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Cuvânt înainte...

Ando, pasionatul bine temperat

Pentru mine şi cei care au debutat în presă imediat după Revo-
luţie, Octavian Andronic a fost multă vreme un reprezentant al vechii
generaţii de jurnalişti, alături de Uncu, Creangă, Băcanu, Ştireanu, Cris-
toiu, Nistorescu, cei care făcuseră presă şi înainte de decembrie 1989.
În plus, dată fiind separaţia ideologică fără nuanţe a începutului anilor
’90 - când eu activam la Dreptatea ţărănistă, România liberă şi Radio
Europa liberă, aparţinând “unei anumite părţi a presei”- Ando, care scria
la Libertatea, mai apropiat ca orientare de Azi şi Dimineata, aparţinea,
firesc, “celeilalte părţi a presei”. Şi, totuşi, deşi ar putea să pară curios,
între dreapta şi stânga, în carierele noastre a existat un punct de inter-
secţie, pe care l-am descoperit mai târziu, retrospectiv. În punctul acesta
se situează responsabilitatea faţă de profesie, care include documentarea
solidă a subiectelor, bagajul cultural, forţa verbului, satira şi umorul de
calitate, respectul faţă de valori, civilitatea şi decenţa limbajului şi echi-
librul abordării, dincolo de subiectivismul... obiectiv. În punctul acela
am realizat că, de fapt, profesional, Octavian Andronic şi cu mine apar-
ţinem aceleiaşi generaţii, o generaţie a bunului simţ. Iar marea deosebire
dintre noi e că Ando a fost şi a rămas un nume, pe când eu am trecut
meteoric prin peisaj, rămânând doar în capitolul “gazetarilor postdecem-
brişti”.

Cu toate că, multă vreme, ne-am situat pe părţi diferite ale bari-
cadei, am cultivat o formă de respect pentru poziţia şi convingerile ce-
luilalt, dublat de o anumită simpatie. Se spune că, dacă ai fost jurnalist,
aşa vei rămâne toata viaţa. Cu toate că, deja, nu mai eram gazetar, în
2000 am primit o invitaţie de la Octavian Andronic, pentru a face parte
din delegaţia ce urma să participe la Expoziţia Universală de la Hanovra
şi a prezenta experienţa mea de comunicator în tripla ipostază de ziarist,
purtător de cuvânt al MAE şi director într-o multinaţională. Atunci
ne-am cunoscut mai bine, iar sentimentele reciproce de respect, simpatie şi în-
credere s-au consolidat. Am mers cu plăcere la emisiunile de televiziune
pe care le modera, ştiind că va fi o gazdă neutră, care îşi pune invitaţii
în valoare şi am început să îi citesc cu mai multă aplicaţie articolele, sau
să îi caut caricaturile, mai ales atunci cand aveam nevoie de claritate sau
de înţelegerea aprofundată a unui subiect la zi, de regulă năclait în zgura
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partizanatelor atat de diverse şi de perverse ale diferitelor canale şi pu-
blicaţii controlate de o pleiadă de potentaţi ştiuţi sau bănuiţi. Accesul la
textele şi desenele sale a fost cu atât mai facil cu cât autorul s-a adaptat
rapid la presa on line, întemeind o agenţie de ştiri independentă, Amos
News, şi un Ziar Personal (ZP), fără a neglija însă vechiul nume al celei
mai citite gazete din anii regimului apus, Informaţia, cea care avea să
devină, pe 22 decembrie 1989, Libertatea. În paranteză fie spus, dacă
mă uit în urmă, cred că declicul care a trezit în mine nevoia de scris şi
m-a făcut să devin jurnalist a fost în noaptea aceea, pe Podul Grant, când
cineva mi-a dat un exemplar din primul număr al Libertății.

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

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

“322” poate constitui o carte de referinţă pentru istoricii viitoru-
lui şi, totodată, un manual pentru viitorii ziarişti. Pentru că, în meseria
asta, zăbovim rar în aprofundarea a ceea ce e important, lăsându-ne do-
minaţi de ceea ce este urgent şi “la zi”.  A fi jurnalist în America sau
într-o democraţie consolidată este de-a dreptul plicticos. Cel puţin
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aceasta a fost convingerea mea în perioada de trei luni a unei burse în
SUA. La noi se petreceau lucruri, se întâmplau chestii, aveai şansa de a
participa ca actor în schimbare şi puteai contribui la modelarea peisajului
şi construirea personajelor publice, era şi este o efervescenţă copleşi-
toare. Articolele lui Ando, un pasionat bine temperat al prezentului, prind
culoarea clipei şi poartă titluri uneori grave, alteori livreşti şi, adesea,
savuroase: Vrabia mălai visează, Doctrina la români,  Statura şpăgii,
Polii politicii de “doi poli”…. Pisica pe acoperişul fierbinte, Ambasa-
dorul Jacuzzi, Căldura mare!, De la Duminica Orbului la Sâmbăta chio-
rului…, A fost sau n-a fost…aviară?, Marţi, 13, Bileţelul versus
Dosărelul, Noţiunea de cenzură, Ţara la schimb…

N-aş vrea să se înţeleagă cumva, din rândurile de mai sus, că
“322” conţine o înşiruire de subiecte minore, tratate major. Dimpotrivă,
“322” poate fi o cheie către aprofundare şi întrebare, către noi înşine şi
înţelegerea felului nostru de a fi ca naţie şi de a reacţiona ca persoane,
repetând aceleaşi greşeli şi perpetuând aceleaşi stări: “în asta constă,
paradoxal, penibilul şi savoarea politicii care se face la Bucureşti, unde
nimeni nu mai ştie care e puterea şi cât de puternică este şi care este
opoziţia şi câtă opoziţie face cu adevărat”- toate acestea, azi, la pătrat,
sau, mai degrabă, “la technocrat”, aş adăuga eu constatărilor lui Octavian
Andronic, din 9 octombrie 2007.

Chiar dacă nu eşti de acord cu Ando, pe anumite subiecte (în
cazul meu restituirea proprietăţilor sau Piaţa Universităţii) poţi să-i res-
pecţi, democratic, convingerile. Într-o lume dominată de facil, tabloid
şi scandal, stilul său e un reper de stabilitate şi soliditate, o reflexie a
unui sistem de valori. În mod curios, deşi n-a făcut rabat la critică,
luându-i pe mulţi peste picior în articolele şi, mai ales, în caricaturile
sale,  Octavian Andronic nu pare a fi stârnit pasiuni negative sau duş-
manii de moarte. Ăsta e un mare talent, trebuie să recunoaştem. Nu ştiu
cu prietenii cum stă dar, în cazul acestora, exista măcar opţiunea de a
alege. Rugămintea lui Ando, de a scrie câteva rânduri ca prefaţă la acest,
simbolic, al şaptelea volum, m-a surprins şi m-a onorat. M-a surprins
pentru că numele meu urmează să se înscrie într-un şir de prefaţatori cu
care lumea (iar eu cu atât mai puţin), în mod natural, nu m-ar fi văzut
asociată: Adrian Năstase, Ion Iliescu, Răzvan Theodorescu, Stelian
Ţurlea, Grigore Arbore (dar şi Adrian Cioroianu). M-a onorat pentru că
reprezintă un semn de preţuire, încredere şi normalitate. Şi, mai ales, de
lipsa de încrâncenare. Cu care, ideal, ar trebui să putem privi către
trecutul nostru şi, mai ales, către viitor. 

Gilda Lazăr
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Prefeţe şi prefaţatori

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

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

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

„Textele pe care Octavian Andronic le (re)aduce în faţa cititorului nu
reprezintă doar comentarii pertinente şi pline de substanţă în legătură cu
evenimentele care au dominat anul 2001. Dincolo de aspectele ce ţin de
imediat, ele ridică o serie de probleme privind organizarea şi funcţionara
societăţii naţionale şi internaţionale. Indiferenţa populaţiei faţă de spaţiul
public, în lipsa unor modele reale în cadrul societăţii sau scăderea
coeziunii şi a solidarităţii sociale, pe fondul unor abordări conflictuale
şi maniheiste promovate de la cel mai înalt nivel al statului sunt realităţi
care, pe de o parte, explică de ce trecutul a devenit prezent, iar pe de altă
parte oferă răspunsuri celor care se întreabă ce trebuie făcut. Mai rămâne
ca, după aflarea lor, să trecem cu toţii la acţiune. „ (Adrian Năstase)
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Capitalismul de cumetrie (Anul 2002)

,,Punctul pe Y” al lui ANDO
“Autorul, în cronicile sale zilnice, reuşeşte să reflecte cu măiestrie
şi acut spirit de observaţie toate trăirile şi zbaterile societăţii româ-
neşti 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)

Separaţia palatelor (Anul 2003)
Ahile şi broasca 

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

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

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

Soluţia imorală (Anul 2005)
Principiul Arătării Pisicii

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

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

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

Ando are şi talent de caricaturist. Când nu scrie, desenează. De
multe ori îşi însoţeşte editorialele cu desene. Cu foarte multe dintre
aceste caricaturi – în anumite perioade aproape zilnice – a deschis ex-
poziţii. 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 desăvâr-
şeşte 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 ve-
deţi astăzi, ideea însăşi de a realiza o emisiune de acest gen s-a modificat.
Apărea într-o epocă în care moderatorii de televiziune erau pricepuţi,
eleganţi, civilizaţi şi cu adevărat inteligenţi. Extrem de exactă observaţia
profesorului Adrian Cioroianu: ”Nu cred că este vreo persoană publică
– din politică, din administraţie sau vreun coleg din presă – care să fi
fost vreodatîă ofensată de vreun rând al dlui Andronic; chiar şi atunci
când este muşcător sau ironic, fraza acestuia nu agresează; ea este
empatică,e ste argumentată şi, mai ales, are acel calm stilistic al jurna-
listului adevărat, care ştie că puterea frazei scrise derivă direct din res-
ponsabilitatea autorului ei.” (Stelian Ţurlea)
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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 2007 

