ne-o dea nouă? Sau - cum naiv spera comisarul ratat
Vosganian - să facă rost, el ştie cum, de portofoliul economiei sau al culturii,
şi să ni-l pună pe tavă? Părerea mea este că ceea ce ni s-a oferit este cât se
poate de potrivit. Unu: pentru că indiferent ce domeniu i s-ar fi alocat, comi-
sarul român n-ar putea să se folosească această poziţie pentru a face rost de
cine ştie ce beneficii pentru ţara sa. Sigur, nu trebuie să fim naivi şi să ne în-
chipuim că asemenea calcule ies complet din uzanţe. Ele se fac însă cu discre-
ţie, pentru că odată intrat în structura comunitară comisarul este reprezentantul
Bruxelles-ului, nu al Bucureştiului. El îi va da socoteală lui Barrosso, nu lui
Tăriceanu. Doi: am fi putut avea pretenţii - şi am fi putut negocia un sector
mai acătării, dacă ne-am fi aflat printre cei 10, admişi în urmă cu doi ani. Nu
ne-am aflat, şi asta nu din vina Uniunii Europene sau a cine ştie căror duşmani
ascunşi. Nu ne-am aflat pur şi simplu pentru că n-am fost în stare să îndeplinim
criteriile de aderare odată cu ceilalţi. Că nu prea le îndeplinim nici astăzi, e
altă poveste, şi cred că trebuie să mulţumim conjuncturii care a făcut ca Uni-
unea să adopte poziţia potrivit căreia lăsarea noastră pe dinafară încă vreun an-
doi ar fi complicat prea mult lucrurile. Aşadar: să zicem mersi că de la 1
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ianuarie 2007 suntem înăuntru. Să zicem mersi că avem un comisar european,
ultimul sosit (şi în ce condiţii!) şi că, de bine de rău, s-a găsit şi pentru el o
porţie tăiată din farfuria unuia care a sosit mai devreme la ospăţ. Măcar să
avem şansa să dovedească dl Orban că este un bun administrator al celor vreo
douăzeci şi ceva de limbi comunitare, că armata de translatori stă drepţi în faţa
sa şi-i ascultă comenzile. Atunci se vor găsi, poate, şi soluţii mai bune. Acestea
vor depinde însă, direct, şi de performanţele ţării care l-a propulsat pe dl Orban
în această poziţie, şi aici vor trebui concentrate eforturile noastre. Altminteri,
proverbul cu capra râioasă care ţine coada sus este mai potrivit ca oricând cu
atitudinea dominantă în acest moment.   (06 noiembrie)

Turcu şi pistoalele cu gloanţe oarbe
Dl Turcu n-a fost niciodată şeful Serviciului de Informaţii Externe.

Nici n-a existat un astfel de ‘serviciu’. Domnia sa a fost un mărunt funcţionar
în cadrul unui departament ‘domestic’, ca să-i spun aşa. O structură nici prea
numeroasă, nici prea importantă, care se ocupa cu editarea ‘operelor’ tovară-
şului şi ale tovarăşei, peste hotare şi care aranja primirea de către aceştia a di-
verselor premii şi diplome internaţionale de genul ‘Academiei Simba’ din
Italia. Când a plecat ultima dată din ţară, dl agent Turcu avea la el o geantă în
care se afla contravaloarea ultimei lucrări a academicienei, în curs de apariţie
la o editură obscură, din Occident. Despre aceşti bani - căci apariţia în cauză
nu s-a mai produs - n-a prea mai întrebat nimeni, cu toată căutarea asiduă care
s-a declanşat după revoluţie pentru recuperarea banilor lui Ceauşescu. Din câte
ştiu eu, dl Turcu n-a oferit nici o explicaţie asupra sorţii acelor dolari (ceva în
jurul a o sută de mii, un mizilic), iar o perioadă chiar a stat în banca lui şi n-a
făcut valuri, ca să nu stârnească cine ştie ce curiozităţi. Acum, probabil că a
considerat că a trecut suficient timp pentru a i se prescrie amneziile şi s-a pus
pe dezvăluiri şi pe dat lecţii de morală. Nu zic că altcineva decât tot un securist
ar putea vorbi mai în cunoştinţă de cauză despre securiştii ascunşi, dar dezvă-
luirile dlui Turcu au un defect major: ele se bazează pe amintirile sau presupu-
nerile sale, fără a avea vreun suport material sau documentar. Colegilor de la
CNSAS ar trebui să le fie suficient ce le spune dânsul pentru a lua măsurile de
rigoare. Argumentaţia sa se bazează pe un silogism foarte comod: dacă dovezile
nu există în arhive, înseamnă că au fost distruse! Nu spun că în multe dintre
cazuri este posibil să aibă dreptate. Şi să fie confirmat, după ce se va mai sco-
toci prin arhive. Am mari îndoieli însă că ‘bomba’ cu care şi-a făcut reintrarea
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pe piaţă are fitiliul valabil. ‘Cazul Vosganian’ mi se pare şi mie tras de păr şi
în afară de faptul că a scos din cursă un candidat nepotrivit nu mai are nici o
altă valoare. Maiorul Turcu (acesta e gradul la care a reuşit să ajungă ‘şeful’
Informaţiilor Externe!) trage cu gloanţe oarbe, sperând să-şi creeze, ca şi Pa-
cepa, o platformă de autoritate care i-a lipsit. Şi iată cum ne trezim că princi-
palii noştri mentori în materie de probitate morală şi de autoritate profesională
sunt doi securişti care nu s-au ridicat împotriva sistemului, care l-au servit cu
credinţă până în momentul în care au simţit că propria lor barcă începe să ia
apă. Atunci au apelat la colacii de salvare ai ‘disidenţei’.   (07 noiembrie)

Deconspirarea ca revelaţie
Trebuie să mărturisesc că până la apariţia sa în direct şi la o oră de vârf

pe ecranele patriei, dl Turcu, Liviu Turcu, mi-a trezit nu puţină neîncredere.
Este vorba, la urma-urmelor, de neîncrederea pe care o generează orice defec-
tor, orice persoană care trece dintr-o tabără în alta, mai ales atunci când nu s-
a numărat printre cei mai vitregiţi sau mai oprimaţi. Iar dl Turcu nu s-a numărat
printre aceştia. Dimpotrivă, a fost una dintre persoanele cărora regimul le-a
acordat încredere maximă şi s-a slujit de el pentru a capacita, prin orice mij-
loace, fidelitatea celor pe care-i supraveghea. M-a pus, însă, pe gânduri, una
dintre observaţiile sale făcută în emisiunea de marţi: eu, zicea dl Turcu, care
am fugit peste hotare în ‘89, sunt un ‘nenorocit de securist’. În schimb, colegii
mei care au rămas şi au trecut apoi cu arme şi bagaje în structurile noilor gu-
vernanţi, sunt patrioţi şi oameni de nădejde ai noului regim. Şi trebuie să con-
staţi că aşa este. În timp ce, foarte probabil, dl Turcu şi-a modificat psihologia
şi filosofia de viaţă, realizând - este de presupus - monstruozitatea sistemului
pe care l-a servit, colegii săi şi-au păstrat şi modul de gândire şi obiceiurile de-
venind însă stâlpi de nădejde ai noii orânduiri şi ai democraţiei? E drept? Sigur
că nu este. Şi aici intervine eterna dispută legată de ‘trădare’ şi de obedienţă:
pe cine au trădat defectorii? Pe Ceauşescu sau România? Omul sau sistemul?
Sistemul sau ţara? Pe această confuzie multiplă se bazează multe dintre teoriile
şi curentele care fac ca relaţia noastră cu trecutul să continue a fi marcată de
confuzii şi diversiuni. O a doua chestiune cu care dl Turcu m-a pus pe gânduri
ţine de imaginea pe care el ne-a oferit-o referitor la aria de cuprindere şi la efi-
cienţa Securităţii. Lista sa este una exemplară şi, spune dânsul, a fost alcătuită
în ideea de a ilustra toate variantele posibile în care se încadrează mare parte
a elitei politice postrevoluţionare. O elită angajată, instruită şi pregătită parcă
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pentru a prelua ştafeta şi a o duce mai departe, sub alte însemne şi sloganuri.
Teoria sa - pe care mi-e greu să o pun la îndoială - că în majoritatea instituţiilor
care aveau legătură cu exteriorul, până la 90 la sută din personal era înregi-
mentat, îmi dă fiori. Şi mă face să mă întreb, pe bună dreptate, cam care este
procentul actual, din aceleaşi structuri? Cât despre deconspirare, înclin să cred
că în fruntea CNSAS-ului ar fi trebuit pus, dacă nu dl Turcu, dar măcar o per-
soană la fel de implicată şi la fel de bună cunoscătoare, din interior, a modului
în care funcţiona Securitatea. Pentru că altminteri nu vom face altceva decât
să privim cu îngăduinţă eforturile naive şi sterile ale poeţilor din colegiu care
deconspiră cu marfa clientului. Adică cu ce li se livrează, din ce a mai rămas
sau din ceea ce le mai poate fi livrat...   (08 noiembrie)

România ca o pradă
Pentru cine nu se lasă înşelat de echipa de zgomote care bate tobele

mari în cu totul alte puncte decât cele în care se întâmplă cu adevărat ceva este
evident că România se află pe ultima sută de metri a împărţirii prăzii între gru-
purile de interese şi centrele de putere, înainte ca ţara să devină o pradă liberă
pentru oricine doreşte şi are şi forţa necesară, de pe cuprinsul Europei Unite şi
a mapamondului cu înalt grad de dezvoltare. De la piaţa energiei până la aceea
a informaţiilor, se duce o competiţie surdă, dar dură, pentru achiziţii şi reîm-
părţiri de patrimoniu şi active. Vorbeam de energie - un fel de funie în casa
spânzuratului. În timp ce simplul cetăţean se gândeşte cu îngrijorare, dacă nu
chiar cu spaimă, la dimensiunile pe care le va căpăta factura sa de încălzire -
fie că e vorba de gaze, fie de electricitate - producătorii şi distribuitorii îşi freacă
mâinile cu satisfacţie: orice e rău pentru cetăţean, e bine pentru ei. E bine pentru
cei care au luat Petromul cu tot cu pământul de sub el pe o sumă care reprezintă
abia dublul beneficiului pe un an; e bine pentru cei care transportă petrolul prin
conductele fără fund (şi fără inventar!) ale patriei, spre distribuitorii care îl
amestecă cu felurite produse secundare neaccizate. E rău pentru posesorul de
maşină care vede că pentru aceiaşi bani, plinul se face tot mai mic! E rău pentru
cel care plăteşte electricitatea de parcă ar fi icre negre, dar e bine pentru cei
care au achiziţionat transportul său pe mai nimic, sau pentru cei care au cum-
părat de la stat energie ieftină pentru a i-o revinde scump. E bine şi pentru cei
care au pus mâna pe distribuţia de gaze, după ce celebrii noştri negociatori au
ridicat în slăvi preţul cu care cumpărăm metrul cub de la un producător unic
care are tarife pentru prieteni şi tarife pentru cei care-i sunt cel mult indiferenţi.
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E bine şi că miniştrii daţi afară pentru incompetenţă sunt puşi să ‘gestioneze’
şi să redistribuie preferenţial ce-a mai rămas neprivatizat sau reprivatizat, chiar
dacă preţurile de nimic cu care-i încarcă pe cumpărători sunt achitate până la
urmă tot de contribuabil. E bine şi că ministrul de finanţe se dă mare că a vân-
dut cea mai mare bancă cheltuind doar vreo 30 de milioane de euro cu consul-
tantul care i-a şoptit la ureche cui trebuie să i-o vândă, pentru că într-un stat de
proprietari cum e al nostru, contribuim fiecare la această ‘taxă de protecţie’.
Ei bine, dar nimic nu e mai bine decât faptul că avem toate şansele să aflăm ce
e bine pentru noi direct de la sursa binelui: posturile de televiziune şi ziarele
celor care-şi împart cu frenezie binele şi banul public...   (09 noiembrie)

Separaţia orgoliilor în partid
Adrian Năstase este, se spune, cu un picior afară din PSD. Organizaţia

sectorului 1, din care face parte, l-a chemat şi l-a muştruluit, atrăgându-i atenţia
că dacă va mai continua să clevetească împotriva conducerii partidului, va fi
luat frumuşel de-o aripă şi zburat afară, pe uşa partidului pe care el zice că l-a
creat şi l-a modernizat. Alţii zic că doar l-a modernizat, iar cei mai mulţi sunt
de părere că l-a şi dus de râpă. Oricum ar fi, o asemenea scenă părea de necon-
ceput cu doar vreo trei ani în urmă, când Adrian Năstase se afla la apogeul ca-
rierei sale, deţinând cu autoritate frâiele puterii atât în partid, cât şi în stat. Şi
poate că de la asta i s-a şi tras. O Românie ieşită dintr-un totalitarism dur, de o
jumătate de secol, acceptă cu greu întoarcerea la o astfel de condiţie, chiar dacă
românii resimt încă nostalgia unui conducător cu mână de fier, în virtutea unui
exerciţiu istoric elocvent. Parcursul politic al lui Adrian Năstase a fost până la
un punct unul exemplar. A trecut firesc dintr-o etapă în alta, dintr-o autoritate
în alta, manifestând răbdare şi tact în relaţia cu cel pe care l-a considerat men-
torul său. Abia când a scăpat de tutela acestuia, în 2001, a putut să-şi dea în vi-
leag propriile-i veleităţi de şef autoritar şi atoateştiutor. Fire meticuloasă,
capabil de eforturi prelungite, bun organizator, Năstase s-a epuizat, practic,
într-un demers care ar fi vrut să acopere aproape toată gama deciziilor. Mai
puţin priceput în a judeca oamenii de care s-a înconjurat, a dat prioritate celor
obedienţi în dauna celor cu personalitate, politicile sale de cadre bulversând
partidul şi ridicându-i împotrivă pe cei care parcurseseră alături de el drumul
spinos al Opoziţiei. Eşecul electoral a atras, după sine, eşecuri personale în
serie, până la punctul în care a fost, practic, despuiat de toate atributele auto-
rităţii. A fost momentul în care toţi cei care au avut resentimente faţă de el şi
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le-au eliberat, cu atât mai violent, cu cât distanţa dintre ei şi lider fusese mai
mare. Nici partidul, dar nici Adrian Năstase n-au reuşit să gestioneze corect şi
acceptabil această separaţie treptată. Fiecare parte a făcut uz de recuzita casnică
tradiţională într-o chestiune care ar fi trebuit să se limiteze la principii şi se
află, acum în punctul în care o decizie finală nu mai poate fi amânată. Iar logica
şi bunul simţ spun că aceasta nu poate fi decât una..   (10 noiembrie)

Vizitiul Flutur şi 
tracţionistul Stolojan

Dispărut ca şters cu buretele de pe tabla politicii după triumful înre-
gistrat în trânta sa personală cu gripa aviară, ministrul Agriculturii, Gheorghe
Flutur îşi iţeşte capul din banca politicii cu o declaraţie în cel mai pur stil agro-
zootehnic: Partidul Naţional Liberal are nevoie de Stolojan, ca să tragă la căruţa
liberală! Stolojan, Teodor Stolojan, este cel căruia tocmai i-au făcut vânt din
partid pe motiv că-l sabotează atacându-l din exterior - adică din staulul de la
Cotroceni. Pentru că, reiese limpede din declaraţia dlui Flutur, Stolojan, Teodor
Stolojan este considerat - iertată-ne fie nuanţa figurativă a termenului - un bou,
un animal de povară, bun să tragă înainte căruţa în care Tăriceanu şi acoliţii
săi nu fac decât să mânuiască biciul cu care-i şfichiuie pe trecători şi sticla din
care se îmbată cu apa rece a guvernării. Nu e prima dată când Flutur, Gheorghe
Flutur, între altele şi vice bun de gură al formaţiunii componente a ADA se
pune de-ancurulea curentului liberal. Când a fost cu promisiunea de demisie a
Tăriceanului, supărat că parlamentul a trântit fragilul şi valorosul pachet clocit
de doamna Macovei, Flutur împreună cu pe atunci imaculata doamnă Muscă,
Mona Muscă, a ameninţat că dacă acesta se răzgândeşte, ‘demisionează’! N-a
făcut-o, preferând să rămână în fruntea bucatelor, lăsând-o baltă pe colega de
protest, care a şi rămas cu buza culturală umflată. Încă de pe atunci erau vizibile
semnele magnetismului pe care-l exercita polul nord al Cotrocenilor faţă de
polul sud al Fluturelui, tot mai orbit de lumina feştilei alimentate din pivniţele
aprovizionate de fratele Voronin. Această propensiune a rămas vizibilă de-a
lungul războiului de gherilă urbană care a opus cele două facţiuni, Flutur, Ghe-
orghe Flutur fiind surprins tot mai des în noman’s land-ul dintre tranşee, cu
pantalonii interesului în vine, sub lumina crudă a rachetelor trase de disidenţi.
Cu această ultimă încercare de mediere, ministrul Agriculturii nu face altceva
decât să demonstreze iscusinţa cu care încearcă să joace rolul pasagerului aşe-
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zat temeinic cu singurul său fund în cele două bărci ale Puterii, în care vâslaşii
trag din răsputeri în direcţii diferite. Apelul de reconciliere şi la revenirea lui
Stolojan pe post de animal blând şi eficient care, scăpat de grija reproducerii
ar trebui să fie animat doar de aceea a traficului, este un exerciţiu de natură să
evidenţieze calităţile diplomatice ale mai marelui peste şeptelul naţional. Fără
nici o şansă, în afară de aceea de a-i face pe colegii de atelaj să se întrebe dacă
nu cumva locul sau este pe pluta disidenţilor.   (11 noiembrie)

Elena - calul troian al lui Traian
Faptul că dna Elena Udrea va fi viitorul secretar executiv pentru relaţii

internaţionale al Partidului Democrat a lovit ca un trăsnet în cancelariile euro-
pene şi nu numai. Primii care au tresărit au fost, cu siguranţă, preşedintele Nor-
vegiei şi regina Elveţiei, precum şi parlamentele celor două ţări, membre ale
Uniunii Europene, căreia de la 1 ianuarie i se va alătura şi România. Doamna
Udrea a apărut ca o nălucă pe firmamentul politicii româneşti. După ce l-a apă-
rat cu propriul său piept, ca o veritabilă Ana Ipătescu, pe viitorul preşedinte
Băsescu, aflat într-o pauză de reculegere la Golden Blitz, de blitz-urile ticăloase
ale reporterilor - a fost prima sa apariţie publică, de răsunet - doamna Udrea-
Cocoş a fost transferată cu arme şi bagaje de la primăria Capitalei la Cotroceni,
unde a început să-l îndrume pe preşedinte pe spinoasele căi ale politicii inter-
naţionale. Având în vedere pregătirea sa complexă este de bănuit că nu puţine
dintre iniţiativele preşedintelui i se datorează: este foarte probabil ca năluca
blondă de pe lungile coridoare ale Cotrocenilor să-l fi inspirat în crearea ne-
muritoarei ‘Axe B’ (Bush-Blair-Băsescu), după cum este la fel de credibilă
ideea că tot dânsa i-ar fi direcţionat reacţiile referitoare la Marea Neagră ca
‘lac rusesc’. ‘Cherchez la femme’ spune un celebru dicton franţuzesc şi n-ar
trebui să căutăm prea mult pentru a descoperi motivul discordiei dintre cei doi
mari bărbaţi de stat care şi-au alăturat piepturile în a se opune hidrei pesediste
şi care astăzi, vai, sunt despărţiţi de atâtea şi atâtea neînţelegeri. Chiar dacă în
mod formal preşedintele a renunţat la serviciile sale oficiale, cu carte de muncă,
n-a abandonat-o după plecarea de la Cotroceni: am putea spune chiar că dânsa
reprezintă varianta feminină a celebrului ‘cal troian’ - devenit în cazul nostru
‘cal traian’ - prin care preşedintele vrea să înfrângă din interior rezistenţa libe-
rală în calea marelui proiect democrat. Această Elena din Troia modernă, sexy
şi bună de gură este cea care va călăuzi viitorul mare partid prezidenţial spre
noi culmi de civilizaţie şi progres. Cu harta într-o mână şi cu dicţionarul în
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alta, viitorul secretar executiv pe probleme internaţionale desenează deja vii-
toarele trasee prin care ideile băsesciene vor cuceri Europa şi lumea, trasând
pe mapamond noi axe pe care le va străbate, victorios, avionul prezidenţial
avându-i la bord pe cei mai dragi şi mai devotaţi oameni ai gânditorului de la
Golden Blitz.   (13 noiembrie)

Noua deviză liberală: 
‘Scoală-te tu, să mă aşez eu!’

‘Prin noi înşine!’ - este o deviză, liberală, bineînţeles - de mult depăşită.
Aceasta este pe cale să fie înlocuită de o alta, extrasă din exerciţiul aproape
buimac pe care formaţiunea politică cu strămoşi atât de respectabili îl exercită
cu constanţă de peste 16 ani, de când s-a reînfiinţat sub soarele democraţiei
occidentale. Despre ce este vorba: fostul preşedinte de urgenţă al PNL-ului din
epoca post-Stoica, dl Teodor Stolojan, cel înălţat în gradul de premier al Ro-
mâniei de către social-democratul Iliescu, şi-a folosit cei doi ani de şedere în
culcuşul confortabil de la Cotroceni pentru a cloci o nouă platformă pe care să
aşeze vestigiile din care s-ar putea reconstrui un edificiu liberal. Când a fost
aproape gata a ieşit cu ea pe piaţă, folosind o stratagemă pe care, dacă ar mai
fi fost preşedinte, ar fi respins-o cu mânie: a început să critice politica dusă de
succesorul său. Din interior, dar nu în forurile interne, ci în cele libere, ale pre-
sei. La început, tăricenii, oltenii şi ceilalţi pasageri de la cabinele de clasa întâi,
l-au privit şi ascultat amuzaţi. Apoi a început să li se zbârlească părul pe chelii
până când au ajuns în faza de a nu mai suporta afronturile. Exact atunci forurile
inferioare, de resort, au simţit impulsul de a-l da pe Stolojan afară dintr-un par-
tid din care cel puţin teoretic - prin incompatibilitate cu funcţia sa de consilier
- nu mai făcea parte. Liberalii nu se împiedică însă de astfel de amănunte, l-au
dat ei afară şi pe suspendatul Boureanu, aşa încât s-au creat premisele sănă-
toasei critici din afară. Cocoţat pe platforma sa din care n-a apucat să împărtă-
şească nimănui ideile de bază, Stolojan şi-a înteţit tirul în aşa hal încât l-a
speriat pe blândul Fluture, adeptul armoniei în partidul propriu, concomitent
cu jugănirea adversarilor din PSD. Acesta şi-a asumat sarcina de moderator,
încercând să determine o împăcare. Nu ştim cu ce argumente l-a făcut pe mo-
tociclistul Tăriceanu să bage în marşarier şi să accepte ideea unui reveniri în
partid a fiului risipitor, fără însă ca să mai sacrifice viţica cea grasă botezată şi
pupată în bot de ministrul aviarei. Ei bine, abia acum a prins Stolojanul curaj,
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şi asemeni unui Lăpuşneanu modern a avertizat: mă-ntorc dacă pleacă actuala
conducere!Adică esenţa noului dicton liberal: ‘Ridicaţi-vă voi ca să mă aşez
eu!’ Încremenită de uimire, conducerea nu reacţionează. Tăriceanu fuge să se
opereze la genunchi prin străinătate, că n-are încredere în doctorii lui Nico-
lăescu, iar Stolojan îşi savurează victoria de etapă.   (14 noiembrie)

Un Auschwitz românesc
Venirea iernii trezeşte în majoritatea populaţiei presimţiri sumbre, le-

gate de factura de încălzire. Cu excepţia celor care-şi permit să zboare spre ţă-
rile calde pentru a se mai echilibra termic, restul românilor asistă la un soi de
poveste a vrejului de fasole care creşte văzând cu ochii făcându-ne captivi ai
încrengăturii sale de inflorescenţe. Povestea gazului românesc este una lungă
şi plină de învăţăturile pe care nu şi le asumă nimeni. Suntem una dintre puţi-
nele ţări europene producătoare de gaze naturale. Ceauşescu a folosit acest atu
în campania sa de industrializare forţată. Statul fiind cel care fixa preţul, şi nu
piaţa, a fost simplu să se extindă continuu acest proces până când i-a făcut cap-
tivi pe planificatorii comunişti. Ultimele ierni dinaintea căderii comunismului
au pus în evidenţă incapacitatea de a rezolva problemele oamenilor. Cele vreo
10-15 procente de consum casnic au fost sacrificate pe altarul focului continuu
al unei industrii producătoare de stocuri, în timp ce oamenii au îngheţat iarnă
de iarnă în casele lor, supuşi unor restricţii bezmetice şi inumane. Într-un fel,
gazul şi penuria de energie în general, au contribuit poate decisiv la revolta po-
pulară care i-a doborât pe Ceauşescu şi regimul său. După ‘89 s-a liberalizat
brusc şi necalculat extinderea reţelei de alimentare casnică (‘îngheţată’ ani de
zile), concomitent cu reducerea continuă a consumului industrial. Subvenţionat
cu costuri generale mari, câţiva ani de zile, preţul metrului cub a început să
crească necontrolat. Iluzia debranşării a făcut să prolifereze centralele de apar-
tament şi independenţa termică. Până când preţul galopant şi-a spus cuvântul.
Şi continuă să şi-l spună din plin: ieri vreo 5%, la sfârşitul anului încă vreo 20.
Scumpiri. Nimeni nu ştie unde se va ajunge. Începe însă să se afle de ce: cos-
turile pe care le plătim sunt fictive. Nereale. Ele nu se bazează nici pe costurile
extragerii gazului autohton şi nici pe cele ale celui importat. Practic, suntem
victimele unei mega-escrocherii, făcută la nivel înalt, de către chiar autorităţile
‘competente’ care s-au angajat într-un joc nebunesc: acela al acceptării unor
aranjamente dubioase care fac ca noi să cumpărăm gazul rusesc de la interme-
diari, cărora le plătim comisioane imense. Nu cu totul dezinteresat: cine-i va
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căuta, cu atenţie, la buzunare, pe autorii unor semnături celebre, va înţelege
mai bine de ce. Iarna asta va fi, pentru majoritatea românilor, una dintre cele
mai grele. Într-un fel, asemănătoare cu cea din ‘84-’85. Mulţi dintre cei care
nu vor avea cu ce să plătească vor prefera să îngheţe în case. Sau - soluţie ex-
tremă - dând drumul unei ultime porţii de gaz cu care să călătorească spre
lumea cealaltă. Una mai caldă, probabil...   (15 noiembrie)

Energia, bat-o vina!
Odată cu trimiterea în judecată a lui Adrian Năstase pentru luare de

mită, concomitent cu continuarea cercetărilor într-un dosar în care este acuzat
de dare de mită, România intră într-o etapă cu totul inedită a evoluţiei sale:
este demnitarul care a deţinut cea mai înaltă funcţie care intră pe mâna jude-
cătorilor ce urmează a decide – pe baza probelor adunate de Parchet – dacă
este vinovat sau nu. Dacă va fi găsit vinovat, cariera politică a celui mai dotat,
din multe puncte de vedere, reprezentant al ‚noului val’ post-decembrist se
sfârşeşte inevitabil. Dacă, însă, va fi declarat nevinovat, o astfel de decizie ar
putea contribui la relansarea sa. Dar asta într-o perioadă de timp ceva mai
lungă, pentru că procurorii l-au scos din jocurile care se vor face la congresul
din 10 decembrie. Năstase însă nu e singurul a cărui carieră politică e pusă sub
semnul întrebării. Problemă asemănătoare are Gigi Becali, cel nemulţumit că
nu se află pe primul loc în topul celor mai bogaţi români, datorită ‚uneltirilor’
inamicilor săi. Din biografia curată ca lacrima a latifundiarului continuă să lip-
sească clarificările legate de celebrul schimb de terenuri cu armata, cel care a
stat la baza prosperităţii sale galopante. Procurorii l-au prins cu mâţa – 100 de
milioane – în sac (o sacoşă de plastic) când a făcut o sponsorizare către Minis-
terul Apărării, în semn de recunoştinţă faţă de bunăvoinţa cu care şefii Armatei
au făcut mănosul schimb. Concomitent, Becali îşi continuă furibunda campanie
electorală – sprijinită constant de câteva televiziuni care nu mai prididesc să-i
prezinte, de dimineaţă până seara, faptele de arme. Cea mai recentă: detronarea
lui Vanghelie, din fief-ul său tradiţional, Zăbrăuţi. În stilu-i caracteristic, Becali
s-a oferit să plătească datoriile la curent ale locuitorilor din zonă. Un gest nobil,
dar complet lipsit de eficienţă. Cine va plăti facturile următoare – pentru că
zona este complet liberă de orice obligaţii legale? Acolo se trăieşte greu, dar
pe veresie şi nimeni nu are de gând, de acum încolo, să devină contribuabil.
Iar gratitudinea exprimată de prefectul Mantale, la adresa ‚generosului spon-
sor’, ridică serioase semne de întrebare faţă de autoritatea reală a autorităţilor.
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Problema energiei e serioasă. Şi groasă! Dacă preşedintele României şi-a luat
inima în dinţi şi merge în bârlogul unuia dintre cei mai îndârjiţi inamici ai
‚axei’, în Libia, înseamnă că nu-i a bună. Că iarna care vine are semne rele. Şi
că oricât ar crede preşedintele aşa ceva, analizarea condiţiilor în care s-a pri-
vatizat Petrom-ul nu va mai întoarce mortul de la groapă… Şi nici pe cei care
se află deja în drum spre cimitir.   (16 noiembrie)

Cum a descoperit Băsescu 
America în Libia?

Pogorât pe pământul binecuvântat de Allah, unde n-a mai călcat picior
de preşedinte român de 16 ani şi ceva, Traian Băsescu a avut o revelaţie: cât
de importantă este relaţia României cu această lume arabă, unde avem şi prie-
teni, şi tradiţii şi oportunităţi de afaceri pe care nici o altă zonă a lumii nu ni le
poate oferi. Iar cel mai puţin, Europa cea bătută de-a lungul şi de-a latul Bru-
xelles-ului, de către predecesorii dlui Băsescu, domnia sa se poate mândri cu
faptul că, deşi este prieten la cataramă cu Bush şi Blair, cele două ‘intersecţii’
principale ale unei axe pe care se consideră trecut şi el, recunoscuţi ca a fi fost,
în timp, doi dintre cei mai înverşunaţi adversari ai liderului libian, a făcut pasul
pe care nici Iliescu - marcat de ereditatea sa politică - şi nici Constantinescu -
cu ambiţii de lider în altă zonă - nu l-au făcut. S-a dus în ‘bârlogul’ dictatorului
pentru a-i propune o nouă prietenie, în locul celei consumate tragic la Târgo-
vişte. Şi se pare că a găsit ecou la un personaj dornic şi el să iasă din izolarea
internaţională la care a fost supus. Această întâlnire istorică l-a străluminat
brusc pe preşedintele român care, în conferinţa de presă de la final i-a veştejit
pe guvernanţii dinaintea sa care au ratat cu inconştienţă şansa de a juca pe car-
tea arabă. Se poate spune că dl Băsescu a descoperit, tocmai în Libia, America:
adică valoarea de excepţie a oportunităţilor pe care le prezintă lumea arabă.
Deşi n-a fost în Libia, dl Iliescu a bătut, în cele trei mandate ale sale, în lung
şi-n lat ţările arabe. Trăgând aproape aceleaşi concluzii. Şi nereuşind să facă
mai nimic, în ciuda ofertelor şi a reproşurilor partenerilor care evocau cu nos-
talgie marile proiecte comune şi beneficiile lor trecute. De ce nu s-a făcut - şi
probabil că nici nu se va face - nimic? Pentru un unic motiv: au dispărut struc-
turile şi modul de organizare care au generat aceste proiecte. La noi. La arabi
ele există încă, sistemele politice permiţând coordonarea eforturilor şi coerenţa
deciziilor. Dar dacă, să zicem, Gaddafi i-ar propune lui Băsescu să facem un
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combinat petrochimic în Libia, ce s-ar întâmpla? Ar înfiinţa dl Băsescu un nou
CSP, alte centrale industriale, alţi producători de echipamente dispuşi să se lase
coordonaţi, abandonând alte oferte? Odată cu prietenul lui Gaddafi, România
a îngropat şi aceste şanse. Destinul nostru este, de-acum înainte, de subcon-
tractori. Şi asta atunci când marii sforari ai lumii vor decide că trebuie să pri-
mim şi noi nişte oscioare de ros.   (17 noiembrie)

Crăişorul Zăbrăuţilor
Mă întreb, uneori, dacă toţi aceşti oameni care se cred politici şi care

se dau în stambă cu aproape orice prilej, s-ar mai comporta la fel dacă soarta,
viaţa, i-ar fi lăsat la locul lor şi nu i-ar fi târât pe scena pe care se consumă ma-
rile producţii de doi bani. Şi cum ar fi arătat ei în rolul originar, de oameni
cumsecade, care-şi văd de treburile lor zilnice. Mă întreb, de pildă, cum ar fi
arătat Gigi Becali, dacă ar mai fi fost şi astăzi doar un machedon înstărit din
Tunari, căruia oile nu i-ar fi adus beneficiile pe care i le-au adus schimburile
inspirate de terenuri cu parteneri dezinteresaţi, la care ne-am fi dus, ca tot omul,
să mai luăm vreun kil de brânză sau vreo două-trei blăni de oaie să ne facem
cojoace pentru iarnă. Probabil că am fi schimbat cu el câteva vorbe despre
vreme, preţul laptelui şi despre ce mai fac nepricepuţii ăia care, acolo sus, se
fac că ne conduc! Şi mă mai întreb cine poartă responsabilitatea paranoiei -
deocamdată încă simpatice, agreabile - a acestui Gigi Becali, înălţat pe capota
Maybach-ului, în noaptea plină de vâlvătăi din Ferentari, ca un soi de Crăişor
al Zăbrăuţilor, lăsându-i muţi pe amărâţii din această zonă defavorizată care
nici nu prea au cu ce, dar nici nu le-ar trece prin cap să plătească vreodată ceea
ce pentru ei pare a fi un drept venit de la Dumnezeu: apa, lumina şi căldura!
Iar dacă nu vine de la Dumnezeu, vine de la dom’Gigi, care este în stare să le
azvârle miliardele pentru plata facturilor aşa cum le azvârlea Sile Cămătaru
euroii lăutarilor la nuntă. Gigi Becali a descoperit cu surprindere mecanismul
popularităţii atunci când intrând în culisele fotbalului s-a trezit înconjurat de
camere şi de reporteri. Iar când a mai văzut şi cât atârnă popularitatea în deru-
larea afacerilor, a devenit pur şi simplu dependent de aceasta. Trebuie să ai o
construcţie interioară foarte solidă ca să nu fii impresionat atunci când vezi că
orice prostie căreia-i dai drumul pe gură se amplifică spectaculos prin imagine
şi prin pagina de ziar până la a deveni o manifestare de geniu. Cel puţin pentru
acea parte a publicului care, în socotelile tale, contează. Episodul Zăbrăuţi arată
două lucruri: primul - că Gigi Becali are o vocaţie reală de binefăcător. O do-
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vedesc gesturile lui de până acum, care nu au avut doar o conotaţie propagan-
distică. Dar şi că - al doilea - a învăţat să speculeze mediatic tot mai bine ne-
voile reale cărora el le răspunde mai rapid şi mai concret decât o pot face
autorităţile. În faţa acestora el câştigă mai des şi mai convingător decât Steaua,
în faţa adversarilor din campionat. Iar de aici până la viziunea sa politică, pe
care a şi expus-o cu naturaleţe - o combinaţie între Cuza şi Abramovici - nu ar
mai fi decât pasul pe care ar trebui să-l reprezinte alegerile. Istoria recentă a
dovedit însă că, în ciuda tuturor eforturilor manipulatoare încercate din varii
direcţii, marele mut - care este electoratul - are un instinct mult mai clar şi mai
puternic decât orice construcţie de marketing politic.   (18 noiembrie)

Parchetul - neraşchetat 
de metehnele comuniste

Inventarul obiectelor aduse din China de fostul premier dezvăluie nu
doar contradicţiile - adesea flagrante - ale propriei sale personalităţi, dar şi ma-
niera de lucru a unei instituţii care se compromite pe zi ce trece prin ineficienţă,
formalism şi promptitudine la comandă politică. Parchetul - în general, şi DNA
- în special reflectă în cea mai mare măsură dependenţa acestor structuri de
vechile deprinderi comuniste, de condiţia de instrumente ale Puterii. Cu de-
osebirea că astăzi puterea se schimbă, deobicei odată la patru ani, şi că tot
atunci busola dosarelor o ia razna: cele calde, dar nedefinitivate, intră în sertare
şi se scot din fişete cele prăfuite sau cu NUP-uri de circumstanţă. DNA-ul dlui
Morar, el însuşi un personaj controversat şi cu o biografie profesională nu
foarte clară, a primit de la ministrul Macovei - ea însăşi un fost procuror co-
munist, convertit la civism - sarcina de a agăţa în ochiurile plasei câţiva dintre
‘peştii mari’ ai fostei guvernări. Pentru că aşa s-a promis la Bruxelles, ca una
dintre condiţiile acceptării României printre statele cu o justiţie independentă
şi civilizată. Dealtfel, acolo şi-a luat dna Macovei şi nişte angajamente canti-
tative, pe care presa le-a vehiculat. Departe de mine ideea că vechea guvernare,
prin reprezentanţii ei, s-ar fi păstrat de-a lungul exercitării puterii, curată ca la-
crima. Ba dimpotrivă: mult prea desele derapaje i-au adăugat adjectivul de ‘co-
ruptă’, care a însoţit-o în alegerile pe care nu mai contează cum le-a pierdut,
în ciuda unor performanţe notabile. Dar de aici - de la imensele suspiciuni ge-
nerate de privatizări, de la vânzări de active, de la tranzacţii dubioase cu averea
publică, de la contractele oneroase încheiate cu marile firme internaţionale sus-
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ţinute de marii politicieni ai zilei şi până la termopanele şi piticii lui Năstase,
scrupulos inventariate în poemele-manifest ale procurorilor e cale lungă. E cale
lungă şi de la o cercetare profesionistă, care respectă legea şi drepturile celor
cercetaţi şi până la metodele abuzive folosite pentru a confirma cu orice preţ
nişte acuzaţii. Am mai scris chestia asta - vorba unui confrate care s-a exprimat
înaintea altora pe orice temă: parchetul rămâne cea mai nereformată instituţie
din societatea românească. Procurorii care înainte de ‘89 îi anchetau dur pe
duşmanii regimului, au întors armele, într-o frumoasă tradiţie naţională şi de a
doua zi i-au cercetat în acelaşi fel pe cei cărora ieri le făceau temenele şi le as-
cultau indicaţiile. Nu s-a produs nici un proces de schimbare de gardă sau de
metode. Acestea au fost preluate de noile generaţii de procurori care lucrează
la fel pentru rezolvarea temelor date, indiferent cât costă (atenţie: dacă cineva
va face, ca la americani, socoteala cât costă o serie de anchete, nefinalizate sau
neconfirmate de justiţie, ne-am îngrozi de sumele rezultate şi de modul în care
se cheltuieşte banul public!) indiferent ce mijloace implică, Parchetul lucrează
aproape la fel ca Procuratura comunistă. Cu o deosebire: a mai învăţat să-şi
facă imagine ‘vânzând’ anumitor publicaţii date din dosare sau dându-le prio-
ritate în tratarea altora.   .(20 noiembrie)