1 ianuarie: 
- România şi Bulgaria devin membre ale Uniunii Europene.
- Sibiul împarte împreună cu Luxemburgul titlul de Capitală Europeană a
Culturii.
- Sud-coreeanul Ban Ki-moon devine noul Secretar General al Naţiunilor
Unite, înlocuindu-l pe Kofi Annan.
- Slovenia adoptă moneda euro.
3 ianuarie: Octavian Bellu este eliberat din funcţia de consilier de stat.
9 ianuarie: 
- Patru brăţări dacice care fac parte din patrimonul naţional, sunt răscumpărate
de Guvernul României şi readuse în ţară.
- Apple lansează noul model IPhone în cadrul MacWorld Expo.
11 ianuarie: 
- Anton Pandrea devine preşedinte al CSM în locul lui Iulian Gâlcă.
- Elena Udrea declară la o emisiune televizată că în 2005, pe vremea când era
consilier la Cotroceni, preşedintele Băsescu a primit un “bileţel roz” de la pre-
mierul Tăriceanu în care îi cerea să intervină la Parchet în favoarea lui Dinu
Patriciu.
- Codruţ Olaru este numit în funcţia de procuror şef al DIICOT şi Angela
Ciurea, adjunct.
12 ianuarie: Preşedintele Băsescu promulgă Legea privind reorganizarea şi
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.
12-13 ianuarie: Congres Extraordinar al PNL. Fostul preşedinte Mircea
Ionescu Quintus se amuză pe seama disidenţilor liberali: “Nu mai sunt sigur
că la viitorul congres vom mai fi împreună... S-ar putea la viitorul congres să
fiu la PLD, adică Plecat La Dumnezeu.”
14 ianuarie: Preşedinţii Traian Băsescu şi Victor Iuşcenko participă la cere-
monia inaugurării podului peste Tisa şi a punctului de trecere a frontierei
Sighetu Marmaţiei – Solotvino.
17 ianuarie: Presedintele Băsescu, îi transmite Premierului Tăriceanu, docu-
mentul şi cardul de corespondenţă privată “bileţelul roz”, primit în prima parte
a anului 2005.
18 ianuarie: 
- Preşedintele României îi cere Primului Ministru să prezinte public dovezi în
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sprijinul afirmaţiei referitoare la “subordonarea Guvernului intereselor sale şi
oligarhiei de care s-a înconjurat la Cotroceni”.
- Preşedintele PC, Dan Voiculescu, îl acuză pe Traian Băsescu că i-a trimis un
bilet fostului ministru al Economiei, Codruţ Şereş, în care îi cerea să intervină
în favoarea unor grupuri de interese de pe langă ALRO Slatina.
19 ianuarie: Premierul Tăriceanu îl eliberează din funcţie pe şeful ANAF,
Sebastian Bodu, membru PD.
21 ianuarie: 
- Senatorii resping Ordonanţa de Urgenţă pentru ratificarea Acordului (semnat
din partea Guvernului României de Mihai Răzvan Ungureanu) prin care era
înfiinţată Fundaţia Publică Româno-Ungară “Gojdu”, cu sediul la Budapesta,
al cărei patrimoniu ar fi urmat să includă moştenirea lui Emanoil Gojdu. Re-
prezentanţii UDMR părăsesc sala.
- La congresul PNŢCD (în funcţia de preşedinte este ales Marian Miluţ), pre-
mierul Tăriceanu îl acuză pe preşedintele Băsescu că încearcă să instaureze
“un regim de autoritate personală”.
22 ianuarie: 
- Fostul consilier al lui Ion Iliescu, Ioan Talpeş, depune la Parchetul General o
sesizare în cazul biletului trimis de premier preşedintelui României.
- Leonard Orban depune jurământul de învestitură în funcţia de Comisar
European pentru Multilingvism, la Luxemburg.
30 ianuarie: 
- Autorităţile române şi bulgare semnează la Sofia, acordul privind construcţia
unui nou pod peste Dunăre, între Vidin şi Calafat.
31 ianuarie: Preşedintele Microsoft, Bill Gates, ajunge în Bucureşti pentru
inaugurarea Centrului de Suport Tehnic al Microsoft România.

*
2 februarie: Primul ministru Tăriceanu cere ministrului de Externe să-şi
prezinte demisia, în urma situaţiei create de reţinerea a doi muncitori români
în Irak.
5 februarie: Ministrul de Externe, Mihai Răzvan Ungureanu demisionează.
12 februarie: PSD sesizează Curtea Constituţională despre iniţierea procedu-
rilor de suspendare din funcţie a preşedintelui Băsescu.
16 februarie: 
- Dorin Marian este numit în funcţia de prim-consilier al primului ministru, cu
rang de secretar de stat. 
- Biroul Politic Central al Partidului Naţional Liberal îl propune pe europarla-
mentarul Adrian Cioroianu pentru funcţia de ministru al Afacerilor Externe.
19 februarie: Preotul exorcist Daniel Petru Corogeanu este condamnat la 14
ani de închisoare.
26 februarie: Traian Băsescu se întâlneşte cu reprezentanţi ai societăţii civile
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pe tema introducerii votului uninominal.
28 februarie: 
- Social-democratul Titus Corlăţean citeşte în plenul reunit al celor două
Camere cererea de suspendare a preşedintelui, semnată de 182 de parlamrntari.
- Parlamentul aprobă înfiinţarea comisiei de anchetă privind suspendarea pre-
şedintelui. Liderul conservatorilor, Dan Voiculescu, este ales preşedintele co-
misiei.

*
9 martie: Ion Ţiriac, cu o avere de peste 1,1 miliarde dolari, devine primul
român pe lista Forbes a celor mai bogaţi oameni din lume (locul 840).
12 martie: Traian Băsescu respinge invitaţia de a deveni membru de onoare
al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR), potrivit unui comu-
nicat remis de Palatul Cotroceni.
19 martie: Claudiu Elwis Săftoiu demisionează din fruntea SIE, după o pe-
rioadă de doar 5 luni.
20 martie: Familia regală intră oficial în posesia Castelelor Peleş şi Pelişor şi
a terenurilor aferente.
21 martie: Premierul Tăriceanu preia, cu titlu interimar, responsabilităţile mi-
nistrului de Externe, până când se va rezolva starea de blocaj, generată de
decizia preşedinteluilui Băsescu de a nu-l confirma în funcţie pe Adrian
Cioroianu, după 43 zile de la demisia lui M. R. Ungureanu.
25 martie: Uniunea Europeană aniversează 50 de ani de la semnarea Tratatului
de la Roma, prin care au fost puse bazele Comunităţii Economice Europene.
26 martie: Prima gală dedicată industriei de film din România a Premiilor
Gopo.
30 martie: Valeriu Turcan este numit purtător de cuvânt al Preşedintelui
României.

*
2 aprilie: Premierul Tăriceanu restructurează guvernul. PD-ul este exclus de
la guvernare.
4 aprilie: În mesajul preşedintelui privind situaţia politică actuală a României,
Traian Băsescu vorbeşte despre “băieţii deştepţi”, care s-au îmbogăţit pe căi
ilegale.
5 aprilie: 
- Sunt investiţi membri ai Guvernului: Adrian Mihai Cioroianu, Afaceri ex-
terne; Varujan Vosganian, Economie şi finanţe; Cristian David, Interne; Tudor-
Alexandru Chiuariu, Justitie; Teodor Viorel Meleşcanu, Apărare; Ludovic
Orban, Transporturi; Cristian Mihai Adomniţei, Educaţie, cercetare şi tineret;
Paul Păcuraru, Muncă, familie şi egalitate de şanse; Ovidiu Ioan Silaghi, IMM,
comerţ, turism şi profesii liberale; Decebal Traian Remeş, Agricultură şi dez-
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voltare rurală; Laszlo Borbely, Dezvoltare, lucrări publice şi locuinţe; Attila
Korodi, Mediu şi dezvoltare durabilă.
- Aviz consultativ negativ (nu există dovezi ale unor încălcări grave ale
Constituţiei) al Curţii Constituţionale privind propunerea de suspendare din
funcţie a Preşedintelui României
16 aprilie: Traian Băsescu este suspendat de Parlament, cu 322 voturi “pentru’’
şi 108 “împotrivă’’.
17 aprilie: Traian Băsescu anunţă (la câteva ore după ce Curtea Constituţională
a trimis parlamentului avizul negativ) că îşi menţine intenţia de a demisiona
din funcţie imediat după vot, dacă senatorii şi deputaţii vor decide să îl sus-
pende din funcţie.
19 aprilie: Camerele Reunite ale Parlamentului votează cererea de suspendarea
a preşedintelui Traian Băsescu.
20 aprilie: 
- Nicolae Văcăroiu este preşedintele interimar al României. 
- Traian Băsescu (la doua ore după ce Curtea Constituţionala a constatat inte-
rimatul funcţiei de preşedinte) se răzgândeşte: “Nu demisionez, ne vedem la
referendum!”
23 aprilie: 
- La Sibiu are loc cea de-a XV-a ediţie a Galei Premiilor Uniunii Teatrale din
România pentru activitatea susţinută în anul 2006.
- Parlamentul votează un amendament propus de PSD conform căruia în
situaţia în care nu se vor prezenta la urne jumătate plus unu din numărul cetă-
ţenilor cu drept de vot iar Curtea Constituţională hotărăşte că acesta este un
motiv pentru invalidarea referendumului, Parlamentul “va decide asupra pro-
cedurii de urmat”.
- Alexandru-Octavi Stănescu este numit consilier prezidenţial iar Ghiorghi
Prisăcaru şi Andrei Alexandru sunt numiţi consilieri de stat.
- Este promulgată Legea privind sprijinul financiar acordat de către statul
român Schitului românesc “Prodromu”, de la Muntele Athos.
29 aprilie: Peste un milion de oameni mărşăluiesc prin Istanbul şi alte mari
oraşe în sprijinul secularismului din Turcia.

*
12 mai: Finala celei de-a 52-a ediţii a Eurovision are loc la Helsinki, Finlanda.
România reprezentată de trupa Todomondo se clasează pe locul 13.
17 mai: Ţăraniştii Remus Opriş, Şerban Rădulescu, Gheorghe Siman, alături
de mai mulţi lideri de filiale, sunt excluşi din PNTCD.
19 mai: 
- Referendumul pentru suspendarea preşedintelui Băsescu. Prezenţa la vot este
de aprox. 30%. Traian Băsescu revine la Cotroceni.
- Traian Băsescu confiscă telefonul unei reporteriţe a postului Antena 3, adre-
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sându-i-se cu apelativul “păsărică”. Preşedintele băgă telefonul în buzunar, dar
uită să-l închidă, acesta înregistrând expresia “ţigancă împuţită”.
21 mai: Biroul Electoral Central anunţă privind rezultatele referendumului
naţional pentru demiterea Preşedintelui României.
23 mai: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării decide că pentru
expresia de discriminare rasială, Traian Băsescu să primească un avertisment. 
26 mai: Preşedintele Băsescu îi retrage lui Corneliu Vadim Tudor, Ordinului
Naţional “Steaua României”.
27 mai: Filmul “4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, în regia lui Cristian Mungiu este
premiat cu Palme d’Or, la Festivalului de la Cannes.
29 mai: Prefectura Capitalei retrocedează o parte din aleile şi menajeria
Circului de Stat din Bucureşti.

*
1 iunie: Deschiderea Festivalului Internaţional de Film Transilvania.
4 iunie: Moţiunea de cenzură, iniţiată de PD, “Guvernul Tăriceanu trebuie să
plece’’ semnată de 119 parlamentari este respinsă.
11 iunie: Zsolt Nagy este suspendat din funcţia de ministru al Comunicaţiilor
şi Tehnologiei Informaţiei.
12 iunie: Liderului PRM, C.V. Tudor decide, în urma unei şedinţe de Birou
Permanent, să-i excludă din partid pe senatorul Dan Claudiu Tănăsescu şi pe
Bebe Ivanovici.
13 iunie: Adrian Cioroianu are o întrevedere la Washington cu Secretarul de
Stat american Condoleezza Rice.
18 iunie: Musulmani demonstrează la Londra împotriva reginei Elisabeta care
l-a înnobilat pe Salman Rushdie.

*
1 iulie: Rutierul Dan Anghelache câştigă a 44-a ediţie a Turul României (prima
victorie românească după 10 ani).
9 iulie: Markó Béla demisionează din funcţia de ministru de stat pentru coor-
donarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării euro-
pene.
10 iulie: Preşedintele nu vrea “să blocheze” Legea pensiilor, dar nu va pro-
mulga legea “mincinoasă” a pensiilor, până nu i se prezintă “sursele sustenabile
de finanţare”.
13 iulie: Sunt învestiţi judecători ai Curţii Constituţionale: Augustin Zegrean,
Valentin Zoltan Puskas şi Tudorel Toader.
17 iulie: Concert Rolling Stones la Bucureşti, pe stadionul Lia Manoliu.
23 iulie: Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, anunţă instituirea codului roşu
din cauza temperaturilor ridicate pentru municipiul Bucureşti şi judeţele Giur-
giu, Ilfov, Teleorman, Olt şi Dolj, după ce timp de două zile consecutive s-au
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înregistrat temperaturi de 41 grade Celsius.
24 iulie: Se declanşează scandalul “avionului prezidenţial” sub “conceptul de
redotare a Companiei ROMAVIA”.
30 iulie: 
- Patriarhul Teoctist moare în urma unui stop cardiac.
- Ministrul Zsolt Nagy este revocat din funţie şi înlocuit cu Iuliu Winkler la
ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei.