O culme a neruşinării!
Că dl Flutur a fost dăunător nu doar pentru agricultura pe care a pri-

copsit-o cu toate belelele posibile nu mai este un secret. După cum n-ar fi tre-
buit să fie nici efectele negative pe care prezenţa şi acţiunile sale le-au avut
asupra partidului din care face parte şi al cărui vicepreşedinte nu mai este de
foarte scurt timp, ca urmare a unui demers personal. De la luarea puterii, Flutur
s-a remarcat prin excesele sale politice: neglijând cât se putea acţiunea guver-
namentală, Flutur bătea în lung şi-n lat filialele moldovene, aţâţând la o luptă
fără cruţare împotriva pesediştilor şi a rămăşiţelor acestora, cu metode pe care,
dacă ar fi fost în cauză, le-ar fi respins cu indignare. Când a dat aviara peste
ţară, a făcut şi aici toate erorile posibile, de la a băga oamenii în carantină, a
omorî găinile sătenilor fără nici o noimă, doar pentru a se putea face văzut şi
auzit pe ecranele patriei încercând să-şi facă popularitate pe seama acestei ne-
norociri. Cât despre politică, de la bun început dl Flutur s-a arătat încântat să
zboare în jurul lămpii de la Cotroceni, ocolind lumânarea de la Victoria. Când
cu celebrul episod al demisiei lui Tăriceanu, a militat hotărât pentru ca acesta
să-şi ţină angajamentul, ameninţând că în caz contrar, o va face el. Şi, în timp
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ce tovăraşa de protest, Mona Muscă, chiar şi-a dat-o, el s-a dat pe după gardul
ministerului, nedispus să-şi lase ciolanul, chiar dacă pentru asta va trebui să
concubineze cu preşedintele său de partid. De la începuturile schismei stolo-
jene, Flutur a tăcut prudent, pozând în om de echilibru. Până când acesta s-a
rupt. Odată cu eliminarea lui Stolojan şi cu radicalizarea poziţiilor i-a fost tot
mai greu să-şi ascundă propensiunile cotroceniste. Şi când unii dintre colegii
săi din partid nu se aşteptau, Flutur i-a aplicat lovitura în moalele capului: sub
denumirea cel puţin comică, dacă nu cinică, de ‚grup pentru unitatea PNL’,
Flutur şi-a adunat colegii nemulţumiţi sau lăsaţi pe dinafară la împărţirea func-
ţiilor şi i-au dat lui Tăriceanu un veritabil ultimatum: ori îl primesc înapoi pe
Stolojan, ori… Evident, cererea era din capul locului imposibilă pentru că Sto-
lojan condiţionează revenirea de plecarea celor care sunt acum în fruntea mesei.
Cuţitul acesta înfipt pe la spate are o conotaţie, să zicem, etică. Nepărăsirea
funcţiei de ministru ţine de bunul simţ. Sau, mai degrabă, de neruşinarea celui
care se vrea şi cu sufletul în rai şi cu o parte a organismului într-o situaţie foarte
lumească. Nu doar neruşinare, ci şi o provocare: hai să vedem dacă sunteţi în
stare să mă daţi afară atâta timp cât îl am în spate pe Ursul Traian! - spune ie-
puraşul de la Agricultură. Ori aici este, se pare, punctul nevralgic al echipei
Tăriceanu. Pentru că, dacă va ceda acestui şantaj, întregul edificiu se va prăbuşi
într-un nor de praf şi moloz din care va răsări silueta biruitoare, călare pe calul
alb al liberalilor vopsiţi, a ‚împăratului’ Traian.   (21 noiembrie)

Concurs de frumuseţe:
Miss PSD

Strâns cu uşa, Sorin Oprescu a spus: ‘Da’. Nu la Starea Civilă, ci la
‘Poporul PSD’, cum numeşte el activul pe care-l reprezintă. Adică va îmbrăca
din nou cămaşa de candidat, pentru a accede, de data asta în vârful ierarhiei de
partid. Răutăcioşii vor spune că Sorin Oprescu nu se dezminte în calitatea sa
de etern candidat, sortit să piardă la potou în faţa unor adversari neaşteptaţi
sau chiar mai slabi decât el. Primul său mare eşec a fost acela din campania
pentru Primăria Capitalei, în 2000. Pornise atunci cu cele mai mari şanse, în
faţa unei opoziţii fărâmiţate de orgoliile care o şi distruseseră pe parcursul celor
patru ani de guvernare. Şi dacă n-ar fi fost intrarea de ultim moment în cursă
a lui Traian Băsescu, poate că istoria Capitalei - şi, cine ştie, poate chiar a par-
tidului - s-ar fi scris altfel. Dar, spre uluirea generală, calificat la mustaţă pentru
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turul 2, Băsescu a răsturnat toate pronosticurile câştigând fotoliul de primar al
Capitalei. Pentru Oprescu momentul a fost pur şi simplu de stupoare. Pentru
eşecul precedent, din alegerile pentru acelaşi scaun, lăsat vacant de promovarea
lui Ciorbea la palatul Victoria, fuseseră necesare trei tururi de scrutin, pentru
ca în ultimul - la care a votat doar populaţia unui sector - să piardă în faţa in-
signifiantului Lis, cel care a mai reuşit să păstreze ceva din creditul pe care
electoratul bucureştean îl oferise, în mod surprinzător, continuatorului lui Ha-
laicu, la ‘marea schimbare’, când Convenţia Democratică reuşise în mod mi-
raculos să se delimiteze de acesta. Nu se ştie exact cât de mult ar fi dorit
Oprescu să-şi mai încerce odată norocul, în 2004. Oricum, n-a avut ocazia,
pentru că şeful său, Adrian Năstase - cu care se încontrase adesea, el fiind unul
dintre foarte puţinii pesedişti care îndrăzneau, la vremea aceea, să-l înfrunte
public - copsese o lovitură menită să împuşte doi iepuri dintr-un foc: să-l înde-
părteze pe Mircea Geoană de primul cerc de putere, fixându-l la nivel munici-
pal, sau să-l scoată definitiv din joc, în cazul unui eşec. Geoană a pierdut
spectaculos, din primul tur, în faţa lui Băsescu, iar Oprescu s-a consolat cu
ideea că, oricum, ar fi fost mai bun. Ce reprezintă faza actuală? În ce măsură
cel care n-a avut şansa la un nivel intermediar, poate avea la vârful competiţiei?
Răspunsul -teoretic - este: are! La vârf situaţia e alta. Geoană vine după aproape
doi ani de conducere stângace, în care n-a reuşit să-şi organizeze o defensivă
solidă. De cealaltă parte, adepţii cercului tradiţional, cei aflaţi sub drapelul lui
Iliescu nu prea au cai pe care să parieze. Căutările lor au fost infructuoase: Flo-
rin Georgescu refuză să părăsească funcţia comodă şi bănoasă de la BNR. Vă-
căroiu nu riscă  să se angreneze într-o competiţie din care ar avea  de pierdut.
Săniuţă nu este încă suficient de copt pentru categoria respectivă. Cine rămâne?
Evident, Oprescu. Această gură slobodă, capabilă să le zică oricând, pe bune
şi să cucerească prin sinceritate şi printr-un comportament incomparabil mai
natural decât cel al principalilor săi contracandidaţi. Evident, în spatele său se
grupează şi o serie de interese mai puţin explicite. Dar este cert un lucru: 10
decembrie poate aduce o clarificare pe termen lung a situaţiei din PSD şi a des-
tinului acestui partid, scăpat deocamdată nedivizat.   (22 noiembrie)
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Copita prezidenţială
Traian Băsescu nu conteneşte să-şi uimească apropiaţii şi depărtaţii

prin deciziile surprinzătoare pe care le ia în momentele-cheie: acceptarea pro-
punerii de înlocuire (nu se ştie cu cine - din motive lesne de înţeles) a minis-
trului Flutur a lovit ca o măciucă, în primul rând tabăra tăriceană, aflată
strategic, la o distanţă convenabilă faţă de evenimente. În pragul unei operaţii
care ‘nu putea fi făcută în ţară’, conform avizului medicilor care îşi dau cu ve-
selie un vot de blam, premierul află cu surprindere că propunerea i-a fost ac-
ceptată! Era, probabil, unica variantă pe care echipa sa nu o luase în calcul în
analiza prealabilă. Faptul că propunerea n-a fost însoţită şi de alternativa la
Flutur, a făcut ca preşedintele să nu se poată lipsi de plăcerea unei muştruluieli
în direct! Dacă în tabăra tăriceană lucrurile se complică şi iau viteză - trebuie
găsit rapid un înlocuitor care să şi aibă capacitatea de a demonta în regim de
urgenţă sistemul ‘oamenilor lui Flutur’, în aceea a platformiştilor stupoarea
pare să fi fost la fel de paralizantă. Deşi la prima vedere este greu de crezut că
Traian Băsescu a luat această decizie fără a se consulta cu puciştii - care mizau
pe reduta-Flutur în războiul de gherilă pe care urmau să-l declanşeze cu ‘gaşca’
aflată la putere în partid - lucrurile cam pe aici par să stea. N-ar fi nici prima
şi nici ultima decizie imprevizibilă a preşedintelui care taie nodul gordian al
crizei dintr-o singură lovitură, degajându-se de orice obligaţii faţă de ambele
părţi şi păstrându-şi atu-urile de arbitru. Dacă ar fi refuzat - cum se aştepta de-
altfel - schimbarea lui Flutur, Băsescu ar fi devenit, implicit, prizonierul acestei
facţiuni al cărei joc ar fi trebuit să-l facă în continuare, până la victoria finală.
În acest fel, însă, preşedintele se eliberează de povara unor noi acuzaţii de des-
tabilizare a partidului aliat şi de forţare a unei schimbări care să favorizeze par-
tidul său de suflet. ‘Copita’ prezidenţială are un dublu impact: pe deoparte se
debarasează de servituţile calităţii de fan - Stolojan, iar pe de alta îi lasă pe li-
berali să-şi spargă capetele unii altora până când victoria uneia dintre părţi nu
va mai avea decât o valoare simbolică, partidul ieşind din joc prin discreditare.
Desigur, se mai poate suspecta varianta unei înţelegeri cu unul dintre sus-
ţinătorii săi activi din tabăra liberală; abandonarea, pentru moment, a lui
Flutur în demersul acestuia de a-şi păstra funcţia la care ţinea cel mai mult,
în favoarea unei opţiuni viitoare mult mai consistente: de ce nu, chiar
aceea de premier post-Tăriceanu? Mi-e teamă însă că este o simplă spe-
culaţie. Băsescu este un intuitiv, care acţionează mai degrabă pe bază de
impulsuri decât pe calcule complicate. Ori, flerul său de pockerist i-a spus
că asta este cartea câştigătoare.   (24 noiembrie)
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Principiul solidarităţii 
spermatozoizilor politici

În cadrul unei reuniuni de urgenţă a platformiştilor, doamna Mona
Muscă (Dana - pentru prieteni) a exprimat o idee de forţă referitoare la misiu-
nea istorică a viitoarei (?) formaţiuni: ‘Am văzut un film în care spermatozoizii
umblau ca nebunii care dintre ei să fecundeze. Nu erau uniţi. Dacă vrem să ne
arătăm forţa, noi trebuie să fim uniţi, să fim o echipă’. Nu ştiu ce au înţeles din
această pildă domnii Stolojan, Flutur, Stoica, Boureanu şi Turcan, ca să-i men-
ţionez doar pe cei mai proeminenţi dintre ‘spermatozoizii’ politici aflaţi într-o
dură competiţie cu ovulul liberal. Încerc însă să înţeleg mai bine cum a văzut
doamna Muscă problema. Deci, domnia sa a asistat cu maxim interes la com-
petiţia buimacă a milionului şi ceva de indivizi cu codiţă al căror unic ţel de
existenţă este să perforeze învelişul rezistent al structurii în care se adăposteşte
viitorul. Este o întrecere aproape sălbatică, în care nici unul dintre concurenţi
nu manifestă milă sau înţelegere pentru soarta celorlalţi. Unica idee care-i
animă este să ajungă la capătul drumului înaintea tuturor, iar acolo să-şi defi-
nitiveze demersul printr-un ultim efort victorios. Tehnica fecundării ne spune
că doar unul reuşeşte, iar acesta îşi dă şi el duhul odată ce misiunea este înde-
plinită, mulţumit că şi-a făcut datoria - esenţială în procesul de perpetuare a
speciei. Ce se întâmplă însă cu ceilalţi spermatozoizi? Care este rostul mulţimii
lor? Nu era, oare, suficient, ca aparatul reproductiv al masculului să nu se mai
obosească lansând milionul de indivizi? Mai ales că partea adversă pune la bă-
taie un singur ovul? La ce bun acest genocid, acest sacrificiu în masă? Viaţa
are tainele ei de nepătruns. Doamna Muscă, politician pragmatic a văzut însă
problema în felul domniei sale. Dânsa crede că printr-o mai bună organizare şi
prin distribuirea sarcinilor, spermatozoizii ar putea avea, cu toţii, o soartă mai
bună. În sensul în care, în loc să se calce pe picioare, să se îmbrâncească, să se
înghesuie toţi deodată pe aceeaşi îngustă cale de acces, ar sta mai întâi liniştiţi
şi s-ar consulta: dom’le, hai să vedem care dintre noi este cel mai bun! Să ho-
tărâm prin vot şi să-l mandatăm pe cel care ne reprezintă cel mai bine să-şi
exercite misiunea în linişte şi siguranţă, beneficiind de sprijinul nostru total.
Iar după ce aceasta va fi împlinită, să ne întoarcem la locul nostru, ordonaţi şi
disciplinaţi, aşteptând o nouă misiune. Nu să murim ca proştii, degeaba, pe
malurile potecii ce duce spre ţintă. Nu poţi - dacă eşti un politician cât de cât
raţional - să nu-i dai dreptate doamnei Muscă. Şi să nu te gândeşti ce economii
importante de spermatozoizi s-ar putea face printr-o abordare de tip politic a
fenomenului reproducerii. În cazul de faţă: n-ar fi absurd ca, în lupta cu hidra
tăriceană, spermatozoidul Boureanu, spermatozoidul Stoica, spermatozoidul
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Flutur sau spermatozoida Turcan să-şi irosească forţele luptând bezmetic pentru
a scoate din ovulul PNL gaşca de profitori aciuită acolo, la căldurică şi pe func-
ţii bune, în aşteptarea privilegiilor viitoare, în loc să decidă, calm şi cu înţe-
lepciune că cel mai bun spermatozoid dintre toţi, cel mai percutant şi mai
performant este dl Stolojan şi că sarcina tuturor este să-l sprijine, să-l împingă
şi să-i creeze condiţiile necesare pentru a străpunge învelişul gros al nesimţirii
celor care cred că au vreun merit pentru că se află unde se află? Pilda doamnei
Muscă mi se pare exemplară, iar ea ar putea deveni sloganul noii formaţiuni
(că tot nu are unul). Ce-aţi zice de un original: ‘Spermatozoizi (ex-liberali),
uniţi-vă!’     (25 noiembrie)

Noada şi genunchiul
Ca şi în cazul noadei prezidenţiale, genunchiul premieral nu se putea

trata în siguranţă acasă. În România. De aceea, medicii - români cu toţii - au
propus, şi într-un caz şi în altul, ca intervenţiile chirurgicale să se facă la Viena
şi la Paris. Nu că acolo ar fi medici mai buni, ci doar pentru condiţiile care
acasă nu pot fi asigurate. Şi într-un caz şi în altul, pacienţii au avut decenţa să
afirme că-şi vor plăti din buzunarul propriu spitalizarea. Bănuiesc că au şi
făcut-o. N-au plătit însă din buzunarul propriu alaiul de colaboratori, secretare,
sepepişti şi membrii de familie care i-au însoţit şi de care nu se puteau lipsi.
Pe ăştia i-am plătit noi, contribuabilii, în semn de respect pentru faptul că cei
pe care i-am ales să ne conducă nu precupeţesc nici un efort pentru a ne servi.
Ce exemplu mai convingător decât faptul că nici nu i-a trecut bine anestezia
că premierul s-a şi aruncat asupra hârtiilor şi problemelor a căror rezolvare nu
suferea vreo întârziere. Până aici lucrurile sunt cât de cât clare. Ce nu înţeleg
eu este următorul lucru: de unde până unde se întinde aria incompatibilităţii
dintre dotarea noastră spitalicească şi siguranţa demnitarilor aflaţi în suferinţă?
Dacă în cazul lui Traian Băsescu problemele de coloană ‘oficială’ sunt mai
complexe, mi-e greu să înţeleg de ce era atât de vulnerabil genunchiul premie-
rului? Că doar nu este nici fotbalist, nici balerină. E un simplu motociclist care
s-a buşit cu o maşină? Şi de ce intervenţia asta laparoscopică se putea face doar
la Paris. Eu - deşi nu sunt premier - am făcut-o aici, la Foişor, după toate regu-
lile. Şi nu mă plâng. Şi ca mine o fac o groază de români. Revin: ce se mai
poate trata, în siguranţă, în România? Guturaiul? Migrena? Apendicita, cumva?
Că n-avem condiţii grozave, o ştim prea bine. Dar este oare corect să acceptăm
cu inima senină că orice român poate fi expus tuturor riscurilor la care nu ca-
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tadixim să ne supunem vârfurile? Sănătatea e o problemă serioasă. De viaţă şi
de moarte. De ce nu au, în acest caz, domnii Băsescu şi Tăriceanu curajul de a
spune: gata! Lăsăm deoparte orice alte proiecte şi ne concentrăm pe dotarea
sistemului sanitar cu tot ceea ce este necesar pentru ca să nu fim nevoiţi să ne
trimitem aleşii peste hotare, ca pe nişte amărâţi de căpşunari.(27 noiembrie)