*
8 august: 
- Preşedintele Băsescu, dezaprobă “modul lipsit de demnitate în care unii
politicieni aleg să îşi susţină nevinovăţia, încercând să inventeze conspiraţii
politice şi lansând acuzaţii fără acoperire la adresa unor instituţii ale statului”.
- Preşedintele Băsescu solicită Guvernului ca vila de protocol din staţiunea
Covasna (unde este cazat), aflată în administrarea Regiei Autonome Adminis-
traţia Patrimoniului Protocolului de Stat, să fie scoasă de pe lista imobilelor
care urmează a fi vândute.
17 august: 
- Consilierul prezidenţial Teodor Baconschi este numit ambasador extraordinar
şi plenipotenţiar al României în Republica Franceză, pentru atenuarea scanda-
lului “jacuzzi”.
- În cadrul Cancelariei primului-ministru sunt numiţi consilieri de stat: Adrian
Ioan-Titieni pe domeniul educaţie, cultură, culte şi Adrian Curaj, pe domeniul
IT, e-guvernare, cercetare.
28 august: Mioara Mantale, fost membru PD, este înlocuită din funcţia de pre-
fect al Capitalei cu subprefectul Cătălin Deaconescu.

*
1 septembrie: Concertul de deschidere a Festivalului şi Concursului Interna-
ţional “George Enescu”.
4 septembrie: Deschiderea oficială a lucrărilor Adunării Ecumenice Europene
la Sibiu.
8-16 septembrie: A 12-a ediţie a turneului de tenis Open România.
9 septembrie: În urma intervenţiei chirugicale la nivelul glandei tiroide la care
a fost supus preşedintele Băsescu, echipa medicală a constatat “o evoluţie post-
operatorie foarte bună”. 
12 septembrie: Mitropolitul Daniel Ciobotea al Moldovei şi Bucovinei este
ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
17 septembrie: Conferinţa “Startul pensiilor private în România”.
19 septembrie:
- Cerere DNA privind încuviinţarea urmăririi penale faţă de fostul ministru al
Apărării, Victor Babiuc şi faţă de Miron Mitrea, fost ministru al lucrărilor pu-
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blice, transporturilor şi locuinţei.
- Gheorghe Oprescu este învestit în funcţia de preşedinte al Consiliului
Concurenţei, în locul demisionarului Mihai Berinde.
24 septembrie:
- 140 de senatori şi deputaţi depun moţiunea “1000 de zile de haos. Sfârşitul
guvernării de dreapta”. Moţiunea este respinsă. 
- D.N.A. începepe urmărirea penală faţă de Nicolae Paul Anton Păcuraru, mi-
nistrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse şi faţă de Ioan Codruţ Şereş, fost
ministru al Economiei şi Comerţului.
- Ceremonia de inaugurare a aleii “Heydar Aliyev” din Parcul Tei.
25 septembrie: Preşedintele Băsescu susţine o declaraţie de presă referitoare
la activitatea Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire
la săvârşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului. 
30 septembrie: Întronizarea Patriarhului Daniel.

*
4 octombrie: Inaugurarea “Fabricii de maşini-unelte portabile acţionate elec-
tric” din comuna Brăneşti, investiţie a corporaţiei japoneze Makita.
8 octombrie: Preşedintele “Renault – Nissan”, Carlos Ghosn, în vizită la cen-
trul CKD din România.
10 octombrie: TVR1 difuzează o înregistrare video cu momentul în care
ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeş, primeşte de la fostul ministru al
Agriculturii, Ioan Avram Mureşan, sacoşa cu caltaboşi. Remeş va demisiona a
doua zi.
12 octombrie: Dacian Cioloş este numit ministru al Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
20 octombrie: Lucian Bute câştigă centura mondială IBF, la Montreal, după
ce îl învinge prin KO în repriza a 11-a pe columbianul Alejandro Berrio.
23 octombrie: La Palatul Cotroceni este anunţată semnarea decretului privind
organizarea referendumului pentru introducerea votului uninominal.
25 octombrie: Este primit, la Palatul Cotroceni, Recep Tayyip Erdogan, prim-
ministrul Republicii Turcia.
28 octombrie: Preşedintele Băsescu refuză propunerea ministrului Justiţiei,
Tudor Chiuariu, de revocare din funcţie a procurorului Doru Ţuluş şi află “cu
surprindere” de intenţia unor membri ai Guvernului de a “refuza diminuarea
costurilor publice ale organizării în comun a alegerilor” pentru Parlamentul
European şi respectiv a referendumului privitor la modul de vot  la viitoarele
alegeri legislative.
29 octombrie: Moţiune “Educaţia rămâne, guvernul pleacă’’, semnată de 130
de parlamentari (2 semnături retrase) – nu a mai fost dezbătută.
30 octombrie: 
- Românul de etnie rromă Nicolae Romulus Mailat este acuzat de poliţia
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italiană de agresarea unei italience. Două zile mai tîrziu, după decesul victimei,
cazul declanşează reacţii dure ale autorităţilor din Italia.
- În CSAT se discută Programul de restructurare al Armatei prin reducerea
numărului ofiţerilor superiori cu 1480 de cadre, şi o reducere de 1770 de
angajaţi civili.

*
8 noiembrie: Apelul lui Traian Băsescu la Curtea de Apel, în problema CNCD
(înregistrarea discuţiei cu soţia, după confiscarea telefonului al unei ziariste),
este respins.
15 noiembrie: Preşedintele Băsescu regretă “citarea eronată a unor informaţii
în cadrul emisiunii de la Realitatea TV”. 
16 noiembrie
- Vizitele oficiale pe care ar fi urmat să le întreprindă preşedintele Băsescu, în
Kuweit şi Emiratele Arabe Unite sunt anulate, fără să se precizeze motivul.
- Valeriu Turcan condamnă “reaua credinţă dovedită de directorul general al
SRTV Alexandru Sassu”, pentru încercările repetate de a bloca accesul şefului
statului la televiziunea publică.
18 noiembrie: Cercetări sociologice indică un interes extrem de scăzut al
populaţiei pentru referendumul “uninominal”, chiar şi în comparaţie cu cel
pentru alegerile europarlamentare.
21 noiembrie
- Echipa de fotbal a României  învinge echipa Olandei, cu scorul de 1-0; Ro-
mânia se califică la Euro 2008, după 8 ani.
- Daniela Andreescu este numită în funcţia de consilier de stat în cadrul Admi-
nistraţiei Prezidenţiale.
25 noiembrie: Alegeri euro-parlamentare şi referendum pentru introducerea
votului uninominal majoritar în două tururi de scrutin, în România.
26 noiembrie: Preşedintele României, înaintează Parlamentului propunerea
de numire a lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcţia de director al Serviciului
de Informaţii Externe.
29 noiembrie: 
- Curtea Constituţională constată că, “din totalul de 18.296.459 persoane
înscrise în lista pentru referendum, au participat la vot 4.851.470, număr insu-
ficient pentru ca referendumul să fie declarat valabil.
- Preşedintele Băsescu adresează o scrisoare premierului Tăriceanu în care îi
solicită să aibă în vedere remanierea Guvernului, respectiv a miniştrilor Paul
Păcuraru şi Tudor Chiuariu.

*
2 decembrie: Fostul lider al minerilor, Miron Cozma, este eliberarat din peni-
tenciar
4 decembrie: Partidul Democrat şi Partidul Liberal Democrat (desprins din
PNL şi condus de Theodor Stolojan) decid să se comaseze prin absorbţie sub
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numele de Partidul Democrat Liberal, Emil Boc fiind confirmat în funcţia de
Preşedinte al partidului.
5 decembrie: 
- Camerele reunite ale Parlamentului validează numirea lui M. R. Ungureanu
la conducerea Serviciului de Informaţii Externe.
- Europarlamentarul Laszlo Tokes este primit la Palatul Cotroceni.
- Dezvelirea statuii din bronz a lui Nicolae Bălcescu (sculptor Mircea Spătaru)
din Parcul Izvorul Rece.
12 decembrie
- Borbely Karoly este învestit ministru al comunicaţiilor şi tehnologiei infor-
maţiei.
- Aviz negativ al Curţii Constituţionale privind Legea votului uninominal pen-
tru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.
13 decembrie 
- Autorităţile din Republica Moldova declară persoane non grata doi diplomaţi
ai Ambasadei României la Chişinău.
- Revista România literară, cu sprijinul Fundaţiei Anonimul, declară “Aripa
dreaptă”, (ultimul volum din trilogia Orbitor) de Mircea Cărtărescu drept “Car-
tea Anului 2007”.
16 decembrie: România ocupă locul patru la Campionatul Mondial de Handbal
Feminin din Franţa.
18 decembrie: În cursul şedinţei CSAT, este abordată tema înzestrării Armatei
României cu avioane multirol, nefiind însă întrunite toate elementele pentru a
se lua o decizie în acest sens.
18 decembrie: Deputatul PRM, Lia Olguţa Vasilescu, pleacă la PSD.
20 decembrie: Sunt rechemaţi ambasadorii Mihnea Motoc (reprezentant
permanent al României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite) şi Lazăr
Comănescu (reprezentant permanent al României pe lângă Uniunea Euro-
peană).
21 decembrie: Spaţiul Schengen se extinde cu nouă state. Ungaria, Polonia,
Cehia, Slovacia, Slovenia, Estonia, Lituania, Letonia şi Malta au îndeplinit
toate condiţiile necesare pentru suprimarea controalelor la frontierele interne.
27 decembrie: 
- Ceremonia de decorare, la Cotroceni, a primarului municipiului Sibiu, Klaus
Werner Iohannis.
- Fostul prim-ministru al Pakistanului, Benazir Bhutto, reîntoarsă din exil este
asasinată.
30 decembrie: O aeronavă Boeing 737 aparţinând companiei TAROM este
grav avariată după ce loveşte o maşină utilitară aflată pe pista Aeroportului
“Henri Coandă” din Bucureşti.

Selecţie de pe fluxul de ştiri al Agenţiei Amos News operată de Viorel Andronic
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România: păcat că e locuită?

Catastrofobia şi pesimismul şi-au dat parcă mâna în a face din mo-
mentul îndelung aşteptat al intrării noastre în Uniunea Europeană unul plin de
semne de întrebare. După ani de entuziasm şi de optimism, generate de o per-
cepţie parţială a realităţilor unioniste, încep să apară temerile. Este ca atunci
când îţi dai jos gardul care-ţi apără sărăcia şi vezi cum se năpustesc asupra
răzoarelor firave din grădina ta orătăniile vecinilor mai avuţi. Nu prea vezi
oportunitatea ca şi animalele tale, mai flămânde, să pască din ograda lor...
De la 1 ianuarie 2007, dată care părea atât de îndepărtată, România a intrat
într-o nouă etapă a istoriei sale. De la Revoluţie şi până acum nu am făcut
altceva decât să ne pregătim - aşa cum am ştiut şi am putut - pentru un alt tip
de existenţă, într-o societate complexă, cu mult mai puţine bariere, cu o con-
curenţă sporită şi cu un alt orizont de aşteptare. Noi n-am prea văzut sau n-am
vrut să vedem costurile unei vieţi mai bune, imaginându-ne adesea integrarea
ca pe un soi de camion cu ajutoare venite ca la revoluţie. Desigur, integrarea
va pune probleme mari întreprinzătorului român. Mulţi nu vor rezista. Cei care
vor trece însă hopul acesta vor rămâne şi vor reprezenta vârful de lance al pro-
gresului.  Competiţia va fi şi cea care va ridica nivelul de trai. Scumpirile vor
fi inevitabile, pentru că pe principiul vaselor comunicante, nu se vor putea
menţine diferenţele actuale. Dar acestea vor împinge salariile în sus, spre ni-
veluri comparabile cu restul Uniunii. Nu peste noapte şi nu uniform - epoca
egalitarismului a apus definitiv. Cei mai spăimoşi se tem de depopularea ţării,
odată cu înlăturarea barierelor de orice fel. Avem deja vreo două milioane de
români în afară. Probabil că vor mai pleca vreun milion. Locul nu va rămâne
însă gol. Se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat şi în alte părţi, de-a lungul valu-
rilor succesive de aderare. Vom avea căpşunarii noştri, veniţi din Basarabia,
China, Ucraina sau de prin alte locuri unde nivelul de viaţă din România va fi
privit aşa cum priveam noi nivelul din Uniune. Apoi va urma valul întoarceri-
lor: în cel mult cinci ani, aproape jumătate dintre cei plecaţi se vor întoarce,
găsind acasă oportunităţi superioare celor din ţările în care au emigrat în căutare
de locuri de muncă şi de un trai mai bun.

România e o ţară promiţătoare. Păcat că e locuită - spune un banc cu
notorietate. Sunt sigur, însă, că numărul celor care fac din ea o ţară mică şi
săracă va scădea pe măsură ce oamenii vor constata că pot să facă lucruri mai
bune pentru ei şi pentru cei din jur, pe măsură ce clasa politică se va cerne şi
la vârf vor rămâne cei compatibili cu exigenţele adevăratului spirit european.
România, cred, va putea fi locuită de cei care o merită. (3 ianuarie)
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Numărătoarea inversă
În stilul său inimitabil, preşedintele Băsescu a ‘furat’ şi startul numă-

rătorii inverse a aderării României la UE din noaptea de 31 decembrie 2006.
Cu nonşalanţa unui elev nu prea silitor care face din asta chiar un titlu de mân-
drie, preşedintele a sărit de la 4, direct la 1, pentru a ajunge mai repede la mo-
mentul lansării. Este, poate, explicabilă o asemenea grabă care derivă din
frustrările şi temerile aproape permanente că vom rata acest moment decisiv
pentru istoria contemporană a României.

Drumul nostru spre Uniunea Europeană a început, practic, a doua zi
după ce România s-a desprins din chingile dictaturii şi când am realizat cu toţii
cât de mult ne îndepărtasem de continentul din care făceam parte, datorită izo-
lării ermetice faţă de valorile împărtăşite de comunitatea acestuia. Uniunea
Europeană ca noţiune, filtrată de propaganda de partid, nu reprezentase pentru
noi altceva decât un subiect de comentarii critice şi o temă de caricaturi legate
de disputele din ‘piaţa comună’, văzută simplist ca un soi de tarabă la care
negociatorii se trag de păr sau îşi cară pumni în capete.

Cu toate aceste evidenţe, primul semnal public referitor la aderare ca
obiectiv fundamental al politicii româneşti a apărut relativ târziu, după vreun
an şi ceva, atunci când într-o intervenţie a sa, fostul parlamentar Liviu Mureşan
s-a referit explicit la acest lucru. E drept că la vremea respectivă Uniunea, care
îşi consumase deja ‘valurile’ interne, nu manifestase disponibilitatea lărgirii,
mai ales din cauza decalajului considerat atunci apreciabil, dintre membrii săi
şi potenţialii candidaţi. Politica lărgirii, ca strategie, s-a manifestat abia atunci
când a devenit vizibil faptul că o serie de ţări din fostul lagăr socialist - res-
pectiv Cehoslovacia, Ungaria şi Polonia - plecaseră de pe poziţii economice
incomparabil mai avantajoase decât altele. Cu toate acestea, România a făcut
parte în 1996 din grupul de ţări cu care se demaraseră negocierile, în cadrul
unui program care viza lărgirea în trepte. Schimbarea din ‘96 şi debandada ge-
nerată de incompentenţa noilor autorităţi au făcut însă ca România să piardă
această poziţie, şi din primii şase, cum fusese iniţial avizată, să ajungă în coada
celor 12. Doar eforturile susţinute ale guvernului Năstase (căruia nu i se pot
nega merite reale) au făcut ca ţara noastră să nu fie complet desprinsă de pluton
şi insistenţele ieşite din comun ale echipei acestuia au făcut ca, în 2002, auto-
rităţile comunitare să accepte termenul de 1 ianuarie 2007, în defavoarea unei
soluţii deschise. Ce a urmat ştim prea bine: cu gâfâieli, cu poticneli, cu ochi
închişi, am reuşit să doborâm pădurea de steguleţe roşii şi să-i convingem pe
cei de la Bruxelles că lăsându-ne pe dinafară îşi crează lor înşişi probleme mai
mari decât ale noastre. România este acum ţara europeană cu drepturi depline.
Dar şi cu obligaţii pe măsură. Abia de aici încolo începe marea provocare:
integrarea propriu-zisă.  (4 ianuarie)
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Preţul isteriei aviare
A trebuit ca ministrul Flutur să iasă din Guvern printr-un joc politic

pentru ca să se poată întrevedea meritele sale reale în procesul de dezagregare
pre-comunitară a agriculturii. Cel care-şi trâmbiţa de trei ori pe zi succesele în
lupta cu perfidul virus aviar nu ne-a spus niciodată care a fost preţul victoriei
sale. Îl aflăm acum, din surse colaterale: peste 40 de milioane de euro şi sacri-
ficarea inutilă a unui milion de găini!

Dacă am fi pe vremea răposatului, contribuţia dlui Flutur ar fi fost,
fără îndoială, taxată ca subminare a economiei naţionale, iar locul său n-ar fi
fost în prezidiul fantomaticei formaţiuni politice a domnilor Stolojan şi Stoica,
ci la Jilava. Dar, istoria care se scrie sub ochii noştri pare să aibă alte reguli.

De la bun început a fost suspect zelul cu care ministrul s-a aruncat, cu
pieptul deschis, să înfrunte o molimă confirmată vag şi arareori. În timp ce, în
jurul nostru le mureau grecilor o curcă (şi aia de negăsit după deces) şi sârbilor
câteva raţe, la noi molima părea să aibă o mie de capete care muşcau din toate
părţile. Localităţi întregi şi odată cu ele, întreaga populaţie zburătoare, erau
condamnate la primul semn suspect, înainte să se poată confirma prezenţa vi-
rusului. Mai mult: contrar oricărei legi, ministrul Agriculturii băga în carantină
oamenii! Localităţi întregi erau izolate şi păzite cu jandarmii, fără ca forul emi-
tent să aibă un astfel de drept. Şi cu toate astea s-a întâmplat. Ţăranilor noştri
le-au murit dintotdeauna peste iarnă o parte din păsări, dar asta a fost prima
dată când s-a dat fenomenului o amploare catastrofică. Dincolo de popularitatea
ieftină pe care şi-a făcut-o ministrul (în fond, nerăspunzând direct de problemă)
apar acum tot mai clare semnele marii afaceri, pentru anumite cercuri avizate,
pe care a constituit-o ‘lupta’ cu aviara. Milioane de euro au intrat în conturile
unor firme alese pe sprânceană care n-au făcut altceva decât să stropească roţile
maşinilor cu substanţe dificil de identificat. Firme româneşti de profil au fost
împinse spre faliment fără dovezi palpabile că în ele ar fi zburdat virusul aviarei
- ceea ce, bineînţeles, a favorizat concurenţa sau importatorii. 

Cei mai păgubiţi au fost însă, ca deobicei, amărâţii de ţărani cărora
‘mascaţii’ lui Flutur le-au răpit din ogradă păsăretul de pe urma cărora îşi
duceau cei mai mulţi traiul, lăsându-le în schimb nişte bani cu care nu aveau
ce face.

Există, cred, la ora actuală, suficiente suspiciuni şi chiar probe care să
demonstreze că epidemia aviară a fost dacă nu o mare înşelătorie, o acţiune
care a afectat economia naţională. Şi pentru care fostul ministru Flutur şi cei
care l-au acompaniat în această manevră ar trebui să fie chemaţi pentru a da
socoteală. Şi pentru a plăti.   (5 ianuarie) 
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Tăriceanu - ucenicul lui Năstase?

Sincer să fiu, premierul Tăriceanu mi-a dat pentru prima dată impresia
că a învăţat ceva din subtilităţile care se practică la vârful administraţiei, atunci
când a desfiinţat o Agenţie, pentru a înfiinţa a doua zi, alta, dar cu acelaşi obiect
de activitate. Dacă mişcarea respectivă ar fi fost făcută de Adrian Năstase, nu
m-aş fi mirat. Pentru că făcea parte din stilul său şi din practica sa politică. Dar
nu mă aşteptam la o asemenea subtilitate - ca să folosesc un eufemism - din
partea lui Tăriceanu.

Despre ce este vorba: după preluarea puterii, la începutul lui 2005,
Alianţa Portocalie a procedat metodic la înlocuirea oamenilor fostului regim
cu ai săi, proprii. Prin unele locuri, precum Autoritatea Naţională de Regle-
mentare în Comunicaţii, s-a lovit de niscai prevederi legale care nu permiteau
schimbarea aşa, pur şi simplu, cei aflaţi în funcţii beneficiind de un mandat în
timp. Cum însă premierul era presat de clientelă să-şi pună acolo omul, pe Dan
Georgescu, n-a avut altă soluţie decât să-l dea afară pe Ion Smeianu.

Şi, cum ordinul venea tocmai de sus, nimeni nu s-a încumetat să-i
atragă premierului atenţia că ceea ce face este ilegal şi că chiar şi el trebuie să
respecte legea. Cum spuneam, Smeianu a fost dat afară. Omul a făcut ceea ce
ar fi făcut şi Tăriceanu dacă era în locul lui: s-a adresat justiţiei. Justiţia inde-
pendentă cum o ştim, a lungit-o cât a lungit-o cu ochii spre cabinetul nr. 1, dar
până la urmă a trebuit să dea o soluţie, definitivă şi irevocabilă. Iar această so-
luţie spune că Ion Smeianu trebuie repus în funcţie, urmând ca cel care l-a dat
afară în mod abuziv - Tăriceanu adică - să-i plătească din buzunarul propriu
salariul, sporurile, indemnizaţiile şi majorările de pe parcursul celor aproape
doi ani de şomaj ai fostului preşedinte de Autoritate. Premierul a fost nevoit să
înghită găluşca şi să bage adânc mâna în buzunarul în care s-au strâns dividen-
tele anuale din afacerile personale. N-a putut însă să înghită afrontul de a-l
reinstala în funcţie pe beneficiar. Aşa că, asemenea unui prestidigitator, a recurs
la şmecheria de a desfiinţa Autoritatea şi de a înfiinţa a doua zi o alta, la cârma
căreia l-a numit, bineînţeles, tot pe protejatul său, Georgescu.

Isteţ premierul, nu-i aşa? Păi mâine-poimâine, dacă nu-i place moaca
unui ministru, desfiinţează ministerul şi înfiinţează apoi altul! Cu preşedintele
- despre care se ştie sigur că nu-l înghite - e însă mai greu. Nu poate să-l dea
afară din Cotroceni şi nici să mute preşedinţia în Piaţa Victoriei.