(S)Pionul otrăvit
Moartea anunţată a kaghebistului Litvinenko, defectat în Anglia şi care

a beneficiat de o veritabilă transmisie în direct, ridică un colţ al vălului care,
în ultima vreme acoperise realitatea contradicţiilor dintre superputeri. Ieşirea
din joc a factorului ideologic nu face mai puţin acută concurenţa dintre super-
vedetele scenei mondiale şi competiţia surdă care se duce, în continuare, la ni-
velul serviciilor de informaţii. Spionajul reciproc este în floare şi el se face
acum aproape la vedere, dar cu mijloace incomparabil mai sofisticate. Nici
fostul lagăr comunist nu mai este ermetic închis, cum a fost vreme de jumătate
de secol şi nici lumea occidentală nu mai este la fel de solidară în faţa ‘perico-
lului roşu’. Meseria de spion nu este deloc pe cale de dispariţie. Ba, din contră,
se pare că ea înfloreşte mai mult ca niciodată. Se perfecţionează şi se specia-
lizează. Dacă în Occident continuitatea serviciilor n-a fost afectată de prăbu-
şirea sistemului comunist, Estul şi-a reformat din mers structurile, adaptându-se
la noua situaţie. În timp ce unele ţări comuniste dintr-un exces de zel năuc au
dat iama prin propriile servicii, oferind pe tavă foştilor inamici informaţii vitale
cu efect distrugător pentru ele însele, ruşii n-au făcut decât să-şi consolideze
acest atu, prea puţin sensibili la cerinţele unei democraţii care funcţionează
mai ales în cazul căţeilor, nu şi al dulăilor politici. Episodul Litvinenko a readus
în atenţie modul brutal, dar categoric, în care sunt tratate defecţiunile în sistem.
Legile nescrise, sau necunoscute ale spionajului funcţionează fără greş şi ele
nu admit piruete sau schimbări de tricou fără riscul sancţiunilor aferente. Lit-
vinenko ştia foarte bine la ce are să se aştepte - dacă moartea sa este, întra-
devăr opera serviciilor secrete ruseşti. Şi pun pariu că nimeni, din lumea
occidentală, nu va striga prea tare şi nu va cere dreptate. Pentru că aici dreptatea
este de un singur fel. Doar prin alte locuri se poate întâmpla ca un spion
care trece în tabăra adversă dând peste cap o ţară şi producând pierderi
imense - inclusiv în oameni - să fie ‘reabilitat’ şi să i se acorde pe lângă
onoruri şi leafa restantă! România poate să intre în cartea recordurilor prin
modul în care i-a tratat şi îi tratează pe un Pacepa, Răceanu sau Turcu, fă-
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când din ei veritabili eroi. Trădarea este - indiferent de context - trădare.
E imorală şi nocivă ca model, mai ales pentru o societate aflată şi aşa în
derivă.   (28 noiembrie)

Traficul de bunăvoinţă
Strâns cu uşa să-i dea în vileag pe cei care au făcut presiuni asupra sa,

ministrul Economiei, dl Sereş îşi ia inima-n dinţi şi rosteşte printre ei un nume:
acela al vicelui PD, Ioan Oltean. Evident, acesta sare-n sus şi revoltat, declară:
nu-i adevărat că am făcut presiuni! Am fost, e adevărat, pe la el pe la minister
- şi nu de trei ori, cum afirmă, ci doar de două ori. Dar sunt parlamentar şi un
parlamentar are datoria să reprezinte interesele cetăţenilor care i-au dat votul.
Ce dacă domnul acela pentru care am intervenit are firmă? Ăla nu e cetăţean?
N-are drepturi? Şi ce dacă are firmă? Are şi contracte cu ministerul. Dl Sereş
habar nu are! Dacă pui o vorbă bună pentru cineva, nu înseamnă că faci trafic
de influenţă. Nu ştie ce-i aia trafic de influenţă. Şi aşa mai departe. Dl Oltean
este, în fapt, curat ca lacrima, iar gesturile domniei sale s-ar putea încadra cel
mult în categoria bunăvoinţei. Asta în cazul în care nu mai vorbim despre în-
datoririle sale de parlamentar. De fapt, n-ar fi exclus ca dl Olteanu să fie chiar
sincer în demersul său. În fond, ceea ce a făcut el nu diferă cu nimic de ceea
ce fac de 16 ani, mare parte a colegilor domniei sale, care pornesc de la nobila
premisă că servesc interesele cetăţenilor care i-au votat. Că aceşti cetăţeni au
interese comerciale şi de afaceri e o altă poveste. Şi nu ar trebui discriminaţi
pentru asta. Este cert însă că această poveste se va termina ca deobicei, în coadă
de peşte. Sereş va trăi cu impresia că a încercat să demaşte mafia, iar Oltean
cu impresia că Sereş nu ştie pe ce lume trăieşte. Aproape la fel se închide şi
‘afacerea Orăşanu’. Junele de la AVAS, dat afară peste noapte ca să-i facă loc
premierul lui Atanasiu, şi-a făcut niscai provizii de informaţii, copiind în draci
tot ce i-a căzut în mână şi transportând la domiciliu peste 30.000 copii xerox.
Sesizat, Parchetul l-a întrebat părinteşte ce s-a întâmplat. ‘Hârtii fără im-
portanţă! Şi o măsură de prevedere: să nu-mi zică nimeni că am semnat
ce n-am semnat şi că n-am semnat ce am semnat!’ Generoşi, procurorii l-
au crezut pe cuvânt şi au închis dosarul cu celebrul NUP. La urma-urmelor,
nu făceau şi Mucea de la OPIPS, cu bulgarul lui, cam acelaşi lucru? Pe
ăştia, atunci de ce să-i şicaneze? Churchill spunea că omul se mai împie-
dică de adevăr, de evidenţe, numai că are tăria să se ridice şi să meargă
mai departe. La fel şi (la) noi.   (29 noiembrie)
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Stupiditatea legalistă
De când este primar la sectorul 1 al Capitalei, dl arhitect Chiliman nu

s-a făcut remarcat decât prin consistentele moşteniri cu care s-a căptuşit de
când îndeplineşte mandatul. Ai zice că rudele avute n-au aşteptat decât ca el
să devină ceea ce este pentru a muri liniştite că averea le încape pe mâini pri-
cepute în a o administra. Liberal cu vechime de la ‘nouăzeci’, primarul n-a
prea făcut să curgă cerneală prin gazete. Nu s-a băgat să facă nici din cele bune
şi nici din cele rele. A stat la adăpost de reflectoarele presei până mai ieri când,
se pare, a decis să o rupă cu anonimatul. Şi să devină primarul Chiliman, lup-
tătorul îndârjit cu abaterile de la regulile şi legile urbanistice. Şi cum n-avea
nici un rost să se lupte cu afaceriştii anonimi care mai toarnă câte două-trei
etaje pe blat peste cele aprobate în proiect, sau care mai ciupesc din domeniul
public pentru a-şi lărgi proprietăţile, a pus ochii pe un nume: Gigi Becali.
Acesta, la rândul său, un maestru al publicităţii personale, şi-a cumpărat o casă
‘aristocratică’ în Aleea Alexandru. Pentru că, nu-i aşa, când ajungi să-ntorci
banii cu lopata, mirosul de oaie şi de caş începe să-ţi pută şi doreşti, firesc, să
ai un blazon cu care să poţi ieşi în lumea bună. Iar blazonul începe din stradă.
Aşa că dl Becali s-a apucat să înlocuiască trotuarul coşcovit şi găurit cu unul
din pavele elegante, punând şi borduri din marmură, aristocratice, în locul celor
sfărâmate, din piatră, care nu apucaseră să primească botezul cu bordurile de
ciment ale lui Videanu. Chiliman, primar vigilent, a observat manevra infrac-
ţională a magnatului şi i-a dat cu legea-n cap. Aceasta zice - şi zice bine, în ge-
neral - că n-ai voie să umbli la înfăţişarea casei fără aprobare de la primărie. În
lege nu se spune că aceste aprobări constituie una dintre principalele surse de
şpagă ale primăriilor. Cert este că dacă ai chef să înlocuieşti şi o scândură din
gard îţi trebuie semnătura primarului. Iar nea Gigi n-o avea. El a contat pe far-
mecul său personal şi pe faptul că înfrumuseţându-şi trotuarul din faţa casei,
face implicit un bine sectorului, oraşului şi ţării în general. S-a înşelat amarnic,
pentru că, cu legea într-o mână şi cu sceptrul de primar în alta, dl Chiliman s-
a înălţat deasupra tuturor, trântindu-i miliardarului o amendă de un miliard şi
somaţia ca în 24 de ore să readucă lucrurile la starea iniţială. Şi cum Gigi Be-
cali, vrăjitor să fi fost, nu mai putea să reproducă asfaltul crăpat şi găurit, iar
bordurile ar fi trebuit să le spargă cu barosul, a fost nevoit să asiste, cu sufletul
sângerând, la asaltul unei divizii de adepişti, păzită de poliţia comunitară, care
au desfăcut pavelele şi le-au transportat, descântându-le, într-un depozit al pri-
măriei. Iar peisajul aristocratic a revenit la starea originală: deplorabilă. Acum,
de vreo câteva zile, nea Gigi dă din mâini şi din picioare pe la toate televiziu-
nile, denunţând abuzul primarului. Acesta, mândru nevoie mare, spune că n-a
făcut decât să aplice legea. Dincolo de aspectul formal al trebii nu se poate să
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nu remarci absurdul situaţiei şi stupiditatea legalistă a primarului Chiliman,
angajat într-o confruntare dură cu infractorul urbanistic Becali. Şi să nu te în-
trebi în câte alte flagrante încălcări ale legii a mai acţionat cu o asemenea de-
terminare şi dacă nu cumva, în acest caz particular, n-a dat dovadă decât de
prostie agresivă?    (30 noiembrie)

Poveşti markobeliene 
de adormit copiii...

Cu excepţia dlui Attila Veresztoy, ale cărui relaţii transpartinice şi
transetnice sunt de-acum celebre, membrii UDMR nu au fost suspectaţi sau
angrenaţi, în general, în scandaluri de corupţie sau de încălcare a legii. Orga-
nizaţia culturală-maghiară - căci, de fapt, asta este partidul etnic - este compusă
din oameni inteligenţi, disciplinaţi şi extrem de tenaci în atingerea obiectivelor
lor, indiferent de compromisurile pe care au trebuit să le facă. Asta şi explică
de ce UDMR este singura formaţiune care se află la putere de zece ani, chiar
dacă între timp s-au produs două alternanţe. Dl Marko Bela este, la rândul său,
unul dintre cei mai longevivi şefi de partid (a preluat conducerea de la primul
preşedinte, Domokos Geza încă din ‘92 şi, de atunci, n-a mai lăsat-o din mână)
şi unul dintre cei mai respectaţi. A reuşit performanţa de a nu lăsa formaţiunea
să fie contaminată de excesele unui Laszlo Tokes şi nici de diversiunile consi-
liului secuiesc. A solicitat Alianţei - şi a obţinut - pe lângă funcţiile de ministru,
pe care UDMR le-a deţinut şi în alte guvernări, şi o funcţie de vicepremier pe
care preşedintele şi-a asumat-o şi pe care o exercită cu o discreţie din care nu
iese decât atunci când este vorba de spinoasa lege a minorităţilor. Ei bine, de
când cu morişca asta a DNA, în care intră, rând pe rând, politicieni din mai
toate partidele - dar mai ales din Opoziţie, cum este obiceiul - la oricine ne-am
fi aşteptat să bată la uşa Parchetului, numai la domnul Marko Bela nu. Ne-am
fi aşteptat să-l întrebe procurorii de sănătate pe dl Veresztoy (domn a cărui să-
nătate este, în general, foarte bună), căruia s-ar fi putut să-i fi scăpat nişte amă-
nunte legislativ-contabile în procesul de masivă prelucrare a lemnului din
Harghita-Covasna. Dar ce să aibă cu intelectualul fin care este dl Bela Marko,
cu delicatul poet pentru copii, membru a nu una, ci a două Uniuni ale Scriito-
rilor? Şi, totuşi, uite că preşedintele Marko Bela a ajuns să dea cu subsemnatul
la DNA. De ce? Simplu: pentru că în declaraţia sa de avere au apărut încasări
de vreo 900 de milioane de lei vechi - mai mult decât leafa de parlamentar şi
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de preşedinte de partid la un loc! De unde? Din poezii - e adevărat, nescrise şi
nepublicate încă. Dl Bela a găsit pe la Miercurea-Ciuc o editură extraordinară:
una dispusă să cumpere, cu bani cash, toată creaţia sa din următorii 5 ani! Una
dispusă să piardă la vânzarea cu amănuntul (nici una dintre cărţile sale nu s-a
tipărit în mai mult de 2-3000 de exemplare!), dar să câştige privilegiul de a fi
‘stăpânii inelelor’ creaţiei markobeliene! Explicaţia pe care a dat-o presei vi-
cepremierul este simplă şi limpede: n-a ‘vândut’ secrete economice, n-a mij-
locit contracte energetice oneroase, n-a făcut lobby pentru privatizări dubioase!
S-a angajat doar să scrie nişte cărţi pentru copii! Depinde acum cât eşti de naiv,
sau de dispus ca să faci o delimitare tematică între formele şi mijloacele care
se utilizează în procesul complex al corupţiei. Altminteri scuzele dlui Bela sunt
subţiri şi naive, şi dacă nu trădează o derogare de la lege, vizează sigur una de
la morală.   (01 decembrie)

Iscusita doamnă Udrea
Când ne spunea dna Elena Udrea că, din punct de vedere material nu

este la remorca soţului, iscusitul domn Cocoş, şi că are propriile sale venituri
din practicarea avocaturii, nu prea ne-a venit să credem. Am zis că e aşa, o fi-
gură de stil, un orgoliu de cucoană care vrea să demonstreze că are şi altceva
decât farmec personal - deloc de neglijat şi acesta. Iată însă că primim, ca o
măciucă în moalele capului, informaţia privitoare la faptul că doar de la Se-
cretariatul General al Guvernului Năstase, în 2003, doamna Udrea a încasat
nu mai puţin de 2,3 miliarde lei. Şi, cu siguranţă, SGG n-a fost singurul său
client. Dar să vedem ce-a făcut dna Udrea pentru Guvernul Năstase, care zice
acuma dânsa că era al României? Secretarul general al Guvernului (tot Năs-
tase), dl Eugen Bejinariu a angajat-o pe d-na Udrea să apere interesele institu-
ţiei în câteva procese în care aceasta era angrenată. Dl Bejinariu a considerat-o
pe dna Udrea net superioară, ca performanţe, celor câţiva jurişti angajaţi cu
leafă bună la Guvern. Că d-na n-a făcut mare scofală în procesele respective
nu e vina dânsei. Nicăieri şi niciodată un avocat nu poate da garanţii clientului
că îl va scăpa de belele fără nici un dubiu. Rolul avocatului este să încerce.
Reuşita ţine de judecători. Asta e partea văzută a lucrurilor. Partea nevăzută
ţine de strânsa prietenie şi colaborare dintre pesedistul Bejinariu şi perechea
de oameni de afaceri Udrea-Cocoş, strâns legaţi de primarul general de atunci
Băsescu şi de partidul democrat. Faptul că ministrul pesedist a încredinţat o
astfel de sarcină unor reprezentanţi ai opoziţiei ar putea să ne facă să credem
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că domnul cu pricina este un om cu cap limpede, care pune competenţa mai
presus de înregimentarea politică. Dânsul a pus, însă, să-i zicem, prietenia. O
prietenie datorită căreia a făcut dnei Udrea un consistent cadou, de 2,3 miliarde
lei, din banul public. Fără licitaţie, fără concurs, fără noimă. Dl Bejinariu re-
descoperă ‘legea lui Om’: le fac acum cadouri prietenilor ca să-mi facă şi ei
când vor fi în măsură. Desigur, dnei Udrea nu i se poate reproşa decât că a ac-
ceptat o asemenea tranzacţie, incorectă în fond, şi că a minţit cu neruşinare
când a afirmat că n-a făcut nici un fel de afaceri cu PSD-ul. I se poate reproşa
dlui Bejinariu - altminteri foarte grijuliu cu banii Secretariatului - încălcarea
legii şi a deontologiei, ambele sancţionabile potrivit Codului Penal. Cu condiţia
ca Parchetul sau DNA să se autosesizeze.   (04 decembrie)

Soluţia morală
Iată un fapt cu totul neobişnuit pentru politica românească postdecem-

bristă: un partid pleacă de la guvernare, de bună voie şi nesilit de nimeni, in-
vocând principii şi lăsând deoparte beneficiile şi privilegiile care decurg din
aceasta. Ceea ce părea multora o simplă sperietoare a devenit realitate, iar
mereu invocata criză şi perspectiva destrămării alcătuirii bizare pe care Traian
Băsescu a forţat-o, practic, să preia comanda, spulberă satisfacţia celei mai im-
portante realizări a întregii clase politice: aderarea la UE. Ironizată sau des-
considerată datorită procentelor de susţinere populară bănuite, dar niciodată
verificate practic, formaţiunea lui Dan Voiculescu dă o lecţie practică de arit-
metică electorală, în care multul este cel mai adesea insuficient în faţa puţinului
vital. Fără zestrea obţinută de umaniştii-conservatori în concubinajul lor elec-
toral cu PDSR-PSD, Alianţa n-ar fi ajuns să conducă România în decembrie
2004. Este aproape de înţeles ranchiuna prezidenţială faţă de ‘soluţia imorală’,
unica în măsură să facă din Tăriceanu un premier portocaliu, în locul albăs-
triului Năstase, care la vremea respectivă era pregătit să-şi continue măcar man-
datul de premier. Şi este, poate, mai de înţeles astăzi, decât atunci, ‘trădarea’
conservatoare şi decizia luată de Voiculescu, de a-şi abandona tovarăşii de
alianţă electorală în favoarea unei alianţe la guvernare şi de a evita o criză ale
cărei urmări sunt greu de evaluat acum. Povestea micului partid care produce
efecte atât de mari în câmpia politică a început odată cu constituirea formaţiunii
umaniste, într-o perioadă în care eşichierul politic părea definitiv împărţit, iar
exerciţiul politic un divertisment al extravagantului autor. Prima sa participare
la examenul urnelor, în cadrul unei alianţe cu agrarienii lui Surdu şi ecologiştii
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lui Iorgovan, în ‘96, a avut un rezultat modest, mult sub cel estimat de liderii
săi. În 2000, Voiculescu a înţeles mai bine mecanismul şi a intrat în compunerea
unui ‘pol social-democrat’ cu Ion Iliescu, căruia i-a oferit atu-ul - destul de re-
lativ - al componentei mediatice a trustului de presă pe care-l păstorea. După
dezastrul CDR-ist, victoria de atunci a venit parcă de la sine şi PUR-ul s-a
trezit în Parlament. Dar acolo a trebuit să suporte tutela arogant-condescen-
dentă a fratelui mai mare, care nu i-a permis să-şi facă grup parlamentar propriu
şi i-a furat rând pe rând parlamentarii. În acest exerciţiu, dominat total de PSD,
PUR n-a prea avut istorie. A învăţat însă câteva lucruri, între care cel mai im-
portant pare a fi principiul străbun al înfrăţirii cu dracul până treci puntea. Dacă
n-ar fi fost rezultatul strâns al alegerilor din 2004, poate că nici istoria conser-
vatoare nu ar fi fost atât de plină de evenimente. Aşa însă, vreme de doi ani
Voiculescu a ţinut în şah Coaliţia, încercând să-şi impună câteva iniţiative me-
nite să-i aducă popularitatea necesară mergerii la urne de unul singur. Eşecul
celor două proiecte - TVA redus la alimentele de bază şi neimpozitarea profi-
tului reinvestit - pot să pară simple pretexte. Ele însă ar fi putut aduce suficient
capital electoral în cazul în care nu erau blocate tocmai de către colegii de la
putere. Ieşirea PC de la guvernare poate să constituie, indiferent de cursul eve-
nimentelor, un atu important pentru o eventuală prezenţă la urne înainte de ter-
men. Ea poate însă, să genereze şi o relativă hemoragie de cadre nemulţumite
că le-a fost tăiat accesul la beneficii - iar masonul Chirovici este doar un prim
exemplu.   (05 decembrie)