Isteţimea asta se numeşte, însă, abuz sadea, şi dacă acesta nu va fi sanc-
ţionat, va da sentimentul că România, deşi intrată în Europa, continuă să fie
ţara lui Papură Vodă.   (6 ianuarie)
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O paralelă istorică: APR - PLD!
Fac pariu că puţini sunt cei care-şi mai amintesc faptul că pe firma-

mentul politicii româneşti a evoluat o cometă numită APR (Alianţa Pentru
România - dacă nu mă înşeală memoria). Orginile originalei formaţiuni stau
în eşecul electoral al PDSR din 1996, când valul schimbării a adus în faţă o
nerăbdătoare combinaţie de partide şi partiduleţe pe care doar presiunile ex-
terne le-au făcut să se strîngă în acelaşi coş electoral, obligându-le aproape să
câştige în faţa unui partid erodat de fenomenele timpurii ale corupţiei. După
alegeri, la congresul extraordinar din primăvara lui 1997 o grupare condusă de
câţiva lideri de atunci ai partidului, între care moralistul şi teoreticianul de
astăzi, Iosif Boda şi vicepreşedintele liberal Teodor Meleşcanu au încercat să
producă o ruptură atrăgându-l de partea lor pe Ion Iliescu. Acesta a refuzat însă
mişcarea şi gruparea a constituit rapid o nouă formaţiune care s-a bucurat de o
atenţie excesivă din partea presei şi a observatorilor politici. Noul partid a
devenit parlamentar înainte de a se naşte, graţie membrilor săi aleşi pe listele
PDSR, iar bunele relaţii ale liderilor săi cu managerii celor mai importante
instituţii de sondaje l-au făcut să apară din plecare pe poziţii favorabile. A fost
un debut exploziv, ajutat nu doar discret de către cei care doreau să-l transforme
într-o contrapondere la principalul partid din opoziţie, iar măiestria publică a
liderilor săi l-a făcut să crească în percepţia publică cu o viteză şi o intensitate
care îi depăşeau puterile reale. Situat în zilele sale bune la o evaluare de circa
15% în opţiunile electorale, partidul distilat în laboratoarele pariziene ale lui
Costea a abordat alegerile din 2000 de pe poziţii de forţă. A fost încurajat şi de
semnalul dat de locale unde obţinuse un scor apreciabil. Legislativele şi prezi-
denţialele s-au transformat însă într-un dezastru, APR nereuşind să treacă pra-
gul electoral, iar candidatul său la preşedinţie - Teodor Meleşcanu - situându-se
pe un loc modest. 

Triumful PDSR-ist avea să deturneze interesul faţă de găsirea unor
eventuale explicaţii. Partidul s-a dispersat aproape la fel de repede cum s-a for-
mat, şi în urma sa n-au mai rămas decât vagi amintiri legate de persoane şi
nicidecum de doctrină. Dorindu-se a fi ceva între stânga şi dreapta, partidul
dlui Meleşcanu a sfârşit prin a se salva, prin persoane, la bordul altor ambar-
caţiuni.

Nu ştiu de ce, dar actualul PLD - dacă se poate vorbi aşa despre un
partid care încă nu există în mod formal - îmi evocă traiectul APR-ului. Aceiaşi
politicieni frustraţi, acelaşi interes excesiv al presei, acelaşi suport deloc discret
al sondatorilor de opinie şi acelaşi sprijin interesat de la vârf. Şi, mai ales, o
platformă opoziţionistă în locul unei doctrine clare. Şi, probabil, o traiectorie
asemănătoare...   (8 ianuarie)     
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Navetiştii tranziţiei

Bunicul dinspre partea mamei este, probabil, primul navetist din
familia mea. Dintr-o familie săracă, cu mulţi copii, nu şi-a putut permite să se
însoare până când nu a plecat să muncească în America. A petrecut acolo câţiva
ani, exact cât să-şi strângă banii cu care, întors acasă, putea să-şi cumpere pă-
mântul cu care să poată ţine o familie. S-a dus de două ori peste ocean, pentru
a completa câştigul cu cele necesare şi pentru casă. Abia după aceea a făcut
nunta, creştineşte, cu cea pe care o alesese încă dinaintea primei plecări. Mii,
zeci de mii de români din Banat şi din Transilvania au făcut naveta transatlan-
tică, căpătuindu-se astfel şi pregătindu-se pentru cea de-a doua etapă a ‘nave-
tismului’ naţional. Mulţi dintre ei au prosperat până la a fi clasificaţi drept
chiaburi de către regimul comunist, devenind participanţi activi la o nouă etapă
a navetismului românesc. Mi-a rămas întipărită în memoria copilului de vreo
cinci ani care eram, plecarea spre Bărăgan a unchilor şi mătuşilor mele, mânaţi
de la spate de miliţieni, fiecare cu ce putuse să ia cu el în graba plecării, şi de
la care rudele şi-au luat rămas bun printre lacrimi şi plânsete. Câţiva ani mai
târziu aveam să merg în vizită la ei, undeva pe lângă Feteşti, unde între timp,
harnici chiar şi în disperare, ridicaseră un nou sat. În curtea fiecărei gospodării
păstraseră bordeiul în care descinseseră din garniturile trenului de marfă  care
îi lăsase noaptea în câmp. După ani, unii dintre ei s-au întors în Banat, la casele
lor în care fuseseră cazaţi cu tot cu animale, ţiganii şi din care nu mai rămăsese
mare lucru. Cei mai mulţi au preferat să rămână în Bărăganul pe care-l înno-
bilaseră prin priceperea şi prin râvna lor, făcându-l să înflorească chiar şi în
condiţiile colectivizării. 

Ultima navetă pe care o fac neamurile mele din capătul ţării este în
Europa. Au plecat, valuri-valuri, încă de pe când trecerea fâşiei spre Serbia sau
spre Ungaria se făcea uneori cu preţul vieţii sau al libertăţii. Sunt mulţi, plecaţi
de ani de zile, care prin Germania, care prin Austria, care prin Italia şi Spania,
mai nou. Fac acolo bani şi trăiesc bine graţie aceleiaşi hărnicii şi priceperi care
i-a făcut preţuiţi peste tot pe unde-au umblat de-a lungul vremii. Gândul şi
inima lor au rămas în ţară. Se vor întoarce aici, cum au făcut-o de atâtea alte
ori şi vor continua să muncească, cum au făcut-o mereu, preferând să trăiască
mai bine în propria lor ţară. 

Navetismul tranziţiei, ca orice alt navetism, are începuturile şi sfârşi-
turile sale...   (10 ianuarie) 
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Apusul unui fenomen: mineriadele!

Odată cu ieşirea din puşcărie a lui Miron Cozma se încheie, probabil,
cel mai tulbure episod din istoria post-decembristă a României. Pentru că liderul
minerilor din Valea Jiului reprezintă o categorie cu care democraţia n-ar trebui să
aibă de-a face: aceea a deţinuţilor politici. Cozma n-a fost un deţinut de drept
comun. Faptele pentru care a fost condamnat - odată prea blând, iar apoi prea
aspru - au vizat ordinea de stat. Etapa revoluţionară, cea care, teoretic, n-ar trebui
să intre sub incidenţa vreunei legi, nici a celor pe care un astfel de eveniment le
abrogă de la sine şi nici a celor ce nu apucă să fie promulgate, s-a încheiat în
decembrie 1989. Tulburările care s-au produs ulterior pe fondul slăbiciunii or-
ganelor abilitate ale statului sau ale competiţiei acerbe dintre diferite centre de
putere, n-au reprezentat decât ‘replicile’ marelui cutremur, cele care au ajutat,
de fapt, societatea să se aşeze în matca democraţiei. Mineriadele reprezintă un
fenomen unic în postcomunism. Orgoliul de a fi fost singura categorie socio-
profesională care s-a opus dictaturii i-a făcut pe mineri să-şi aroge calitatea de
jandarmi ai democraţiei, într-un mod în care se încălcau înseşi principiile aces-
teia. De la primele incursiuni, demonstrative, din ianuarie şi februarie 1990,
când au fost priviţi de o bună parte a populaţiei cu o relativă simpatie şi cu nă-
dejdea că măcar ei pot suplini lipsa de autoritate a autorităţilor şi până la ma-
nifestările violente din iunie n-a fost decât un pas. Pasul acesta a continuat
într-o formă acută în septembrie 1991 când, de la apărători ai ordinii, ei au de-
venit agresori, încercând impunerea cu forţa a unor decizii politice cu rădăcini
sociale. Cozma s-a întâmplat să fie exponentul fenomenului, care, ulterior,
s-a mulat pe datele sale caracteriale. Dacă n-ar fi fost el, ar fi fost un altul. La
fel ca şi droaia de politicieni apăruţi peste noapte, a crezut în menirea lui într-o
formă tiranic mesianică. Imunitatea de conjunctură l-a acreditat pentru mine-
riadele din 1999. La Vâlcea, la mânăstire, ar fi putut - dacă ar fi vrut - să obţină
orice de la un premier abandonat şi speriat. A preferat să fie modest şi modestia
l-a costat. Revenite din spaima de moarte, autorităţile de atunci au încercat să-i
dea o lovitură mortală prin condamnarea excesivă pronunţată de o justiţie aflată
sub comandă. La Costeşti, fenomenul mineriadelor şi-a dat duhul, odată cu
mitul clasei muncitoare care merge întotdeauna în Paradis. Capitalismul săl-
batic s-a instalat definitiv, odată cu încarcerarea liderului, iar marii prădători,
autorizaţi sau iliciţi, n-au mai avut, practic, a se teme de nimic.

De ce au fost mineriadele un fenomen tipic românesc? De ce aceste lu-
cruri nu s-au întâmplat, de pildă, în Polonia, unde tradiţia era mai puternică?
Poate pentru că nu a avut ce să le suplinească. În România n-a existat o pătură
intelectuală unită, capabilă de rezistenţă şi de contestare coerentă. Au existat doar
voci, cele mai multe stridente sau minate de falsitate.Victoria împotriva dictaturii
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fusese prea uşoară pentru a fi convingătoare. Părţile adverse se contopiseră, prac-
tic, în Front şi la ‘istorici’. Minerii rămăseseră singura categorie omogenă şi cre-
dibilă, până la un punct. Acela de la care şi-au depăşit condiţia.  (11 ianuarie)

Dincă
L-am cunoscut direct atunci când mi-a înmânat, personal, unica dis-

tincţie pe care am obţinut-o în trecutul regim: la aniversarea a 25 de ani de
existenţă ai ziarului la care lucram pe atunci, m-am regăsit - spre surprinderea
mea - pe lista celor recompensaţi cu o medalie. Medalia Muncii. La festivitatea
care a avut loc la Teatrul Mic, primarul general al Capitalei a participat în per-
soană. Mi-l amintesc, slab, înalt, cu o căutătură severă, strângând mâna, mun-
citoreşte. Îl ştiam din faima pe care o avea, de a fi dur şi fără milă. Băgase pe
mulţi la puşcărie, pentru diferite hoţii sau culpe întâlnite  în catalogul duşma-
nilor orânduirii, de unde şi porecla pe care o primise: Ion Te-leagă. Pentru Bu-
cureşti, mandatul său a fost unul pozitiv şi faţă de predecesorul său, Cioară,
era unul care părea să poată înţelege anumite situaţii. L-a prins în funcţie cu-
tremurul din 1977, când a beneficiat, în acţiunile sale, de un suport popular
deschis.L-am revăzut, la televizor, în timpul procesului foştilor membri CPEx.
Făcea parte din ‘banda celor 4’ care se nimeriseră să dea socoteală şi pentru
erorile celor care nu mai erau în funcţii. Faţă de un histrion ca Postelnicu, de
un prostănac sadea, ca Bobu, sau de un ramolit ca Mănescu, a impresionat
printr-o ţinută demnă şi prin asumarea deschisă a culpelor care i se puneau în
spinare. Cu barbă albă, căruntă, tras la faţă, ajunsese să capete imaginea unui
ascet. A ieşit apoi din vizorul interesului public. După câţiva ani de puşcărie a
fost eliberat pe motive medicale. A rămas o perioadă inactiv până când ginerii
săi, deveniţi oameni de afaceri prosperi, l-au pus la treabă dându-i pe mână un
business mărunt. În 1997 când se împlineau două decenii de la tragedia naţio-
nală care a fost marele cutremur din ‘77, l-am căutat ca să-l invit la o emisiune
de televiziune. Întâi a refuzat. Apoi, după ce s-a gândit mai bine, a acceptat:
‘Le datorez acest lucru celor alături de care am încercat să vindecăm rănile
lăsate de cutremur’. În emisiune a fost ponderat şi precis în amănunte. Deşi
purtând sechelele limbii de lemn, discursul lui era incomparabil mai coerent şi
vădea o cunoaştere superioară a realităţilor bucureştene decât cel al primarilor
de pe atunci, Halaicu sau Lis. În relaţia cu cuplul dictatorial îşi asuma deschis
lipsa de curaj şi de atitudine faţă de excesele acestora: ‘Am fost militar 27 de
ani. Eram obişnuit să execut ordine’. Deşi considerat în epocă un apropiat al
Elenei Ceauşescu, avea o părere execrabilă despre aceasta. ‘Incultă şi rea’.
Avea şi o problemă care pe atunci îl obseda: ce s-a întâmplat cu cele 500
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milioane de dolari din ajutoare externe rămase după ce Elena Ceauşescu a
hotărât sistarea consolidărilor la clădirile afectate, afirmând că singurul care
ar mai putea da relaţii ar fi mâna dreaptă a Elenei, Ion Ursu, cel salvat mira-
culos de ruşi din arestul de la Jilava...

Ion Dincă s-a stins din viaţă zilele trecute. A fost unul din corifeii unui
regim opresiv, remarcându-se prin duritate şi disciplină oarbă. Tot el, după ‘89
este cel care a devenit un cetăţean onest şi responsabil, asumându-şi partea de
vină din responsabilitate colectivă pentru acţiunile opresive ale sistemului. Sunt
oare oamenii sub vreme sau sub sisteme?    (12 ianuarie)

Marea neruşinare
Am fost tentaţi să credem că e vorba de o mituire la nivel înalt. Noroc

că ne-a liniştit premierul, explicându-se de ce a numit în comisia de re-priva-
tizare a uzinei de automobile de la Craiova câţiva dintre miniştrii actualului
cabinet: ca să meargă privatizarea repede şi să-i ferească pe membrii acesteia
de tentaţii! Ambele explicaţii sunt de o puerilitate vecină cu neruşinarea. Întâi
- pentru că trebuie să fii cel puţin naiv ca să-ţi închipui că stând călare pe
indemnizaţii de mii de euro, fără să facă nimic, membrii comisiei se vor grăbi
să-şi taie singuri acest izvor de bunăstare, grăbind în vreun fel procesul. Cât
despre tentaţii, ne-am lămurit de mult cum e cu ele. Ăsta a fost, vreme de 15
ani, refrenul sloganului despre corupţie: vezi bine, funcţionarii demnitari erau
obligaţi să pună botul din cauza lefurilor mici. Între timp, lefurile s-au mărit,
cel mai mult chiar la acele categorii (justiţie, poliţie, administraţie) unde mai
în fiecare zi procurorii înhaţă câte un corupt. Cât despre salariile miniştrilor,
ca să dăm un exemplu, nici n-ar mai trebui să vorbim: nu este vorba că o leafă
de demnitar se învârte în jurul salariului minim primit de un manager de com-
panie privată. E vorba că pentru un ministru salariul nu contează. El poate fi
depus în linişte la bancă pentru a face pui şi pentru a putea fi declarat ca venit
la sfârşitul anului când se completează fişele. Un ministru beneficiază gratuit
de tot ce are nevoie şi de câte ceva pe deasupra. Cum ar fi o maşină de top, de
peste 50.000 de euro, precum AUDI-ul A6 pe care-l ţine încă în garaj ministrul
Educaţiei, ca să scape de gura jurnaliştilor. Cine ar vrea să ştie mai exact care
sunt privilegiile necalculate ale unui ministru, să-l întrebe pe dl Flutur de ce
plânge cu lacrimi amare după fotoliul de ministru al Agriculturii pe care a fost
nevoit să-l lase liber, pentru că o astfel de funcţie te pune la adăpost nu doar
pe tine, ci şi familia, prietenii şi clienţii de toate felurile. ‘Sporurile’ compen-
satoare au devenit principala sursă de venituri legale pentru mulţi dintre repre-
zentanţii administraţiei publice, unii dintre ei ajungând să facă parte din câte
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10 CA-uri sau comisii de privatizare. Uitaţi-vă pe declaraţiile de avere pe anul
trecut şi veţi vedea cu cât s-au îmbogăţit pe această cale cei care au făcut parte
din Comisia de privatizare a BCR sau CEC şi veţi avea o imagine mai clară a
problemei.

Că reprezentanţii noştri îşi umflă buzunarele legal, dar imoral, pe
tăcute, e o chestie. Unii dintre ei nu rezistă tentaţiei de a-şi etala bunăstarea:
risipa pe care bugetul o face cu maşinile de lux pe care le pune la dispoziţia
tuturor nepricopsiţilor (uite-l, de o altă pildă, pe şeful muzeelor de la Iaşi, şi al
său Touareg de 50.000 euro, cu care bate coclaurii judeţului ca să vadă dacă
sunt deschise muzeele) va ajunge proverbială şi începi să ai senzaţia că o ţară,
cu cât este mai săracă sau mai neperformantă, cu atât mai mult doreşte să caşte
prăpastia dintre omul de rând şi cei care-l conduc.   (13 ianuarie) 

Autoritatea Naţională Tăriceană
Până de curând credeam că nivelul de iresponsabilitate şi de amato-

rism care s-a manifestat în perioada Guvernului Ciorbea nu va putea fi egalat.
Se întâmplaseră pe atunci lucruri care te făceau să te cruceşti şi să te întrebi în
ce fel de ţară trăim şi cine sunt cei care au ajuns să ne conducă şi pe care noi
înşine am făcut greşeala să-i alegem. Cooperativa electorală care a fost
Convenţia Democratică a promovat în prima linie reprezentanţii necalificaţi şi
nepregătiţi a trei centre de putere: ţărăniştii, liberalii şi democraţii. După tre-
cerea dificilului examen al algoritmului pentru ocuparea principalelor funcţii
a venit rândul verificării modului în care întregul mecanism putea să funcţio-
neze. A reieşit un Executiv pe măsura şefului său, lălâu, nehotărât, împiedicat
în propriile decizii. Premierul Ciorbea avea de condus un guvern format din
alte trei - dacă nu chiar patru - guverne, fiecare cu şefii şi cu disciplina sa pro-
prie. Vor rămâne în anale şedinţele de guvern din acea vreme, care începeau
dimineaţa devreme şi se terminau noaptea târziu, pe parcursul cărora miniştrii
veneau şi plecau de câte trei-patru ori rezolvându-şi diferite probleme, nu
numai personale, în timp ce dl Ciorbea rămânea neclintit pe locul său, rezistând
eroic pe baricada nehotărârilor de guvern. Sechele ale acestui stil de lucru
s-au răsfrânt şi asupra următorului premier, Radu Vasile, a cărui relaţie con-
tondentă cu Cotrocenii se reflecta asupra modului de lucru cu reprezentanţii
acestui curent: de pildă, ministrul Sârbu îl sfida direct, părăsind şedinţele de
guvern în toiul dezbaterilor!

Sârbu măcar dădea pe acolo. Monica Macovei nici nu mai catadicseşte
să facă asta. Ea îşi trimite de la bun început un reprezentant de rangul doi sau
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trei, cum s-a întâmplat la şedinţa de guvern de săptămâna trecută. Întrebată de
ziarişti de ce n-a participat, a răspuns cu candoare: păi, premierul nu m-a invi-
tat! Adică Tăriceanu nu numai că nu i-a trimis o invitaţie cu floricele în care
să-şi exprime fericirea de a o avea alături, la palatul Victoria, pe ministreasa
cu ale justiţiei, dar nici măcar un telefon nu i-a dat, ca să-i spună: Rodico, ce
faci mâine pe la 10? Nu vii să bem o cafea la Palat?

Că premierul Tăriceanu are probleme mari într-un guvern pe care
nu-l mai controlează nici măcar în partea care-i revine din Alianţă, e tot mai
evident. După episodul Flutur, avem acest prelungit episod Macovei, în care
disputele au depăşit cadrul intern şi se tranşează în presa internaţională căreia
doamna Macovei, incapabilă să-şi promoveze altfel politica, îl pârăşte pe şeful
său că n-ar mai avea chef să lupte cu corupţia. În orice altă ţară normală o ase-
menea declaraţie ar fi trebuit să fie însoţită de o demisie, de onoare, dacă nu
de o demitere. Tăriceanu ţine însă prea mult la scaunul său pentru a şi-l risca
printr-o poziţie hotărâtă, preferând să navigheze în zig-zag pe apele tulburi ale
unei Coaliţii căreia i se vede urzeala rară, decât să-şi afirme demnitatea de
premier.   (15 ianuarie) 

Dacă-i Balc, Balc să fie!

Mai ţineţi minte, acu’ doi ani, când cu primul masacru la mistreţii
patriei? Ce revoltă populistă, ce trageri la răspundere pentru sângele vărsat!
Nici Ceauşescu nu-şi permitea aşa ceva! Şi Năstase, căzut ca musca-n lapte,
după ce în campanie promisese sfios că în viaţa lui nu mai pune mâna pe puşcă!
Şi vigilentul ministru Flutur, care a ordonat pe loc o anchetă şi rezilierea con-
tractului cu asasinul de Ţiriac! Ce s-a întâmplat după toate astea? Nimic.
Contractul cu Ţiriac s-a reziliat, dar cum dl Flutur n-avea de unde să-i înapoieze
milionul de euro investit în amenajarea Balcului, a fost nevoit să-l declare câş-
tigător la o nouă licitaţie. Şi, uite-aşa, s-a ajuns de unde s-a plecat. Ţiriac şi-a
văzut de treabă mai departe, anul trecut a organizat o nouă vânătoare, înconju-
rată însă de un mister aproape total, pentru ca acum, în 2007, să culmineze cu
o euro-vânătoare unică pe continent: cu invitaţi unul şi unul, cu conturi grase
în bănci şi responsabilităţi de vârf în multinaţionale. Pentru cei mai mulţi dintre
invitaţii din acest an ai lui Ţiriac aceasta era unica posibilitate ca ei să vină
vreodată în România. Se poate spune că la Balc s-a reunit unul dintre cele mai
selecte cluburi continentale şi că tot aici, probabil, s-au pus la cale afaceri de
multe miliarde. Pentru că, nu-i aşa, ne-a spus chiar ‘rumânul’ nostru, la vână-
toare, golf şi tenis se fac cele mai mari afaceri! Şi se aranjează cele mai gran-
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dioase proiecte. Şi, cum altfel mai poţi să-i atragi pe aceşti oameni, al căror
timp valorează milioane pe oră, să vină aici, în România, decât dându-le şansa
să împuşte doi-trei mistreţi? Lucru pe care nu prea mai pot să-l facă prin alte
părţi ale unei Europe domesticite la maxim?