Grijile lui Tăriceanu
Numai Călin să nu te cheme zilele astea: încolţit din toate părţile, pre-

mierul în cârje face eforturi aproape disperate pentru a rămâne la comandă şi
pentru a asigura liniştea şi viitorul celor aflaţi în tabăra sa. De parcă nu avea
destul de furcă cu platformiştii, s-au grăbit şi conservatorii să-l lase baltă, când
avea mai multă nevoie de linişte în coaliţie. Deşi nu s-a arătat surprins - miş-
carea conservatoare era anunţată, dar abia pentru după 1 ianuarie - Tăriceanu
a fost cu siguranţă pus pe picior - cel sănătos - greşit. În locul unei luni decem-
brie festive, cu pregătiri pentru celebrarea succesului aderării, îl aşteaptă noi
griji. Mai întâi, bătaia pe posturile lăsate vacante de conservatori. Şi dintre
acestea, caşcavalul cel mare: ministerul Economiei! Ambii parteneri din Alianţă
au ridicat pretenţii asupra a ceea ce a constituit cel mai mănos portofoliu, unul
care a făcut oameni (‘legea lui Om!’) din nişte personaje oarecare (vezi Ber-
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ceanu, vezi Dan Ioan Popescu, vezi...). Chiar dacă scandalul spionajului şi cel
al ‘băieţilor deştepţi’ vor mai restrânge marja de profit a celui care a preluat
portofoliul, el va avea suficient spaţiu de manevră pentru a satisface clientela
politică a partidului care a reuşit să-şi impună omul. Postul de vicepremier e
mai puţin important, dar a stârnit şi el ciondăneli atâta timp cât liberalii credeau
că li se cuvine şi lor unul, chiar dacă au funcţia de premier şi chiar dacă demo-
craţii au cam renunţat la cel care li se cuvenea. În rest - linişte şi pace. Mă
aştept ca încă vreo câţiva conservatori să-l imite pe dl Chirovici şi să renunţe
la partid de dragul funcţiei. Dar nu ăsta este riscul cel mai mare pe care-l re-
prezintă gestul liderului conservator. Pericolul vine de la a pierde mai mulţi
parlamentari, dintre cei nemulţumiţi că nu mai au acces la beneficiile puterii.
Şi, ca de obicei, cei care vor profita primii vor fi democraţii, campioni ai raco-
lărilor şi ai mercenariatului politic. Optimismul premierului care crede că de-
fecţiunea conservatoare nu va afecta echilibrul guvernamental trebuie privită
cu rezerve. Şi probabil că nu de aici îl pândesc cele mai mari pericole. Ele vin
din interiorul partidului pe care-l conduce, răvăşit de tornada platformistă care
i-a incitat pe eternii nemulţumiţi, cei care au prins doar resturile de la împărţirea
osului puterii. Spre deosebire de PSD, unde reuniunea de duminică nu îi crează
probleme deosebite lui Mircea Geoană, care a învăţat de la clujeni lecţia orga-
nizatorică, la liberali nimeni nu este în stare să dea un curs limpede, clar, eve-
nimentelor. E posibil deci ca guvernul să cadă, nu de mâna Opoziţiei, nici de
cea a Coaliţiei. Ci de a Alianţei însăşi! Prin farul său călăuzitor, Partidul Na-
ţional Liberal!    (06 decembrie)

Stancev! Stamen Stancev!
Cu excepţia unui domn de etnie maghiară, ceva şef tot prin ministerul

Industriilor, cum se numea pe vremea aceea, “organele” noastre n-au prea mai
avut ocazia să prindă spioni. Ba, chiar, părea că spionajul clasic, cel de tip Bond
dispăruse odată cu lagărul socialist. Până atunci miza majoră a spionajului o
constituia competiţia dintre serviciile secrete occidentale şi cele ruseşti (cu care
colaborau îndeaproape cele din ţările frăţeşti, dar mai ales cel din Germania
“democrată”) de a afla fiecare cât mai multe dintre secretele celuilalt, în special
militare. Agenţii se dădeau de ceasul morţii să microfilmeze rachete, avioane
cu reacţie, tancuri sofisticate pentru a furniza propriilor producători datele ne-
cesare fabricării “antidoturilor”. După disoluţia Uniunii Sovietice şi dispariţia
lagărului socialist european, miza militară s-a micşorat considerabil. A explo-



282 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

dat, în schimb, miza economică. Nu că până atunci nu se prea făcuse spionaj
economic. Ba cum să nu. Marile corporaţii se spionau în draci unele pe altele
şi până atunci. De data asta a apărut însă marea miză a estului ca piaţă şi ca
patrimoniu, care putea fi înghiţit practic pe nemestecate de către specialiştii
achiziţiilor globale. Mai exact, a apărut limpede perspectiva transferurilor de
producţie în locaţii incomparabil mai puţin costisitoare, cu mână de lucru ca-
lificată şi cu pretenţii mici, dar mai ales perspectiva redistribuirii pieţei prin
eliminarea potenţialilor concurenţi. Nu este un secret că multe dintre capaci-
tăţile de producţie din ţările estice au fost achiziţionate pentru a fi închise şi
scoase din competiţie. Apoi, cea mai atractivă perspectivă a fost acapararea
sectoarelor-cheie (energie, comunicaţii, în special) la preţuri cât mai mici. Ei
bine, aici şi-au intrat în rol noii James Bond, îmbrăcaţi în costume de consul-
tanţi ai marilor companii internaţionale, al căror rol era să penetreze structurile
administrative flămânde şi lacome pentru a obţine informaţii esenţiale pentru
procesul de achiziţie. Stancev şi Benyatov nu sunt nişte păsări rare. Ei re-
prezintă o întreagă pleiadă de “consultanţi” care s-au perindat pe aici în
ultimii 10-15 ani şi care au făcut absolut acelaşi lucru. Cei doi probabil
că s-au mirat la început, de ce le-a venit nebunilor ăştia de români: spio-
naj? Ce fel de spionaj? Nu facem nimic altceva decât ce-au făcut înaintaşii
noştri! Cum credeţi că s-a privatizat ce s-a privatizat până acum? Altfel?
Nici vorbă! Comentariul acesta imaginar este cât se poate de real. O ple-
toră întreagă de miniştri şi demnitari de diverse ranguri şi-au rotunjit ve-
niturile făcând confidenţe, la o masă sau în timpul vreunei călătorii
aranjate. Unii s-au mulţumit cu puţin, alţii au jucat mai tare, dar aproape
toată lumea a făcut-o la vedere. De aceea se miră şi domnii Sereş şi Nagy:
cum adică trădare? Noi am contribuit la facilitarea unor procese dificile
de privatizare, împrietenindu-ne cu consultanţii unor companii de profil
cât se poate de onorabile! Că luciul onorabilităţii dispare cum îi scrijeleşti
puţin pe onorabili - e altă problemă. Că această investigaţie vine târziu,
cam prea târziu este limpede. Important este dacă, măcar în ceasul al doi-
sprezecelea înţelegem şi învăţăm ceva. Şi realizăm cât de proaste au fost
mai toate afacerile pe care guvernările de până acum le-au făcut, împău-
nându-se cu ele şi făcându-se că nu observă că au fost victimele voluntare
ale unui amplu proces de spionaj.   (07 decembrie)
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Împărţirea prăzii
Nici nu se răcise bine scaunul de ministru din care se ridicase Sereş

pentru a participa la demisia în grup a conservatorilor, că se şi năpustiseră asu-
pra sa pretendenţii din Alianţă. Semn că, de la bun început, cedarea Ministe-
rului Economiei se făcuse cu lacrimi şi sânge, şi doar din nevoia de a-i avea
alături pe oamenii lui Voiculescu, fără de care n-ar fi putut primi binecuvântarea
lui Băsescu. Ministerul Economiei, căruia PSD-ul îi atribuise spre privatizare,
deosebit de APAPS, cele mai importante sectoare economice, cele cu adevărat
strategice, a fost perla din coroana cam ruginită a Executivului şi gândul alia-
ţilor a rămas captiv, ca o compensaţie a eventualei defecţiuni conservatoare.
Ce s-a întâmplat după demisia lui Sereş arată cât se poate de limpede ce se află
în spatele cuvintelor mari, precum datorie, competenţă, echitate: o goană săl-
batică după avantaje, după privilegii, după beneficii nemeritate. Cu voracitatea
devenită legendară, democraţii le-au pus unghia în gât liberarilor: vouă vă ră-
mâne Agricultura, şi un post de vicepremier. Ne lăsaţi nouă Economia! Libe-
ralii s-au sfătuit ei ce s-au sfătuit şi au găsit soluţia: le dăm Economia, şi şi-au
făcut complice cu ochiul, demarând formalităţile de trecere a OPSPI (Oficiul
de privatizare din Ministerul Economiei) din subordinea viitorilor deţinători
în cea a APAPS-ului, aflat în ograda lor prin fostul ministru al Apărării. Vigi-
lenţi, democraţii au prins de veste şi, de unde cu o zi înainte îşi frecaseră satis-
făcuţi mâinile, au dat brusc înapoi: nu, mersi, nu ne mai interesează ministerul
ăsta! Facem trocul cu altceva! Competiţia internă din Alianţă, dintre cele două
formaţiuni componente, seamănă din ce în ce mai mult cu aceea care s-a ma-
nifestat pe parcursul celei mai dezastruoase guvernări de până acum - cea dintre
1997 şi 2000, când ţărăniştii, liberalii şi democraţii s-au încăierat pentru fiecare
funcţie mai importantă din organigrama naţională, pe atunci UDMR-iştii având
aspiraţii mult mai mici şi fiind fericiţi cu ministerul Turismului unde dl Bir-
talan Akos purta corespondenţa guvernamentală în maghiară. N-ar fi ex-
clus ca în joc să intre şi ministerul Telecomunicaţiilor, dacă dl Nagy
primeşte avizul prezidenţial de a intra pe mâna procurorilor, situaţie în
care dl Marko Bela, şi el cu ceva probleme, nu va putea emite pretenţia
de a pune un alt ungur ca să continue opera dlui Nagy. La doi ani de la
preluarea puterii, pe fondul unei eroziuni pronunţate - chiar dacă sondajele
n-o percep încă la dimensiunea sa reală - Alianţa pare să nu fi învăţat nimic
din lecţia cederistă şi din propriile sale erori. Consecinţele nu vor întârzia
să se arate.   (08 decembrie)
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Geoană reales?
Congresul PSD de duminică este unul aparte, în toată istoria forma-

ţiunii: unicul său rol pare a fi acela de a-l confirma în funcţie pe Mircea Geoană.
De parcă, în mintea majorităţii, ceea ce s-a întâmplat la congresul din 2005 a
fost un soi de glumă, un lucru oricum neverosimil, căruia beneficiarul i-a făcut
până acum faţă cu greu. Mircea Geoană a fost, cu siguranţă, o surpriză. După
campania dezastruoasă din alegerile pentru primăria Capitalei şi după victoria
zdrobitoare a lui Băsescu, încă din primul tur, se părea că unul dintre obiecti-
vele lui Năstase fusese atins: acela de a-l scoate definitiv din orice competiţie
pe ministrul de Externe, cel în care adversarii săi păreau să vadă o alternativă,
izvorâtă din statutul pozitiv, comod, al unei asemenea funcţii. Dacă ar fi câştigat
- ceea ce nimeni nu credea în mod serios - ar fi fost ţintuit vizavi de Cişmigiu
să se bată cu consilierii generali, ceea ce era cam acelaşi lucru. Aşa, însă, steaua
sa apunea aproape definitiv. Deruta cauzată de pierderea puterii executive a
întors însă lucrurile într-un mod dramatic. Captiv angajamentului său de a nu
candida împotriva fostului preşedinte - al cărui orgoliu l-a făcut pe acesta ca
în loc să ia de bună invitaţia de a se întoarce în fruntea patidului să prefere
calea riscantă a unor alegeri de confirmare - Năstase a lăsat drum liber aranjo-
rilor din partid, cei care ştiau deja că electoratul nu este totuna cu activul de
partid. Oameni ca Hrebengiuc et Comp., care se simţeau ameninţaţi de promi-
siunile de curăţenie făcute de Iliescu, şi-au pus toată energia în slujba evitării
unei astfel de situaţii. Şi, întrucât aproape oricare dintre ei purta pecetea neîn-
crederii, au lansat în arenă un ‘iepure’: pe Mircea Geoană! Fără echipă, fără
doctrină, fără prea multe idei, acesta a devenit exponentul unei stări de spirit
indusă prin mijloace iscusite în mintea votanţilor. Niciodată activul nu va ac-
cepta caractere puternice, în favoarea celor considerate mai slabe, manipula-
bile. Este una dintre caracteristicile democraţiei. Iar dacă adăugăm la aceasta
principiul organizatoric stalinist (important nu este cine votează, ci cine numără
voturile!) avem limpede răspunsul la ‘enigma’ congresului din 2005. Scăpat
deja de Năstase, PSD-ul l-a eliminat şi pe Iliescu în demersul său spre o de-
mocraţie de partid care să nu clatine construcţiile relaţionale deja exis-
tente. Că Mircea Geoană nu a reuşit să confirme de-a lungul celor doi ani
că este omul potrivit să readucă partidul la putere este clar. O arată son-
dajele, oricât ar fi ele de manipulate. După cum la fel de clar este faptul
că o reconfirmare nu-i va îmbunătăţi cu nimic prestaţia. Ba, dimpotrivă,
îl va face şi mai captiv grupărilor de interese de la care-şi cumpără acum,
el, direct funcţia. Un singur lucru ar mai putea să împiedice acest curs spre
o opoziţie perpetuă: intervenţia lui Ion Iliescu, care şi-a dat în sfârşit
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seama că statutul moral de fondator nu este suficient pentru a putea să-şi
impună ideile. Şi oamenii, bineînţeles...   (09 decembrie)

De la ‘Balul de Cristal’ 
la ‘Luxury Show’

Când, prin ‘90-’91 dacă-mi aduc bine aminte, s-a organizat prima edi-
ţie a ‘Balului de Cristal’ reacţia majoritară a fost una de respingere, cu indig-
nare. Pentru o Românie care venea din egalitarismul păgubos al comunismului,
orice încercare de etalare a bunei stări reprezenta o jignire la adresa celor mulţi
şi lipsiţi de cele trebuincioase. Societatea românească nu se lămurise încă pe
ce fel de drum urma să o apuce şi în mintea majorităţii mai stăruia, captivă,
imaginea ‘multilateral dezvoltată’ a unei lumi mai bune pentru toţi, laolalaltă.
Privite din perspectiva zilei de astăzi, strălucirea şi luxul evenimentului pălesc
considerabil, la fel de mult cum păleşte şi aura celor care se considerau - şi îi
consideram - atunci ca fiind bogaţi. Nu ştiu dacă vreunul dintre exponenţii noii
clase a rezistat pentru a-şi găsi un loc măcar în ‘Topul 300’ al zilelor noastre,
dar cu siguranţă că mulţi reprezentanţi ai clasei de mijloc actuale s-ar distra
copios trecând în revistă averile bogătaşilor primilor ani post-revoluţionari,
averi făcute de cele mai multe ori din business-uri mărunte, oarecare, de tipul
‘cumpăr ieftin şi vând scump’. Zilele trecute s-a deschis, la Bucureşti, ‘Luxury
Show’. O încercare cel puţin temerară în sine - nu mai vorbesc de relativa im-
prudenţă de a-i acorda un spaţiu de dimensiunile pavilionului central de la Ro-
mexpo! Acelaşi în care încăpeau, pe la începuturile firmei conduse acum de
George Cojocaru, aproape toate ‘realizările economiei naţionale’, o vitrină in-
tangibilă pentru flămânzii de bunuri elementare care eram pe atunci. Şi, totuşi,
pavilionul s-a umplut cu produse de lux în valoare de peste 300 milioane de
euro, care la finele târgului au fost în marea lor majoritate achiziţionate de către
cumpărătorii cu conturi grase în bănci. Lumea care s-a perindat prin standuri
n-a mai avut reacţia de respingere sau de revoltă, din urmă cu 15-16 ani. Oa-
menii şi-au lăsat imaginaţia să zboare şi s-au bucurat măcar de vederea unor
lucruri pe care nu le mai zăriseră decât în paginile revistelor ilustrate. Nu mai
este un secret, de câţiva ani, că unul dintre cele mai sigure şi înfloritoare busi-
ness-uri este cel cu produse de lux. Aici, majoritatea celor care au avut curajul
să parieze pe cumpărătorul autohton au câştigat. S-a format, la suprafaţa so-
cietăţii, o pojghiţă de oameni cu bani care simt acut nevoia să-şi etaleze mai
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noua bogăţie, iar parada de bijuterii, ceasuri, haine de firmă, maşini şi amante
costisitoare este, încă, singura modalitate pe care o cunosc şi pe care o folosesc,
creând, în cluburi private şi pe la manifestări mondene un soi de lume paralelă.
Un Irinel Columbeanu plimbându-se cu ciudatul vehicul pe două roţi pe cu-
loarele pavilionului nu mai şochează pe nimeni: este în nota acestei noi lumi.
Mai puţin obişnuită a fost pentru vizitatori, absenţa politicienilor: nu că unii
din ei ar fi atât de săraci să nu-şi permită să aspire la câte ceva din galantare.
Ci pentru că au învăţat că, uneori cel puţin, este bine să nu-ţi şochezi alegătorii
prin opţiuni extravagante, de genul acestui ‘Luxury Show’. Lucru pe care în
urmă cu 15-16 ani nu-l ştiau încă....  (11 decembrie)