Să fim serioşi: toate protestele şi revolta din jurul carnagiului de la
Balc sunt manifestări populiste şi de circumstanţă. Vânătoarea e vânătoare şi
mistreţii nu pot fi anesteziaţi. Nici n-ar mai avea vreun haz. Câţi sunt ‘ucişi’
cu sânge rece este iar o chestiune tehnică: Ţiriac, ca utilizator al fondului, nu
e nebun să-şi lichideze efectivele dintr-o dată, pentru că vrea să-şi aducă amicii
şi la anul. Pe de altă parte, vânătoarea este un procedeu de control al înmulţirii
râmătoarelor, care altminteri ar deveni un pericol. Până la urmă este vorba des-
pre reacţia celor care n-au acces la aşa ceva şi nici nu vor avea vreodată.

Pot cel mult, să mă întreb, de ce nu fac acelaşi lucru Băsescu sau
Tăriceanu, încercând să tragă şi un profit naţional de pe urma vânătorii. Şi-mi
răspund singur: pentru că nici unul nu are autoritatea lui Ţiriac. Şi mijloacele
de a o exercita.   (16 ianuarie)

Mânăria “Vlădescu”
Aproape orice mânărie, orice manevră necinstită este drapată de gu-

vernanţi în haina interesului public. Cine i-a asaltat pe domnii miniştrii
Vlădescu de la Finanţe şi Barbu de la Mediu, vorbind despre grija faţă de să-
nătatea oamenilor muncii care ar putea fi nevoiţi să respire aerul îmbinat de
noxele emise de rablele importate la mâna a doua, nu se poate să nu fi fost im-
presionat. Iată, îşi va fi zis cetăţeanul român, doi oameni care merită încrederea
noastră, care nu pot dormi noaptea din cauza preocupării ca noi să o ducem
mai bine! Împresia era întărită şi de faptul că invocata reglementare a subven-
ţiilor pentru maşini noi părea să fie smulsă din buzunarele dumnealor perso-
nale, nu din ale noastre. Cei mai sceptici îşi vor fi zis că este, practic, eterna
obsesie a mânuitorilor de bani publici faţă de resursele bugetare şi că nu e un
lucru prea grav dacă Vlădescu&Barbu iau, haiduceşte, nişte bani de la cei care
pot să-şi cumpere maşini pentru a-i da celor care umblă pe jos.

Toată impresia asta bună a fost, însă, risipită de intervenţia preşedin-
telui PD, dl Emil Boc, titular al alianţei de nezdruncinat dintre liberalul
Vlădescu şi democrata Barbu. Dânsul a ieşit în public şi a zis, verde, că ei, de-
mocraţii nu sunt de acord cu acest nou bir pus în cârca celor nevoiaşi, care
n-au bani de maşină nouă. Hopa! E ceva putred în Danemarca Alianţei! Care
va să zică, există o neînţelegere între hrăpăreţii de liberali şi generoşii demo-
craţi, de care doamna Sulfina, ocupată până peste cap cu politica de mediu nu
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apucase să afle. Deci, este o manevră necinstită a oamenilor lui Tăriceanu, nu
şi a oamenilor lui Băsescu! Aşa stau lucrurile!

De fapt, nu e vorba de o chestiune liberală sau democrată. Este vorba,
pur şi simplu de interese. Şi de bani. Privaţi, dar obţinuţi pe căi publice. După
cum bine-l arată CV-ul, dl Vlădescu este un servitor credincios al interesului
grupului de amici din care face parte şi premierul Tăriceanu, reputat dealer de
maşini noi; de unde şi renumele său de Călin Popescu-Tăriceanu-Citroen. Ba,
premierul a fost, ceva vreme, şi preşedintele Asociaţiei importatorilor de auto-
turisme. Care este interesul principal al importatorilor? Să îngenuncheze con-
curenţa - cea specializată în importuri sau în comercializarea second-hand.
Cum se poate face acest lucru mai bine decât printr-o prevedere legală, inclusă
în codul fiscal, prin care să se invoce superioare interese generale? Nicicum.
Atâta timp cât taxa de înmatriculare pentru o maşină veche va fi mai mare
decât costul uneia noi, succesul importatorilor - şi a afacerilor acestora - este
garantat.

Cum se face însă că abia acum, după luni de zile de la includerea aces-
tor prevederi în codul fiscal, reacţionează popularii dlui Boc? E foarte simplu:
e momentul în care lunga şi surda bătălie dintre aliaţi trebuie cumva tranşată.
Când se pune cel puţin problema parităţii pentru eventualele liste europene,
între cele două partide. Dacă nu chiar - vorba păcătosului - problema unor
alegeri anticipate.   (17 ianuarie) 

Bileţelul versus Dosărelul?

Antanta cordială din alegeri s-a transformat, treptat, într-un soi de
Verdun, unde partenerii de ieri se bat pentru supremaţie: liberalii, baricadaţi în
tranşeele rolului lor conducător în Executiv, iar democraţii, pe tancurile diviziei
prezidenţiale. De la trasoare lansate la nimereală, tirul a devenit tot mai precis
şi loviturile mai dureroase. Ceea ce a părut multă vreme o dispută menţinută
la nivel verbal, devine o bătălie pe viaţă şi pe moarte politică. Episodul cu
bileţelul evocat de Elena Udrea nu poate rămâne în categoria faptului divers.
Probabil că nici blonda consilieră şi nici calviţianul său patron n-au evaluat
pierderile colaterale pe care putea să le provoace această petardă. Rezultatul
este însă mult peste aşteptări. Într-o ţară cu tradiţii democratice nu s-ar fi putut
trece peste el fără să cadă nişte capete. La noi nu vor cădea, probabil, decât
nişte epoleţi.

Acuza lansată de Elena Udrea ar mai fi putut fi înţeleasă înainte de
1 ianuarie. După, e mai complicat. Pentru că este vorba, clar, despre cel puţin
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o tentativă de trafic de influenţă din partea premierului şi una de favorizare a
infractorului, în cazul preşedintelui. Agăţat încă în sistemul dâmboviţean al
intervenţiilor prieteneşti, Tăriceanu n-a realizat, la momentul respectiv, gravi-
tatea actului său. L-a considerat o chestiune care se tranşează, dacă nu între
prieteni, măcar între aliaţi. Nota bene: lucrurile se întâmplau în prima parte a
lui 2005, când protagoniştii pluteau încă în aburii euforiei postelectorale şi
când relaţia dintre ei nu începuse încă să fie marcată de tensiuni.

În aceste condiţii, este mai de înţeles reacţia neutră a preşedintelui,
care s-a mulţumit să dea de-a azvârlita cu bileţelul, în loc să-l arhiveze (sunt
convins că el nu mai există, altminteri ar fi ieşit la iveală). Echivocul în care-l
acoperă preşedintele serveşte la ţinerea premierului în şah: în cazul în care
acesta are, sau are acces la dosarul prezidenţial de securitate (se pune tot mai
mult semeţia din ultima vreme a lui Tăriceanu pe seama acestei poliţe de asi-
gurare), i se poate arăta, în replică ‘pisica’ roz!

În America, episodul se lăsa ori cu un impeachment, ori cu o demisie
spectaculoasă a şefului Executivului. La noi se va lăsa, cel mult, cu vreun
‘pupat ’în Piaţa Endependenţei...’   (18 ianuarie)

Pe două cărări
Ceea ce se întâmplă în România, la nici câteva zile după pasul hotă-

râtor făcut într-o direcţie istorică, necesară, este fără precedent în ciclul demo-
cratic postdecembrist.

De-a lungul celor opt precedente echipe preşedinte-premier şi a celor
patru cicluri alternative s-au mai manifestat disensiuni la nivel înalt. Întot-
deauna, însă, acestea au avut loc în interiorul formaţiunilor sau alianţelor aflate
la guvernare. Nepotrivirile de caractere dintre ‘reformiştii’ lui Roman şi ‘con-
servatorii’ lui Iliescu s-au rezolvat printr-un episod extrem, care nu intra în lo-
gica procedurilor democratice. Atunci, facţiunea câştigătoare a profitat de
mineriadă pentru a regla conturile, în condiţiile în care puţin a lipsit ca ea însăşi
să fie grav afectată. Nu a avut, însă, loc, nici o confruntare publică, directă,
între Iliescu şi Roman, manevrele rezumându-se la culise şi la anturaj. Al doilea
conflict notoriu a fost cel dintre preşedintele Constantinescu şi premierul
Vasile. Incongruenţa dintre cei doi era notorie şi eliminarea lui Vasile în favoa-
rea lui Ciorbea, la câştigarea alegerilor, a acutizat-o. Numit premier împotriva
dorinţei preşedintelui, Vasile s-a mulţumit să-l sfideze pe acesta, fără a se angrena
în polemici sau luări de poziţie publice, până la ruptura de la finele anului 1999.
Echipa Băsescu-Tăriceanu s-a format într-o conjunctură aparte. Defecţiunea
lui Stolojan, un partener convenabil prin relativa sa maleabilitate, părea să-i
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ofere lui Băsescu şansa de a-şi pune în valoare talentele manipulatoare la ni-
velul măiestriei sale native. Raporturile dintre cei doi au cunoscut însă o
modificare continuă, prin emanciparea treptată a premierului de sub tutela pre-
zidenţială şi prin percepţia tot mai pragmatică a propriului său rol. A devenit
evident că, prin personalitatea sa, Băsescu nu poate fi un preşedinte de tipul
Iliescu, împăciuitor şi defensiv. Din contră, Băsescu n-a pierdut nici un prilej
pentru a acutiza conflictele şi pentru a inventa noi subiecte de dispută. Ca într-un
ring de box, vreme de zece  reprize Tăriceanu s-a mulţumit să încaseze, bucuros
că rămâne în picioare în faţa favoritului. Odată însă cu croşeul distrugător al
‘bileţelului galben‘ a înţeles că nu mai poate da înapoi şi că doar ripostând
poate ieşi dintr-un clinci perdant. A scos atunci la iveală ‘grupul de interese
Golden Blitz’, dând de înţeles că dacă el are nişte bube, de genul Rompetrol,
atunci nici preşedintele nu este imun la ele.

Episodul de miercuri reprezintă o veritabilă declaraţie de război. De
aici înainte o reconciliere nu mai pare posibilă şi foştii parteneri vor fi nevoiţi
să meargă pe cont propriu, în cazul în care vor evita să mai scoată din sertare
şi alte dovezi ale ticăloşirii din mers a sistemului. România intră, deci, în
Europa, pe două cărări, asemeni cetăţeanului turmentat care nu mai este în stare
să realizeze cu cine votează. Nici măcar cu cine a votat.   (19 ianuarie)

“Schema Udrea”

Când a apărut mai limpede pe scena politică - şi asta s-a întâmplat
cu puţin înainte de incidentele care l-au determinat pe Traian Băsescu să-i
accepte demisia - Elena Udrea s-a prezentat ca o persoană independentă, cu o
profesie clară şi cu o avere personală pe măsură. A respins din capul locului
ideea că ar fi fost beneficiara statutului de nevastă a dlui Cocoş, un întreprin-
zător iscusit, susţinând că averea personală a realizat-o graţie talentelor avo-
căţeşti cu care s-a născut în Pleşcoiul copilăriei sale.