Ultimul mohican: Mitrea!
Dacă congresul extraordinar al PSD a produs o surpriză, aceasta nu

poate fi alta decât eliminarea lui Miron Mitrea din echipa de conducere. Poate
că unii, mai optimişti, se aşteptau chiar la o victorie a lui Sorin Oprescu, dez-
lănţuit pe ultimii metri ai campaniei împotriva clientelismului şi a trădărilor
de partid. Dar ca Miron Mitrea, ‘stăpânul inelelor’, marele aranjor, să capoteze
în faţa nu foarte semnificativului Titus Corlăţean, nu cred că se aştepta nimeni.
Nici măcar nesperatul câştigător al funcţiei-cheie din partid. Miron Mitrea este
- sau era - un personaj emblematic al PSD. Venit de la sindicate, dinspre aripa
de dreapta a acestora, şcolit pe la cursurile NED şi ale altor instituţii interna-
ţionale create să moşească democraţia în Est, el a făcut pasul spre politică exact
în momentul în care sindicatele nu-i mai puteau oferi altceva decât gloria pe-
riodică a manifestaţiilor de stradă. Năşit de Viorel Hrebenciuc, care a ghicit în
el calităţi de orchestrator iscusit, a urcat treptele ierarhiei de partid până la a
deveni unul dintre membrii importanţi ai echipei Năstase, care a preluat frâiele
Executivului în 2001. Pus să păstorească resursele Ministerului Transporturilor,
a văzut limpede pârghiile de putere care decurgeau din importanţa - şi bugetul
- sectorului construindu-şi un eşafodaj care l-a propulsat rapid în ceea ce s-a
numit ‘treimea’ laică a PSD-ului: Năstase - Dan Ioan Popescu - Miron Mitrea.
Împărţirea puterii între cei trei s-a făcut nu fără tensiuni şi nici fără conflicte
de culise, dar ea a ţinut în echilibru guvernarea până spre ultimul semestru al
acesteia, când Năstase a încercat puciul prin care aducea în prim-plan echipa
de nou-veniţi pe a căror fidelitate miza. De aici drumurile celor trei s-au des-
părţit şi această dezbinare a contribuit în felul ei la pierderea puterii. Congresul
extraordinar din 2005 a dat întreaga măsură a măiestriei politice a lui Miron
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Mitrea, el fiind, practic cel care a întors cursul evenimentelor, producând răs-
turnarea lui Iliescu, ca răspuns la tentativa acestuia de a-i produce un contra-
candidat la funcţia de secretar general în persoana Ecaterinei Andronescu.
Primul rezultat al dubioaselor alegeri din 2005 a fost scoaterea din circuit a
primului dintre cei trei ‘grei’ - Dan Ioan Popescu - urmată, prin jocul subtil al
unei politici încărcate de subtexte, a lui Adrian Năstase. Supravieţuitor al laicei
treimi, Mitrea spera, pe bună dreptate, să conducă, din umbră, încă patru ani
destinele partidului, profitând de lipsa de experienţă şi de complexele preşe-
dintelui pentru a cărui realegere a depus toate eforturile. Iată însă că surpriza
s-a produs, în ciuda unui discurs incomparabil mai bun decât al contracandi-
datului său. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând este semnul clar al trecerii
într-o altă etapă politică: aceea în care aranjorii de culise, profesionişti - de tip
Mitrea şi Hrebengiuc - pierd teren în faţa unor echipe mai tinere şi mai prag-
matice, cu o viziune mai clară asupra viitorului politicii. Dacă în interiorul par-
tidului ar fi fost mai limpede manifestată această determinare, pasul de acum
s-ar fi putut face în urmă cu doi ani, iar PSD-ul n-ar mai fi pierdut acest interval
cu bâjbâieli şi încercări de regăsire de sine. Eliminarea lui Mitrea şi recuperarea
lui Iliescu reprezintă o manevră conjugată care ar putea să-i scoată pe social-
democraţi din impasul istoric în care i-a plasat aroganţa şi suficienţa ‘greilor’
tradiţionali.   (12 decembrie)

Liniştea înşelătoare 
de după congres

După ce s-a mai potolit hărmălaia care a însoţit, profund democratic,
ultimul congres al PSD, este momentul în care se pot trage câteva concluzii.
Prima este că, spre deosebire de istoria de până acum a partidului, acesta poate
fi considerat primul congres cu adevărat transparent şi în care spiritul demo-
cratic a fost mai prezent decât în alte ocazii. Nu doar prin huiduielile care s-au
făcut auzite atunci când vreunul dintre vorbitori a exprimat puncte de vedere
neîmpărtăşite de o parte a sălii, ci şi prin organizarea scrutinului şi chiar prin
campania electorală deschisă pe care au putut să şi-o facă candidaţii. Cine-şi
mai aminteşte - şi cine nu-şi aminteşte? - congresul din 2005, cu toate sforăriile
sale de culise, cu presiunile deschise făcute asupra unor delegaţi, cu procesul
de vot haotic şi presupus incorect? Dacă atunci victima tuturor acestor manevre
a fost Ion Iliescu, cel care a avut orgoliul să nu dea curs unei invitaţii formale
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de a se instala la cârma partidului, forţându-şi destinul prin solicitarea unui vot
de care nu avea nevoie, acum el pare a fi primul beneficiar. În sensul că, deşi
onorifică, poziţia sa îi va da posibilitatea să joace ‘activ’ - cum îi place să spună
- rolul său de moderator ce decurge din autoritatea morală pe care nimeni nu
i-o mai contestă. Este rezultatul unei necesităţi împărtăşite, cea a noilor lideri,
care se doresc validaţi inclusiv de nucleul dur, electoral, al preşedintelui, şi cea
a preşedintelui încolţit de mai vechii săi inamici şi târât prin tribunale pentru
cele mai aberante acuzaţii, izvorâte din pana procurorului Voinea. Cu riscul de
a-şi fi dezamăgit acei susţinători care sperau într-o rupere a sa de PSD şi o re-
poziţionare pe baricadele unei formaţiuni mai de stânga, Iliescu îşi propune să
reformeze din interior, consecvent poziţiei sale de a nu rupe partidul, cum a
procedat şi în 1997, când a refuzat să se alăture fondatorilor APR. Pentru Mir-
cea Geoană, chiar dacă inconfortabilă, prezenţa lui Iliescu în coasta sa îl ajută
să apară ca cel care, în ciuda unor performanţe neconcludente, a reuşit, totuşi,
să păstreze unitatea partidului. Şi să-i dea şi o nouă faţă, prin înlocuirea vechii
gărzi, cu una nouă. Semnificativă din acest punct de vedere este eliminarea ul-
timului ‘greu’ al PSD, Mitrea, în favoarea unui exponent al ‘aripii tinere’ - Cor-
lăţean. Semnificative mai sunt şi apariţiile, în structura de conducere, a Rodicăi
Nassar, care-l surclasează pe Gabriel Oprea, a lui Marian Sârbu, dar şi ‘rezis-
tenţa’ în faţa unui val activ de contestare a clujenilor Rus şi Dâncu. După doi
ani în opoziţie, cu - teoretic - alţi doi înaintea viitorului scrutin regular, PSD
se aşează în blocstarturi cu o echipă înnoită, mai desprinsă de suspiciunile şi
acuzele istorice, de aroganţă şi ciocoism, şi cu şanse sporite de a recâştiga un
electorat ameninţat de stilul frust şi lipsit de fasoane al unui preşedinte perceput
mai puţin de dreapta decât eticheta puterii pe care o reprezintă. Pe acest fond,
după o scurtă perioadă de acalmie se va lansa o nouă luptă internă între noii
veniţi şi vechea gardă, care va căuta să-şi păstreze privilegiile, dar şi funcţiile
parlamentare în care este încă bine fixată.   (13 decembrie)

După zece ani, 
un scaun pentru Vosganian!

Când, în 1996, realizam pentru ANTENA 1 ciclul ‘Turneul Candida-
ţilor’, am organizat, la final, după alegeri, un supliment intitulat ‘Guvernul pre-
sei independente’. Am invitat în faţa unui juriu format din jurnalişti - au fost
cooptaţi, iniţial, Ion Cristoiu şi Dumitru Tinu, lărgind treptat lista şi cu alţi co-
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legi din presă - pe cei pe care partidele i-au desemnat ca posibili candidaţi
pentru portofoliile viitorului guvern. La ‘Economie’ s-au confruntat, răs-
punzând întrebărilor puse de juraţi, Varujan Vosganian, propus de CDR,
Dinu Marin, propus de UNC, Bogdan Baltazar, propus de USD, Dinu Pa-
triciu, propus de ANL, Marius Tănăsescu, propus de PDSR, Constantin
Ciutacu, propus de PSM, Gavrilă Sonea, propus de PRM şi Marin Comşa,
propus de PS. În urma notelor primite pentru răspunsuri clare şi la obiect,
competiţia a fost câştigată de Varujan Vosganian care a realizat un spec-
taculos punctaj de 159 din 160 posibile! Exact 10 ani i-au trebuit lui Va-
rujan ca să ajungă să ocupe postul pentru care se calificase atunci! Zece
ani ca să ocupe un scaun, oricare ar fi acesta şi, urmărit parcă de un soi
de blestem, ratând pe rând toate funcţiile publice pe care şi le-ar fi dorit
mai mult decât cele pe care le-a avut. Inteligent, iute la minte, inspirat,
Vosganian a baleiat în politică pe palierul de dreapta al acesteia, fiind şef
de partid - la UFD - şi lăsându-se în cele din urmă ‘înghiţit’ de liberali
pentru a putea prinde un Parlament cu un prea înalt prag pentru forţa pe
care o reprezenta. În Alianţa DA Varujan nu s-a numărat printre liberalii
simpatici preşedintelui Băsescu. Ba, din contră, părea înscris pe un soi
de listă neagră a acestuia, pentru că preşedintele îl considera ca fiind prea
apropiat, în unele momente, de Sorin Ovidiu Vântu -ţintă principală pen-
tru campania anticorupţie dirijată de la Cotroceni. Pe fondul disensiunilor
majore dintre palate a venit nominalizarea - complet neinspirată - a lui
Vosganian pentru funcţia de comisar european. Scandalul provocat prin
teleghidare, de ‘diversiunea Turcu’ părea să-l îngroape definitiv pe am-
biţiosul armean. Acesta s-a ridicat, asemenea unei păsări Phoenix autoh-
tone, din propria cenuşă şi, cu sprijinul aceluiaşi Tăriceanu, dădea semne
că se va înălţa până la scaunul de vicepremier, lăsat gol de omul lui Voi-
culescu. În cele din urmă, iată-l aterizat într-un alt scaun, lăsat liber tot
de un conservator, dar cu condiţia să fie validat nu doar de Parlament, ci
şi de ‚prietenul’ său de la Cotroceni, accept de care n-ar fi avut nevoie ca
vicepremier. Varujan Vosganian îşi începe cariera de ministru într-un mo-
ment complicat, în care n-are nici o garanţie de durată şi în care va trebui
să se descurce cu ministerul deja golit de ‘icrele’ OPSPI, în ipoteza venirii
unui democrat în locul său.   (14 decembrie)
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Testamentul lui Ceauşescu
Cred că în mintea oricui a urmărit desfăşurarea evenimentelor la timpul

respectiv a rămas întipărită imaginea procurorului în pulovăr revoluţionar care
a rostit rechizitoriul la adresa cuplului de dictatori în celebrul proces de la Târ-
govişte. Evoca acesta înfometarea poporului, cele 60.000 de victime de la Ti-
mişoara, conturile din străinătate.Pe baza acestui rechizitoriu necruţător,
completul a decis sentinţa: condamnare la moarte. Atât de la sine înţeleasă
părea aceasta încât avocatul desemnat să-i apere a uitat să facă gestul elementar
al solicitării recursului. Drept urmare, sentinţa a fost executată pe loc. La zidul
cazărmii... Citind astăzi interviurile generalului Dan Voinea, cel care alcătuieşte
într-o manieră adeseori demnă de best-seller-urile SF, dosarul Revoluţiei, nu
pot să mă împiedic să-mi imaginez următoarea scenă: în drum spre locul exe-
cuţiei, dictatorul se întoarce spre procuror, îl priveşte în ochi şi-i spune: “Dane,
ai grijă de popor! Veghează ca nimeni să nu întineze nobilele idealuri ale jus-
tiţiei socialiste! Pedepseşte-i aspru pe cei care atentează la siguranţa statului
de drept şi a ordinii publice!” Nici dacă această scenă ar fi fost reală, nu cred
că dl general Dan Voinea şi-ar fi îndeplinit mai bine misiunea. Ba, uneori am
chiar senzaţia că pe acest palier nu s-a schimbat nimic. Că revoluţia a fost în-
năbuşită şi că acum asistăm la aplicarea legalităţii socialiste. Iar generalul Voi-
nea, fidel misiunii încredinţate, caută vinovaţii şi încearcă să stabilească
vinovăţiile. Este, desigur, necesar să ştim ce s-a întâmplat, cu adevărat, în acel
decembrie de care ne despart, iată, 17 ani. Dar ideea anchetării unei revoluţii
mi se pare unică în analele justiţiei. În primul rând pentru că o revoluţie con-
stituie o abatere totală de la orice reguli şi sisteme juridice, pentru că altfel nici
n-ar fi posibilă. De anchetat sunt anchetate doar tentativele nereuşite. Ni-
ciodată învingătorii nu se auto-anchetează şi auto-pedepsesc. Mai mult:
în funcţie de ce norme juridice sunt apreciate faptele produse în decem-
brie? Ce legi funcţionau? Cele ale dictaturii? Cum poţi pune semnul ega-
lităţii între modul în care este apreciată o situaţie acum, şi cum era atunci?
Ne spune acum dl Voinea că n-au existat terorişti. Dar atunci, credea ci-
neva că nu există? Era cineva care să nu se teamă? Desigur, au murit oa-
meni nevinovaţi. Dar acesta este preţul pe care-l plăteşte o societate aflată
la o răscruce a destinului său. O revoluţie nu este un plan de stat-major.
Ea se naşte şi se manifestă dintr-o sumă de întâmplări, emoţii, erori al
căror rezultat este, în cele din urmă, libertatea. Sau iluzia ei. De aceea,
efortul generalului Voinea şi al celor care i-au încredinţat această misiune
- cu siguranţă persoane care în decembrie ‘89 au stat în faţa televizorului,
aşteptând să vadă încotro înclină balanţa - mi se pare inutil, păgubos şi
dezonorant pentru cei care-l promovează şi-l aplică. În mormântul său ne-
cunoscut, probabil că Ceauşescu îşi freacă mulţumit mâinile: testamentul
său este pus în aplicare.   (15 decembrie)
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Idolul puşcăriaşilor
Că parlamentul României e populat, alături de oameni de valoare, care-

şi înţeleg rolul şi prestigiul de legiuitori, şi de personaje, să le spunem exotice,
este o idee cu care lumea s-a cam obişnuit. Şi aproape nimic nu mai surprinde.
Că un fost parlamentar e arestat în America şi i se stabileşte o cauţiune de un
milion de dolari (!) pentru că şi-a ameninţat cu moartea, la telefon, fosta amantă
- este deja un banal fapt divers. Nu prea divers e faptul că omul era, înainte de
a deveni parlamentar, un golan pentru care un astfel de comportament intra în
tiparul obişnuit, şi că în ciuda acestui profil, vreme de patru ani ne-a oferit
lecţii de moralitate de la cea mai înaltă tribună a naţiei. Un altul stârneşte vâlvă
şi o veritabilă rebeliune a deţinuţilor prin faptul că având în cap o iniţiativă le-
gislativă, găseşte potrivit să şi-o popularizeze tocmai în penitenciare, unde flu-
tură pe sub nasul deţinuţilor ideea că el este cel care-i poate pune în libertate
printr-un proiect de lege care-i va scăpa pe cei cu pedepse sub cinci ani. Nobilă
persoana, nu? Mai puţin nobil e faptul că atunci când s-a decis asupra acestui
prag, a avut în vedere o situaţie proprie: fiind cercetat penal pentru o înşelă-
ciune, ar putea să primească o pedeapsă care în felul ăsta intra în colimatorul
graţierii! Din păcate, o astfel de lege nu i-ar folosi ca să scape de o altă pe-
deapsă, pronunţată în Israel, tot pentru înşelăciune. Omul este parlamentar! L-
am întrebat, într-o recentă emisiune de televiziune, pe eminentul jurist Lucian
Bolcaş, cum a ajuns un personaj cu o biografie atât de semnificativă, parla-
mentar! Cu vădită dificultate, domnia sa a explicat că a fost o încercare ratată
de a contrazice o anumită imagine proiectată asupra partidului din care face
parte şi că e mulţumit că chiar domnia sa a propus excluderea acestuia. Sanc-
ţiunea n-a rezolvat însă mare lucru, pentru că ipochimenul a rămas în parlament
unde face valuri. Şi este, în mod cert, responsabil pentru incitarea la violenţele
la care s-au dedat deţinuţii. Credeţi că a fost tras la răspundere cineva pentru
faptul că săptămâni la rând personajul s-a plimbat prin puşcării ca vodă prin
lobodă, făcându-şi o propagandă deşănţată? Nici pomeneală. Doamna Monica
Macovei, căreia-i revine în totalitate această responsabilitate, s-a făcut că nici
usturoi n-a mâncat... Nici colegii de parlament ai dlui Meir nu s-au sesizat de
gogomănia documentului iniţiat, a cărui punere în practică ar fi aruncat în
stradă un semnificativ potenţial infracţional, în condiţiile în care instituţia de
supraveghere a celor eliberaţi înainte de termen nu funcţionează. Şi nici de fap-
tul că societatea, prin instituţiile sale, nu este în nici un fel pregătită să-i rein-
tegreze pe aceştia. Episodul Meir va trece ca un fapt divers, fără să lase urme,
până când personajul va veni cu o altă ispravă, mai gogonată. Pentru că se pare
că e singurul lucru la care parlamentarul acesta se pricepe cu adevărat: şi pentru
care să-şi merite titlul de ‘idol al puşcăriaşilor’.   (16 decembrie)
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Spionii şi spionita
Pe măsură ce unele ziare intră în posesia unor documente ‘pe surse’,

scurse nu se ştie cum din dosarele Parchetului, tabloul afacerii ‘spionajul eco-
nomic începe să prindă contur, chiar înainte de a se stabili vinovăţiile ca atare.
SRI-ul n-a stat cu mâinile în sân şi vreme de mai bine de un an i-a ascultat pe
protagoniştii afacerii, care se considerau la adăpost. În primul rând, pentru că
vorbeau pe cartele de mobil cumpărate din Austria şi din Anglia, iar în al doilea
pentru că erau convinşi că ce fac ei se făcea în mod curent în România marilor
privatizări. Stancev şi Benyatov n-au făcut decât efortul de a-i boteza pe mi-
niştrii cu care lucrau (sau pe care-i lucrau) cu nume de alergători de Formula
1. Bineînţeles că duelul se dădea, ca şi în realitate, între Schumacher şi Hakin-
nen, care se întreceau să-l servească pe simpaticul bulgar cu tot ce aveau la în-
demână. Mai mult, Hakkinen (sau Schumacher?) care avea legături de serviciu
cu wireless-ul se mai interesa din când în când, pe filierele lui, dacă nu cumva
telefoanele le sunt ascultate. Cert este că cei doi ‘spioni’ vorbeau aproape în
clar, lăudându-se cum îi ameţesc ei pe fraierii ăştia de români şi cum le stă la
picioare câte un întreg minister. Ba, mai mult, pentru ca lucrurile să meargă
unse, ei erau cei care le recomandaseră miniştrilor pe cine să ia de consilier
pentru că era băiat bun şi-i ajutase. Transcripturile convorbirilor dau la iveală
o încrengătură de relaţii şi interese prin care cei doi consultanţi reuşeau să ob-
ţină toate datele necesare pentru ca privatizările să se facă la preţul cel mai mic
şi în favoarea cui hotărau ei. Aveau chiar şi un soi de cod deontologic, împăr-
ţind prada frăţeşte între competitori. Cel mai şocant lucru rămâne însă gradul
de implicare, prin imprudenţă sau din nesocotirea unor reguli elementare, a
celor doi tineri miniştri, doi dintre fruntaşii generaţiei politice, care, după toate
aparenţele, nu s-au sfiit să ‘pună botul’ la momeala iscusit ambalată de către
consultanţi. 
Avem un caz limpede de spionaj. Dar de spionaj economic - un sport care se
practică pe scară largă în lumea civilizată unde competiţia dintre marii jucători
economici atinge niveluri incredibile. Spionajul care se regăseşte în Codul nos-
tru Penal este însă de alt tip: este spionajul politic, pe care-l practica  statul so-
cialist, proprietar general, care considera orice atingere adusă avutului obştesc
drept o crimă. Mă îndoiesc că în condiţiile dreptului internaţional cei deja ares-
taţi, sau care urmează să fie inculpaţi, vor putea să şi fie pedepsiţi ca atare.
Într-o asemenea zonă principiul care se aplică de regulă este să te păzeşti tu
însuţi cât mai bine, să-ţi iei toate măsurile necesare pentru ca adversarii să nu
te poată citi ca pe o carte deschisă. Or, la urma-urmelor, consultanţii n-au făcut
altceva decât să bage degetul în gură (şi în buzunar) pentru a putea răsfoi mai
uşor cartea cu secretele privatizării. Aşa încât se poate pune pariu că nici bul-
garul şi nici rusul-american n-or să facă mulţi purici prin aresturile româneşti.
Cât despre ai noştri, în condiţiile în care răspunderea ministerială este un con-
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cept golit de conţinut, nu vor avea, probabil, de suportat mai mult decât un soi
de oprobriu. Dar care se uită repede...   (18 decembrie)

Mărturii uitate: teroriştii!
Dl general Voinea caută de zor să afle cine în cine a tras la Revoluţie şi

cine au fost cei care s-au dat sau au fost daţi drept terorişti. Are ceva dificultăţi,
deşi nu puţine mărturii au fost făcute de-a lungul vremii. Îmi aduc aminte acum,
cu câteva zile înainte de cea de-a 17-a aniversare a Revoluţiei, despre un docu-
ment şocant, pe care am avut privilegiul să pun mâna înaintea altor colegi de
breaslă şi în exclusivitate. L-am publicat în ‘Libertatea’, chiar în 1990, dar atunci,
sub impactul atâtor şi atâtor alte şocuri, a trecut aproape neobservat. Am acum
prilejul să-i furnizez dlui general Voinea un indiciu important care s-ar putea să-
l ajute să lămurească măcar două dintre morţile enigmatice din 22 decembrie.
Iată textul autentic: ‘Între timp, cât s-a tras cu tancul în clădire, ne-am tras toţi
lângă ziduri şi pe stânga şi pe dreapta. Dacă la geamuri iese vreunul, tragem. Şi
atunci am observat, uitându-mă pe geam să nu mă împuşte, un om care se pre-
gătea să iasă. Avea arma în mână, un AKM normal, nu era îmbrăcat în vreun cos-
tum special sau, cum s-a auzit, cu combinezon. Era îmbrăcat cu o geacă de aia
umflată, cum se poartă, ceva modern. Se vedea că mai are pe sub geaca aia ceva
arme, de fapt asta am văzut-o mai târziu... Am îndreptat arma spre el şi am tras.
L-am prins efectiv cu un sector din ăla de 14, în spate. Cred că tot i l-am tras. A
început să dea din mâini şi a căzut jos. A mai venit cineva de sus, unul mai tânăr,
un puşti de vreo 18-19 ani, să fi avut, s-a aşezat lângă el şi i-a scos ceva din bu-
zunar, în orice caz un obiect cam cât o jumătate de cartuş de kent, un obiect ar-
gintiu... Când să iasă prin partea dreaptă a clădirii, noi ne-am dus şi ne-am postat
la poartă. Când să iasă, aveam baioneta pusă la armă, s-a uitat în stânga lui, dar
în dreapta nu s-a uitat. Am tras în clipa când sta şi i-am înfipt baioneta efectiv, în
timp ce trăgeam. Deci în timp ce tragi, îl şi înţepi. A căzut jos...’ 

Mărturia aparţine lui Gavrilă Hrib.
Avea 27 de ani la Revoluţie. A intrat în vâltoare pe neştiute şi a ucis doi oameni.
Terorişti sau nu, cine mai ştie. I-a ucis pur şi simplu, cum făceau atunci şi alţii,
înfierbântaţi şi convinşi că fără ei Revoluţia ar fi fost înăbuşită... Nimeni nu l-a
întrebat despre acest episod. A făcut mărturisirea cam un an mai târziu când era
anchetat pentru o dublă crimă, alta, săvârşită în scop de jaf - ‘Dubla crimă din
bd. Dinicu Golescu’. A omorât o pereche de bătrâni cărora le-a furat un casetofon.
Hrib este, probabil şi acum în puşcărie. Cel care l-a cercetat la vremea respectivă
- şi de la care am primit textul care mi-a prilejuit întâlnirea cu Hrib, a fost Ovidius
Păun. Colonel şi procuror. Nu se poate ca dl Dan Voinea să nu-l ştie. Iar dacă



294 Octavian Andronic / ANUL 2006 ÎNTRE D.A. ŞI NU

povestea celor ucişi la revoluţie îl interesează cu adevărat are acum prilejul să
mai lămurească două cazuri.   (19 decembrie)

Viaţa bate viaţa
Cu două săptămâni înainte ca România să devină una din feliile hărţii

de turtă dulce care reprezintă Europa prin care vor curge râuri de lapte şi miere,
undeva prin ţară are loc o întâmplare care te convinge că nici măcar viaţa nu
reuşeşte întotdeauna să bată viaţa. Pe scurt: un post de televiziune prezintă,
dramatizat, o întâmplare ieşită din comun. O bătrână, amărâtă, care abia îşi
duce zilele, hotărâtă să-şi încheie în bună regulă socotelile cu viaţa, îşi cumpără
cu ultimii bani pe care-i are un coşciug. Nu vrea să rămână pe mâinile cine ştie
cui şi se îngrijeşte, creştineşte, de cele trebuincioase. Doi hoţi de prin vecinătăţi
sau de pe aiurea, prind de veste despre achiziţia bătrânei. Şi-şi fac socoteala că
dacă tocmai a cumpărat o mobilă atât de pretenţiosă nu se poate să nu mai aibă
şi alte fonduri dosite. Dau buzna peste ea în toiul nopţii, o apucă de gât şi răc-
nesc: banii! Dă-ne banii! Biata femeie abia reuşeşte să îngaime că n-are, că nu
mai are, că i-a dat pe toţi pe copârşeu. Hoţii, sceptici ca orice membru al breslei,
n-o cred. Ba o mai chinuie, ba mai răscolesc prin casă, dar fără rezultat. Banii
nicăieri. O umbră de îndoială îşi face în conştiinţele lor. Poate că într-adevăr
n-are bani. Şi atunci se produce un declic greu imaginabil. Hoţii - care plecaseră
la furat, la rândul lor, de nevoie - înţeleg că soarta le-a pus în faţă un semen
mai amărât decât ei. Unul care nici măcar nu poate beneficia de alternativa pe
care o au ei. Şi atunci se înmoaie, se caută prin buzunare şi-i îndeasă femeii în
mână ultimii vreo 60 de roni pe care-i mai aveau. Şi pleacă binecuvântând pro-
babil soarta care a făcut ca alţii să o ducă mai rău. 

Este nu doar un subiect de film, ci şi unul de cercetare sociologică şi
analiză filosofică: cât de lineară este existenţa şi ce meandre surprinzătoare are
psihologia umană. Suntem aici la Porţile Orientului, vorba scriitorului, unde
lucrurile sunt luate ‘a la légére’, în sensul normalităţii şi unde se poate întâmpla
orice. Cu o singură deosebire: licărul de umanism poate fi descifrat doar în pri-
virile hoţului ‘particular’, ca să-i spunem aşa. Hoţul instituţional n-are senti-
mente. N-am nici o îndoială că Fiscul dlui Bodu n-ar fi avut nici un fel de
înţelegere dacă bătrâna i-ar fi datorat 60 de lei şi ar fi strâns-o de gât fără milă.
Aşa cum o face cu nenumăraţi români amărâţi care nici măcar bani de coşciuge
n-au, dar se calcă în picioare în primele zile de plată a impozitelor. Diferenţa
de fond ţine doar de faptul că hoţii obişnuiţi, când sunt prinşi, înfundă puşcăria,
în timp ce ceilalţi ajung, în cel mai rău caz, miniştri, poziţie din care ne vor
asigura că nimic nu este mai de preţ pentru ei decât bunăstarea poporului şi
grija faţă de semenii care i-au ales sau i-au adus la putere.   (20 decembrie)
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Legitimitatea revoluţionară
Încerc să evit a vedea lucrurile - ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 17

ani - cu ochii de acum, cu ceea ce ştim că s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat.
Care era atmosfera, în 21 decembrie 1989, după cele întâmplate la Timişoara
şi ştiind foarte puţine lucruri şi într-o percepţie distorsionată. Era, însă, limpede
un lucru: niciodată până atunci regimul comunist din România nu fusese supus
unei încercări atât de viguroase, atât de incredibile. Simplul fapt al unei revolte
în masă părea de neconceput, în condiţiile în care sistemul însuşi era unul re-
presiv, perfecţionat în a preveni şi împiedica orice formă de opoziţie. În timp
ce în jurul României se prăbuşeau ziduri ale totalitarismului, Congresul al-
XIV-lea al partidului comunist păruse să pună cruce oricăror speranţe, perpe-
tuând la infinit o formă de dictatură împotriva căreia părea să nu existe antidot.
Şi, totuşi, la Timişoara, avusese loc incredibilul: oamenii se împotriviseră sis-
temului, cu o hotărâre explicabilă doar prin lipsa de reguli a unor astfel de eve-
nimente. Ecoul represiunii amplificase datele prin cutia de rezonanţă a
posturilor de radio cu tradiţie în ascultarea ‘subversivă’ şi se vorbea, în şoaptă,
bineînţeles, despre un număr incredibil de victime rezultate dintr-un măcel ira-
ţional. Parcă spre a nu acorda evenimentelor importanţă, Ceauşescu plecase în
Iran, pentru a se întâlni amical cu cei care-l răsturnaseră cu zece ani în urmă
pe prietenul său, sahinşahul, lăsându-şi ‘locotenenţii’ să rezolve problema. În
seara întoarcerii din Iran, într-o ieşire la rampă fără precedent, Ceauşescu îi
adusese pe câţiva dintre membrii CPEX în faţa camerelor TV, denunţând ac-
ţiunea ‘agenturilor’ şi a forţelor duşmane şi duşmănoase. Apoi, în aceeaşi ma-
nieră ruptă de realitate, organizase mitingul din Piaţa Palatului, cel care avea
să fie detonatorul cursului ireversibil al lucurilor... 

Deşi istoria nu se face cu ‘dacă’, să încercăm să ne imaginăm ce s-ar
fi întâmplat dacă represiunea ar fi fost eficientă? Dacă mitingul atent regizat l-
ar fi mandatat public să lupte împotriva agenturilor pe Ceauşescu? Dacă în loc
să erupă într-un admirabil efort de eliberare, mulţimea s-ar fi întors cuminte
acasă... A fost, cu adevărat, prima şi definitiva condamnare a comunismului,
chiar dacă oamenilor nu le era prea clar faptul că vor putea să scape, cu ade-
vărat, de teroarea ideologică şi adesea fizică pe care o exercitase vreme de
aproape o jumătate de secol, comunismul de import. Din evenimentele com-
plexe, imposibil de regizat, a rezultat factorul ce a caracterizat pentru o lungă
perioadă, viaţa politică românească: legitimitatea. Participarea la Revoluţie, la
formula sa intens mediatizată, a constituit certificatul de garanţie al unei întregi
pleiade de politicieni aflaţi în competiţie directă cu cei care, într-un fel sau altul
pierduseră această ocazie. A fost prima explicaţie a Pieţei Universităţii şi, mai
apoi, a primei alternanţe democratice la guvernare. Ea rămâne şi astăzi un cri-
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teriu de care unii ţin cu dinţii, în timp ce alţii îl resping cu hotărâre. Şi probabil
că lucrurile nu se vor clarifica decât atunci când va dispărea, odată cu expo-
nenţii săi, această nefericită falie din societatea românească..   (21 decembrie)

Condamnarea comunismului
Că sistemul comunist a fost unul dintre cele mai nocive din cele care

au marcat istoria omenirii este un adevăr pentru care nu mai era nevoie de vreo
comisie pentru a fi confirmat. Suntem încă prea aproape de ceea ce s-a întâm-
plat, prea marcaţi pentru a putea să avem o privire critică cu adevărat obiectivă.
Este apanajul istoricilor şi al istoriei să pună între ei şi evenimente spaţiul ne-
cesar decantării de emoţionalitate. Este cel puţin acesta motivul pentru care în-
clin să cred că opera ‘comisiei Tismăneanu’ este un simplu exerciţiu retoric,
un soi de prestaţie la cererea clientului, menită mai degrabă să ne confere un
bilet de liberă trecere decât un certificat de garanţie. Graba cu care a fost ela-
borat opul tismănean, selecţia generatoare de suspiciuni a echipei (din care au
făcut parte, ne amintim, colaboratori distinşi al unora dintre instituţiile con-
damnate) pun sub semnul întrebării valoarea şi utilitatea acestui demers. Cel
mai grav aspect, însă, îmi pare a fi acela legat de modalitatea în care a fost
abordat subiectul: în locul unui proces al comunismului, bazat pe regulile cla-
sice ale unei drepte judecăţi s-a preferat formula unei condamnări apriorice.
În locul uneia de judecători, s-a format o echipă de procurori care au avut doar
sarcina - simplă în condiţiile nu aveau să facă faţă punerii pe cântar a conclu-
ziilor - de a aranja argumentele şi dovezile în funcţie de capetele de acuzare
stabilite. Singurul lucru demn de remarcat ar fi acela că comisia Tismăneanu
a avut privilegiul să facă un gest de care Comisia Europeană s-a ferit. Deşi din
ea fac parte doar ţări foste adversare ale sistemului comunist sau care s-au de-
barasat mai mult sau mai puţin paşnic de acesta, liderii europeni n-au considerat
necesară, în acest moment, o execuţie publică, lăsând judecata şi - implicit -
condamnarea, pe seama istoriei şi a istoricilor. Nu pe a politicienilor. Ca orice
demers partizan, această condamnare riscă să-şi piardă din valenţele reale toc-
mai prin faptul că poate fi considerată, în primul rând, o modalitate de răfuială
politică, între grupări sau formaţiuni adverse, unele cu rădăcini mai adânci în
trecutul regim, altele cu filiaţii superficiale, dar cu toatele descinzând din
aceeaşi realitate comună cu care au convieţuit în maniere diferite jumătate de
secol. Avem, desigur, nevoie să ne lămurim în legătură cu trecutul şi cu pre-
zentul nostru, inclusiv printr-o astfel de judecată. Dar prin una făcută corect,
profesionist şi fără patimă inutilă..   (22 decembrie)
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Obsesia prezidenţială
Preşedintele Băsescu încheie anul în forţă, cu prezenţe active pe toate

scenele posibile - inclusiv pe cea electorală, prin vizita făcută la casa părin-
tească şi prin pungile de cadouri pentru copiii din bloc. Tonul discursului său
este mai ferm, mesajul mai clar, iar obsesiile aproape aceleaşi. Cea care îl bân-
tuie cel mai tare pe preşedintele tuturor românilor este presa. În consecinţă,
cele mai dese şi mai acute referinţe ale domniei sale sunt cele care au în vizor
presa. Este de-a dreptul paradoxal că tocmai presa este cea care vehiculează
opiniile anti-presă ale preşedintelui şi că fără ea, predica sa ar fi în pustiu. Dar
asta e realitatea şi să o luăm ca atare. Teoria unei ‘anumite părţi a presei’ nu
este nouă. Ea a fost lansată de fostul preşedinte Iliescu imediat după prealuarea
mandatului şi era expresia efectului neaşteptat pe care-l producea o presă liberă,
nesupusă cenzurii de partid. Pentru cei care au ascultat o viaţă concertul mo-
nocord al orchestrelor de viori omagiale, apariţia partiturii trompetelor a apărut
ca o disonanţă insuportabilă. Apărea, în peisaj, acea parte a presei dispusă să
critice oricând şi pentru orice motiv, găsind în asta suportul independenţei de
opinie. Fiecare putere de până acum a avut cântăreţii ei în strună şi echipele
de zgomote potrivnice. Pentru Traian Băsescu, ca şi pentru Emil Constanti-
nescu cu opt ani mai devreme, trecerea de la condiţia de răsfăţaţi ai presei, în
calitatea lor de opoziţionişti, în aceea de ţinte ale acesteia, a fost extrem de in-
comodă. Dacă Iliescu ajunsese să se imunizeze, după zece ani de exerciţiu, şi
să acceadă la un relativ grad de toleranţă, Băsescu nu dă nici un semn în acest
sens. Ba, din contră, resentimentele sale se acutizează şi nu pierde nici un prilej
să contra-atace, prin ‘mogulii’ care deţin marile trusturi, orice atac la adresa
sa. Băsescu va rămâne, probabil, proverbial prin reacţiile sale de intervenţie
rapidă, telefonică, în emisiunile în care se exprimă puncte de vedere pe care
nu le acceptă. Unei părţi a opiniei publice îi place această atitudine. Oamenii
se gândesc că nici o dictatură nu e bună, cu atât mai puţin una a presei. Pentru
Traian Băsescu consecvenţa în acest demers este însă riscantă. Nimeni n-a câş-
tigat până acum vreo bătălie cu presa, iar preşedintele ar avea mai mult de câş-
tigat aliindu-şi-o (nu mă refer, bineînţeles, la presa portocalie, care îi este fidelă,
chiar cu riscul tirajului) pentru că, pe măsură ce se scurg anii de mandat fără
ca traiul bun să ne copleşească, are tot mai multă nevoie de ea. Până să ajungă
din nou în Opoziţie, pentru a putea fi răsfăţat...   (27 decembrie)
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Nodul patapievician
Scăpând ca prin urechile acului din greaua încercare prin care era să

fie transformat în zburător de la balconul Parlamentului, prin grija suporterilor
lui Corneliu Vadim Tudor, dl Horia Roman Patapievici trage acum concluziile
şi învăţămintele din această întâmplare. Două sunt concluziile sale, transferate
în formă imperativă către cei care ar putea fi factori responsabili: demisia dlui
Văcăroiu şi dezmembrarea PRM. Sunt exigenţe fireşti pentru un democrat de
viţă, cum este domnia sa şi vă propun să le analizăm în ordine. Prima: demisia
dlui Văcăroiu. Domnul acesta este preşedintele Senatului, al doilea om în stat,
şi a avut ingrata sarcină de a conduce lucrările şedinţei Parlamentului în care
a fost condamnat comunismul prin vocea gravă a comandantului de navă Traian
Băsescu, pe un text scris de activistul Vladimir Tismăneanu. Vina principală a
dlui Văcăroiu este aceea de a fi permis accesul în sală şi al suporterilor lui
Vadim, în loc să blocheze uşile după intrarea suporterilor dlui Patapievici. A
mai greşit grav neordonând serviciilor de pază să-i găbjească pe turbulenţii lor,
lăsându-le galeria să o depăşească în intensitate sonoră pe a noastră. Pentru
toate aceste fapte, dl Patapievici cere demisia dlui Văcăroiu. Cum se va pro-
duce, practic, această operaţiune, nu se ştie. Ştim că Alianţa, de ale cărei culori
subtilul eseist se simte foarte ataşat, nu doar sentimental, a încercat mai bine
de un an să-l demită pe preşedintele Senatului, fără să reuşească. Ar mai ră-
mâne, deci, varianta unei demisii voluntare: cuprins de remuşcări, dl Vă-
căroiu să se prezinte în audienţă la ICR şi să-i înmâneze directorului
Patapievici demisia sa însoţită de regretele de rigoare. A doua exigenţă vi-
zează dezmembrarea PRM-ului: pur şi simplu, acestuia ar trebui să i se
smulgă aripile, picioarele şi capul, iar acestea să fie date în grijă câte unui
alt partid! Veţi observa că democratul domn Patapievici nu se hazardează
să spună: ‘interzicerea PRM’. Nu! Dezmembrare! Adică membrii să rămână
intacţi, dar să fie repartizaţi pe la alte partide. Un proces simultan ar trebui,
însă, să suporte şi electoratul PRM: acesta ar trebui, la rândul său, dezmem-
brat şi repartizat pe la formaţiunile dragi dlui Patapievici. Şi iată cum una
dintre marile probleme ale politicii româneşti ar putea fi revolvată printr-
o veritabilă tăiere de nod gordian, în manieră proprie!    (28 decembrie)
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Îndoielile colegului Cristoiu
Într-o emisiune transmisă pe un post de radio, săptămâna trecută,

colegul Ion Cristoiu îşi exprima o nedumerire vecină cu suspiciunea, legată
de neverosimila - crede domnia sa - viteză de reacţie a celor care au făcut
primul ziar liber al Revoluţiei - ‘Liberatea’. Este, bineînţeles, dreptul dom-
niei sale să-şi pună întrebări, deşi în 17 ani ar fi avut răgazul necesar să afle
şi nişte răspunsuri, cu atât mai mult cu cât, cu excepţia unei perioade în care
concurenţa ne-a afectat reflexele colegiale, relaţia bilaterală s-a caracterizat
cel puţin prin civilitate şi respect reciproc. Respectivul episod mi-a fost sem-
nalat de un alt coleg, aflat şi el, în decembrie 1998, pe baricada intelectuală
care a generat acest prim răspuns al presei scrise la provocarea complexă
care a fost Revoluţia română, om care se întâlneşte aproape cotidian cu Ion
Cristoiu nu doar în paginile ziarului în care semnează amândoi, ci şi pe co-
ridoarele redacţiei cu pricina. Evident, nu-mi permit să-i aduc vreun reproş
lui Ion Cristoiu pentru faptul că are dubii în legătură cu acest episod -
aproape fireşti, până la urmă, prin aplecarea naturală pe care o are faţă de
latura abisală a evenimentelor - dar pot să-i reproşez lipsa de apetit pentru
o verificare direct la sursă. Indiferent dacă m-ar fi crezut sau nu, i-aş fi spus
că apariţia ‘Libertăţii’ a fost un fapt cât se poate de natural şi de transparent.
Că după o viaţă de gazetărie dirijată, controlată, cenzurată, eu şi colegii mei
- cei care au avut atunci curajul să participe la o decizie care preceda lim-
pezirea situaţiei şi înclinarea balanţei - am resimţit nevoia de a scrie adevă-
rul... Şi că pentru asta nu a fost nevoie să ne dea cineva vreo aprobare sau
vreo indicaţie. Am relatat în mai multe rânduri povestea apariţiei ‘Libertăţii’,
primul document care atestează Revoluţia ca fapt de istorie, admirabilul
efort colectiv, actul de curaj, implicit, pe care l-a reprezentat. Totul s-a pe-
trecut la lumina zilei şi într-o transparenţă totală, iar transferul de ‘putere’
redacţională a reprezentat un model democratic pe care l-au urmat şi cele-
lalte ziare care au îmbrăţişat cauza libertăţii de exprimare. Unde are ceva
dreptate să se mire dl Cristoiu este, într-adevăr, viteza cu care s-a făcut zia-
rul, care cu puţin înainte de ora 14, în 22 decembrie, era deja distribuit de
voluntarii adunaţi în faţa redacţiei de pe Brezoianu: niciodată condeiul re-
dactorilor nu alergase parcă cu atâta sprinteneală pe hârtie, iar colegii tipo-
grafi au dat o veritabilă probă de viteză, sfidând parcă şi regulile tehnologiei
învechite de la imprimeria ‘Universului’. Dar şi pentru aceste lucruri există
o explicaţie. Aceeaşi...! (29 decembrie)
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Născut să moară
Partidul Liberal Democrat este experimentul politic cel mai origi-

nal al perioadei post-decembriste. Partidul domnilor Stoica şi Stolojan s-
a născut spre a fi înghiţit cu acte-n regulă de către partidul dlui Băsescu.
Era forma juridică necesară pentru a da transferului celor vreo 20 de par-
lamentari aparţinători un aer de onorabilitate, fără a se încălca protocolul
Alianţei. Dacă aceştia ar fi trecut pur şi simplu, de la liberali la democraţi,
Tăriceanu ar fi putut acuza racolarea, contrară literei şi spiritului proto-
colului. Aşa însă avem de-a face cu procesul unei uniuni libere între două
entităţi independente. Soarta partidului pare pecetluită. Unii se mai în-
treabă ce şanse ar fi avut de unul singur. Sigur, să porneşti cu o zestre de
vreo 20 de parlamentari nu este de ici de colo. Corneliu Ciontu a pornit
cu vreo trei, iar Talpeş cu unul singur. Şi au avut sau au pretenţii de a fi-
gura în registrul celor cu drepturi egale. Se pare, însă, că promotorii par-
tidului au realizat un lucru: că cei 20 de parlamentari nu conferă, automat,
partidului lor şi procentele electorale aferente. Pentru că parlamentarii au
plecat din PNL fără ele. Iluzia unei construcţii de sine stătătoare s-a sfârşit
în momentul în care, în stilul său inimitabil, Traian Băsescu a acceptat
schimbarea din funcţie a ministrului Flutur. Până atunci staff-ul disidenţi-
lor se legănase în iluzia că preşedintele va merge cu ei pe faţă şi că Flutur
îşi va păstra funcţia. Cu tot cu privilegiile ei. Adică, gândeau ei, Flutur va
putea pune la lucru în slujba noii formaţiuni întreaga structură a ministe-
rului, cu agronomi, pădurari, şefi judeţeni şi aşa mai departe. Care dacă
n-ar fi făcut ce trebuie ar fi fost schimbaţi fără ca Tăriceanu să poată să
facă ceva. Dar Fluturele nostru s-a trezit, când se aştepta mai puţin, fără
aripioare. Această situaţie poate avea consecinţe neaşteptate. Ca ministru,
având la dispoziţie forţa executivă, el se putea aştepta şi la o funcţie pe
măsură în noul partid. Aşa însă intră în concurenţă directă cu disidenţi mai
influenţi pentru eventualele funcţii de conducere pe care ar urma să le
acorde Partidul Democrat noilor veniţi. Şi uite cum dintr-o piesă de rezis-
tenţă a actualei puteri, s-a ales praful de cariera unui politician care-şi fă-
cuse o profesie din gesturile emfatice şi dintr-o autopropangandă susţinută
cu toate mijloacele la îndemână. Câştigătorul partidei pare să fie Stoica.
Cel ieşit aproape complet din circulaţie, după predarea puterii în mâinile
lui Stolojan. El şi-a regăsit însă apetitul pentru combinaţii şi terenul pro-
pice - cel al nemulţumiţilor din partid. Urmează să exploreze şi terenul
viitorilor aliaţi, unde s-ar putea să găsească oportunităţi neaşteptate, într-
un partid obişnuit cu un alt tip de disciplină..   (30 decembrie)
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ANDO
grafia zi lei

-  Selecţ iuni  2006 -
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Doliu la Parchet 

Croaziera consilierilor 
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Zborul Fluturelui  

Proiect 
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Candidatul 

Curăţenie morală
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Fuziune la Tocător 

Mărţisor DNA 
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Primire oficială

Firul negru
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Arta coaliţiei 

Istoria se repetă 
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Echilibristică

Debarcarea
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Debarcarea 

Bucătărie de partid 
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Sens unic 

Comandament 
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Sinceritate 

Campanie de primăvară 
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Audiere 

Maturizare
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Codul lui Vlădescu 

Alternative 
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Umbre

Presiunea evenimentelor
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Hotărâre de partid 

Viziune Optimistă
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Iniţiativă politică

Principiul punţii



Octavian Andronic / ANUL 2006   ÎNTRE D.A. ŞI NU 317

Rămas bun

Nedumerire juridică
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Evoluţie

Purtator de cuvânt
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Informatorul 

Agentul Felix - arma mortală 
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Încasatorul Tăriceanu 

Companie aeriană 
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Cooperare 

Bilaterala francofonă 
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Raportul de ţară 

Norocosul Elvis
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Înălţarea în grad

Banda celor cinci
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Oferta lui Barosso

Invitaţie pentru Năstase 
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Sindromul Miki

Diagnostic
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Genunchiul lui Călin 

Candidaţii PSD
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Clasicii în viaţă 

Struţocămila
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Lovitura de Stat şi de Partid

Slogan tradiţional
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Fără titlu

La anul şi la... 
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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)
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I N D E X

A

Crin ANTONESCU: lider liberal, ministru al Sportului
Stana ANGHELESCU: consilier prezidenţial, A demisionat în urma
unui scandal de trafic de ţigări în care era implicat soţul, comerciant
de ţigarete, care s-a sinucis
Teodor ATANASIU: ministru al Apărării, demis de Băsescu, preşe-
dinte AVAB
Vartan ARACHELIAN: ziarist de televiziune

B.

Bogdan BALTAZAR: politician FSN, vicepreşedinte AVAS, preşe-
dinte al BRD
Traian BĂSESCU: preşedinte
Vasile BLAGA: lider democrat, preşedinte PDLEugen BEJINARIU:
lider PSD, ministru şi primministru interimar 
Sulfina BARBU: ministru al Mediului 
Emil BOC: lider democrat, preşedinte al PD şi PDL, premier
Gregorian BIVOLARU: şeful curentului yoga “Integrarea în abso-
lut” – MISA, urmărit penal şi refugiat în Suedia
Cristian BOUREANU: lider liberal, trecut la PDL
George BECALI: patronul echipei de fotbal STEAUA, afacerist de
imobiliare
Iosif  BODA: consilier prezidenţial şi ambasador în Elveţia. Analist
“cu ora” la televiziunile de ştiri
Radu BOROIANU: lider liberal, ambasador în Elveţia
Gabriel BIVOLARU: luptător, deputat PDSR, implicat într-o fraudă
fiscală şi condamnat
Dan BESCIU: patron de restaurant şi de companie de drumuri, din
cercul apropiat al lui Băsescu
Lucian BOLCAŞ: lider PRM
Philip BLOOM: partener de afaceri al lui Bogdan Baltazar, condam-
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nat de americani pentru trafic în Golf
Marko BELA: preşedintele UDMR
Ana BLANDIANA: poetă, activistă civică
Florica BEJINARIU: judecătoare, acuzată de colaborare cu Securita-
tea
Silviu BRUCAN: politolog
Anca BOAGIU: politician PD
Birtalan AKOS: ministru UDMR
Vadim BENYATOV: om de afaceri rus, implicat într-un scandal de
spionaj

C.
Emil CONSTANTINESCU: preşedinte al României
George COPOS: om de afaceri, lider PUR şi vicepremier în guvernul
Tăriceanu
Victor CIORBEA: premier, lider de facţiune ţărănistă
Radu CÂMPEANU: primul preşedinte al PNL
Gavril Iosif CHIUZBAIAN: lider PUNR, ministru al Justiţiei şi pre-
şedinte al Uniunii Juriştilor
Ştefan CAZIMIR: profesor  universitar, preşedinte al Partidului Liber
Schimbist, deputat PLS
Radu CIUCEANU: istoric, activist civic
Titus CORLĂŢEAN: lider PSD, parlamentar
Mugur CIUVICĂ: colaborator al lui Emil Constantinescu, preşedin-
tele Fundaţiei G.I.P.
Mircea CĂRTĂRESCU: poet, unicul citit şi admirat de Traian Bă-
sescu
Andrei CHILIMAN: lider liberal, primar al Sectorului 1
Miron COZMA: lider al minerilor din Valea Jiului
Dorin COCOŞ: om de afaceri, soţul Elenei Udrea
Eugen Ovidiu CHIROVICI: preşedintele Marii Loji Masonice Ro-
mâne, şef de agenţie în guvernul Năstase

D.
Gheorghe DOBRE: director de autobază în Primăria Capitalei, minis-
tru în Guvernul Tăriceanu, cel care a blocat contractul Bechtel
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Cristian DIACONESCU: lider PSD, ministru al Justiţiei
Ticu DUMITRESCU: preşedinte al organizaţiei foştilor deţinuţi poli-
tici, membru în Colegiul CNSAS
Vasile DÂNCU: sociolog, ministru în Guvernul Ponta
Mitică DRAGOMIR: preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal
Ene DINGA: ministru al Integrării Europene
Mircea DINESCU: poet, membru al Colegiului CNSAS
Geza DOMOKOS: primul preşedinte al UDMR

F.

Gheorghe FLUTUR: pădurar, ministru al Agriculturii în guvernul Tă-
riceanu, artizan al “aviarei”
Gheorghe FULGA: consilier prezidenţial şi şef al SIE

G. 
Mircea GEOANĂ: ministru de Externe, preşedinte PSD
Ion GHIŞE: lider liberal, primar al Braşovului
Costin GEORGESCU: şef al SRI şi ambasador în Cipru

H. 

Omar HAYSSAM: om de afaceri de origine siriană, implicat în răpi-
rea jurnaliştilor români
Viorel HREBENCIUC: lider PSD, secretar general al Guvernului
Văcăroi
Ioan HĂRDĂU: ministru al Educaţiei
Puiu HAŞOTTI: lider liberal
Cătălin HARNAGEA: şef al SIE

I.

Ion ILIESCU: preşedintele României, lider al senatorilor social-de-
mocraţi în Senat
Corneliu IACOBOV: om de afaceri moldovean
Antonie IORGOVAN: parlamentar independent, membru al Comisiei
de redactare a Constituţiei 
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Mugur ISĂRESCU: guvernatorul BNR din 1990 până în zilele noas‐
tre
Adrian IORGULESCU: lider liberal, ministru al Culturii şi preşe-
dinte al Uniunii Compozitorilor

L. 

Dan LUPAŞCU: judecător, preşedinte al CSM
Amedeo LĂZĂRESCU: lider liberal, acuzat de colaborare cu Securi-
tatea

M. 

Alina MUNGIU: activist civic, directoare în TVR
Monica MACOVEI: ministru al Justiţiei în cabinetul Tăriceanu
Miron MITREA: lider sindical, ministru al Transporturilor
Nicolae MANOLESCU: lider al Partidului Alianţei Civice, preşedinte
al Uniunii Scriitorilor, ambasador la UNESCO
Bebe MIHĂESCU: sexolog TV
Marius MARINESCU: lider democrat
Mona MUSCĂ: politician PNL, ministru al Culturii, acuzată de cola-
borare cu Securitatea
Dorina MIHĂILESCU: secretar general adjunct al Guvernului în ca-
binetul Năstase
Şerban MIHĂILESCU: secretar general al Guvernului 
George Cristian MAIOR: politician PSD, numit de Băsescu în func-
ţia de director SRI
Virgil MĂGUREANU: primul director al SRI
Mioara MANTALE: prefect al Capitalei
Naty MEIR: om de afaceri israelian, specializat în excrocherii. Parla-
mentar PRM (2004-2008). Condamnat în 2010 la patru ani închisoare

N.

Adrian NĂSTASE: preşedinte PSD, premier al României, preşedinte
al Camerei Deputaţilor
Eugen NICOLĂESCU: lider liberal, ministru al Sănătăţii
Dan NICA: ministru al Telecomunicaţiilor în Guvernul Năstase
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Zsolt NAGY: ministru al Telecomunicaţiilor în Guvernul Tăriceanu

O.

Bogdan OLTEANU: lider liberal, preşedinte al Camerei Deputaţilor
Sorin OPRESCU: lider PSD, primar general al Capitalei
Cozmin OLĂROIU: antrenor al echipei Steaua
George ONIŞORU: preşedinte al Colegiului CNSAS
Leonard ORBAN: Comisar European pentru Multilingvism
Ludovic ORBAN: lider PNL, ministru al Transporturilor
Răzvan ORĂŞANU: preşedinte AVAB
Ioan OLTEAN: lider democrat
Gabriel OPREA: fost prefect al Capitalei, în cabinetul Năstase şi,
pentru o săptămână – ministru de Interne în cabinetul Boc

P.

Dan PETRE: consilier prezidenţial al lui Emil Constantinescu
Zoe PETRE: consilier prezidenţial al lui Emil Constantinescu
Cristina PÂRVULESCU: funcţionară în Primăria Capitalei, candi-
data lui Băsescu pentru funcţia de ministru al Integrării Europene
Andrei PLEŞU: scriitor, filosof, membru în numeroase comitete şi
comiţii, ministru de Externe, consilier prezidenţial
Dan Ioan POPESCU: ministru al Economiei în cabinetul Năstase
Dinu PATRICIU: om de afaceri, politician liberal, patronul ROMPE-
TROL
Vasile PUŞCAŞ: negociator pentru aderarea la UE
Cezar PREDA: lider democrat
Horia Roman PATAPIEVICI: filosof, preşedinte ICR
Alexandru PALEOLOGU: lider liberal, ambasador la Paris
Victor PONTA: preşedinte al organizaţiei de Tineret PSD şi şef al
Corpului de Control al Primului-Ministru

Q
Mircea IONESCU QUINTUS: preşedinte PNL, ministru al Justiţiei
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R
Petre ROMAN: premier şi lider naţional al FSN, ministru de Externe
Ioan RUS: ministru de Interne în cabinetul Năstase

S.

Adriana SĂFTOIU: consilieră a lui Traian Băsescu
Claudiu SĂFTOIU: consilier al lui Traian Băsescu şi director SIE
Valeriu STOICA: lider liberal, preşedinte PNL şi ministru al Justiţiei
Marian SĂNIUŢĂ: director ARIS şi ministru de Interne
Adrian SÂRBU: patronul grupului de presă MEDIA PRO
Nini SĂPUNARU: şef al Vămilor
Theodor STOLOJAN: premier, preşedinte PNL, candidat la preşe-
dinţie şi consilier prezidenţial
Adrian SEVERIN: fost ministru de Externe, europarlamentar
Carol SEBASTIAN: jurnalist, demascat ca fost colaborator al Securi-
tăţii
Rodica STĂNOIU: ministru al Justiţiei 
Niculae SPIROIU: ministru al Apărării
Codruţ SEREŞ: ministru al Economiei
Marian SÂRBU: lider sindical, ministru al Muncii

T.

Călin POPESCU TĂRICEANU: premier, preşedinte PNL
Nicholas TAUBMAN: ambasadorul SUA în România (2005 – 2009)
Mihai TATULICI: jurnalist de televiziune
Corneliu Vadim TUDOR: preşedinte PRM
Mihai TĂNĂSESCU: ministru de Finanţe 
Corneliu TURIANU: judecător, parlamentar PNŢCD, membru al
CNSAS 
Ion ŢIRIAC: om de afaceri
Dorin TUDORAN: jurnalist
Raluca TURCAN: lider democrat
Ioan TALPEŞ: consilier prezidenţial, director SIE
Radu TIMOFTE: director SRI
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