N-am avut, atunci, motive să nu o credem. Emanciparea femeii este
azi o realitate şi nu o politică forţată cum era pe vremuri. Iar dna Udrea - deşi
nimeni n-o auzise sau văzuse în calitate de as al barei - nu îndreptăţea prea
multe îndoieli. Arăta bine, era dezinvoltă şi câştigase încrederea fostului primar
general încă de pe vremea când îl proteja de paparazzi la Golden Blitz, aşa că
prezenţa sa la Cotroceni intra în logica lucrurilor. Mai puţin logică a apărut
plasarea sa pe o funcţie importantă, precum aceea de şefă a Cancelariei şi, prac-
tic, prim consilier, lacunele de ordin politic şi geografic ieşind la iveală în
cursul nefericitei sale apariţii la o emisiune de la care nu avea a se aştepta la
menajamente.
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Legenda avocatului de succes Elena Udrea s-a făcut însă praf tocmai
în momentul în care şi-a luat mai în serios ca oricând rolul de Ioana D’Arc a
anticorupţiei şi de inamic hotărât al ‘grupurilor de interese’ care ar mişuna în
jurul premierului. Demascările făcute în direct şi la oră de vârf au generat o
firească reacţie. ‘Grupurile de interese’ au început şi ele să-i scotocească prin
biografie şi au descoperit lucruri interesante. Şi anume că avocatul de succes
a primit, fără licitaţie, sarcina să apere RAPPS-ul în vreo 20 de procese, dintre
care s-a prezentat doar la unul, pierzându-le în serie, dar încasând pentru
această performanţă vreo două miliarde şi jumătate. Ceea ce este mai interesant
este că aceste lucruri se întâmplau pe vremea când dna Udrea era deja colabo-
ratoarea apropiată a lui Traian Băsescu, duşman de moarte al ‘sistemului tică-
loşit’ de la care dânsa încasa miliardele. Şi le încasa nu în virtutea faptului că
ar fi fost un avocat de succes, ci că ea însăşi făcea parte dintr-un foarte prag-
matic grup de interese care reunea persoane cu identităţi politice antagoniste.
Prietenia de afaceri a dlui Cocoş cu fostul secretar general al Guvernului,
pesedistul Bejinariu era notorie, ca şi cu fostul ministru, tot pesedist, de la Ad-
ministraţie, Oprea. Or, aceştia erau în măsură să învârtă între ei banii din care
s-au înfruptat onoarea şi prestigiul doamnei Udrea, până la punctul de a declara,
cu tupeu, că toate acele contracte au fost legale (lucru recunoscut de oamenii
premierului actual) şi că nu are ce-şi reproşa. Dealtfel, nici şeful său pe linie
de partid, Emil Boc, nu-i reproşează nimic, mandatând-o chiar cu încrederea
sa, în înalta calitate de secretar executiv al partidului.

‘Schema Udrea’ este tipică pentru nenumărate alte situaţii în care ‘gru-
purile de interese’ au acţionat şi acţionează transpartinic, creând personaje cu
autoritate dubioasă şi aruncându-le ostentativ în lupta pentru curăţenie morală
în politică.  (20 ianuarie)

Politica de Dâmboviţa

După un veac şi jumătate, actuala clasă politică leagă firul unei
maniere pitoreşti şi păguboase de a reprezenta interesele naţiei. Regăsim astăzi
întreaga recuzită evocată de geniul tutelar al satirei: scrisorele şi bileţele, intrigi
de alcov, discursuri demagogice, alianţe de convenienţă, mizerie morală. Parcă
niciodată până în aceste zile lucrurile nu au fost atât de evidente, atât de fla-
grante. Războiul scrisorelelor declanşat de ‘coana Lenuţa’ ne aduce în pragul
unui pseudo-război fratricid în care cu greu se mai poate imagina episodul
pupăturilor în Piaţa Endependenţei. El poate prefigura cel mult o cotonogeală,
ca-n ‘Telegrame’. 
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Dincolo de derizoriul acestui tablou, trebuiesc căutate cred, cauzele
reale ale acestei bătălii fără noimă între cei care ar trebui, în mod fiesc, să-şi
unească eforturile pentru ca pasul făcut în Europa să fie cât mai convingător.
Cel care a declanşat evenimentele este, bineînţeles, Traian Băsescu. Spun
‘bineînţeles’ pentru că a devenit un loc comun ca el să se afle la originea mai
tuturor conflictelor publice. Din faza în care premierul Tăriceanu a părut să se
emancipeze de sub tutela sa, refuzând să demisioneze pentru a se putea de-
clanşa alegerile anticipate, preşedintele a început să descopere relaţiile sale pri-
mejdioase cu grupurile de interese care ar mişuna în jurul său. Şi din care făcea
parte, invariabil, Dinu Patriciu. Băsescu n-a descoperit atunci legătura dintre
cei doi, o cunoştea foarte bine, era notorie şi de durată. A descoperit însă punc-
tul în care premierul devenea vulnerabil. În aceste condiţii, focalizarea tirului
său asupra managerului de la Rompetrol a venit aproape firesc în completarea
mai vechilor sale dispute personale cu acesta. Între cei doi n-a existat niciodată
o relaţie cordială, deşi s-au aflat multă vreme în aceeaşi tabără politică. Senti-
mentele nutrite unul faţă de celălalt au fost cu greu mascate şi cel care s-a scă-
pat primul a fost Dinu Patriciu. ‘Traiane, îţi mai dau o săptămână!’ - l-a
avertizat acesta, între tururile de scrutin ale prezidenţialelor, mizând pe un eşec
al incomodului personaj care se erijase deja în lider al Alianţei. A fost un gest
pe care Băsescu nu l-a uitat şi la care a reacţionat cu promptitudine: într-unul
dintre primele sale interviuri de după alegeri s-a referit în mod expres la
Rompetrol ca la una dintre companiile care vor trebui investigate cu atenţie de
procurori, alături de alte afaceri în care erau implicaţi reprezentanţi ai fostei
puteri. Ce a urmat se ştie: prin pârghiile pe care i le oferea autoritatea prezi-
denţială a dirijat în mod aproape evident acţiunile procurorilor spre transfor-
marea acestui caz într-unul major!

Ce vreau să spun: că nu ‘lupta împotriva sistemului ticăloşit’ (de la
care se adăpau copios colaboratorii săi apropiaţi) şi nici oroarea faţă de ‘gru-
purile de interese’ (ale altora) l-au aruncat pe preşedinte în acest război de
uzură, cu raţiuni incomparabil mai meschine, de ordin aproape personal:
Patriciu l-a atacat, i-a răspuns cu duritate afectând-i orgoliul şi autoritatea. Pa-
triciu trebuia pedepsit. Prin orice mijloace inclusiv prin sacrificarea premieru-
lui. Dacă nu altfel, prin bileţele recuperate de Elena Udrea....  (22 ianuarie)

Cu Bodu pe labe...
Adus din nu ştiu ce discotecă să păstorească fiscalitatea, dl Bodu este

una dintre numeroasele erori umane prezente activ în puterea portocalie. Acest
domn care habar n-avea cum se calculează TVA-ul şi care folosea telefoane
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mobile dăruite de companii plătitoare de impozite n-a făcut altceva, în cei vreo
doi ani cât a stat cocoţat în fruntea ANAF decât să se dezlănţuie în şedinţe de
exhibiţionism politic, mimând cu talent relativ, intoleranţa faţă de răi-platnici
şi făcând demonstraţii de eficienţă prin scoaterea la vânzare de gări sau de clu-
buri de fotbal. Ceea ce a făcut abia la sfârşitul săptămânii trecute, premierul
Tăriceanu trebuia să facă mai demult, demiţându-l pe histrionul chelios pentru
incompetenţă, pur şi simplu. Pentru că motivul cu expunerea de opinii politice
este pueril. Nu mai reprezintă pentru nimeni ceva ieşit din comun ca un repre-
zentant al guvernului, chiar cel pus să strângă taxele, să critice taxele şi pe cei
care le-au promovat. Într-o ţară în care preşedintele îl ţine-n pumni pe premierul
numit chiar de el, prin artificiile bine ştiute, faptul că Bodu se pune de-amboulea
faţă de propriul ministru intră în i-logica lucrurilor. Şi măcar de-ar fi Bodu sin-
gurul care se dedă unui asemenea sport. De la doamna Macovei, membră a
cabinetului, la ale cărui întruniri participă doar dacă este invitată în mod spe-
cial, aflăm că adeseori ‘urlă’ la colegi ca să-şi impună puncte de vedere cu care
ceilalţi nu sunt de acord. Ce e surprinzător în episodul de săptămâna trecută
este altceva: şi anume faptul că premierul n-a mai stat la taclale cu co-preşe-
dintele Alianţei, să-i ceară permisiunea ca să-l dea pe Bodu afară - acesta fiind
de meserie democrat, propus în funcţia respectivă de partidul de resort. În vre-
muri mai normale, o astfel de decizie n-ar fi putut fi, practic, luată, atâta timp
cât democraţii îşi susţin cu dârzenie oamenii, oricât de incapabili sau de năz-
drăvani ar fi. Cu autoritatea pe care, totuşi, i-o dă funcţia, Tăriceanu a luat mă-
sura, punându-i pe Boc şi compania în faţa faptului împlinit. Dincolo de iritarea
produsă de gafele în serie ale bodului, gestul tăricean este şi primul avertisment
adresat preşedintelui Băsescu, pe care l-a înştiinţat în acest fel că nu mai are
de gând să negocieze ceea ce îi aparţine. Încă. Guvernul,  aşa împărţit cum e,
îi aparţine. Şi este instrumentul cu care poate sancţiona orice demers preziden-
ţial neconform cu noua stare de fapt: aceea a unui război rece declarat şi de-
clanşat prin schimbul de bileţele şi apostile de săptămâna trecută. Tăriceanu
s-a decis să iasă la bătaie şi să-şi vândă scump pielea. Va juca, în continuare,
mergând pe sprijinul tacit al tuturor duşmanilor lui Băsescu - şi trebuie să
recunoaştem că acesta deţine arta de a-şi face cu duiumul. Pentru toţi aceştia,
Tăriceanu va fi răul cel mai mic pe care-l vor accepta şi susţine în nădejdea că,
mai devreme sau mai târziu îi vor putea da lovitura de graţie. După aceea va
veni, desigur, şi rândul lui Tăriceanu.    (23 ianuarie)  

40 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Amorul de mahala

O telenovelă de mahala, cu parteneri răniţi de nerecunoştinţa celuilalt
şi cu un car de reproşuri ascunse până acum sub pat - asta e impresia pe care o
lasă ‘lupta politică’ dintre cei care au semnificat, cu doar doi ani în urmă, un
cuplu perfect care urma să ducă naţiunea-n zbor spre noi ‘culmi de progres şi
civilizaţie’.

La mahala sentimentele au intensităţi mari şi durate mici. Cei atinşi
de microbul amorului se aruncă cu capul înainte în aventură şi, la scurt timp
ies cu picioarele înainte. Sau pe picioarele lor, dar bine cotonogite.

Iubirea portocalie s-a întrupat dintr-un schimb de parteneri. Iniţial,
amorul l-a lovit pe marinarul cu căutătură oablă, poposit în portul de pe
Dâmboviţa, după ani în care a colindat muzeele tuturor porturilor din lume şi
pe contabilul întors acasă după ani de cârcă în străinătate. Ambii şi-au propus
înjghebarea unui cămin, aducând fiecare ce-avea: marinarul, carpetele demo-
crate cu ‘Răpirea din Serai’; contabilul, dormeza liberală pe care moţăiseră
înaintaşii. Pregătirile de nuntă au demarat când, surpriză: cineva a furat
‘mireasa’ şi a dus-o la tratament, prin Germania. Întrucât se făcuseră cheltuieli,
se închiriase cortul, pus în mijlocul drumului şi orchestra ce urma să intoneze
manele din inimă portocalie, a trebuit găsită o soluţie: o altă ‘mireasă’! Un
june, fost manechin la tinereţe, despre care propriul părinte (adoptiv) se îndoia
că, în afară să se plimbe cu motocicleta, va face ceva la viaţa lui. Îmbrăcat iute
în straie de voal, de să nu-l mai recunoască nici iubitul din tinereţe, operator la
pompa de benzină, a fost prezentat mirelui care l-a luat de mână şi au păşit
solemn în faţa popii (Părintele Electorat), care i-a miluit şi le-a urat să nu-i des-
partă nici moartea civilă.

Numai că, aşa cum se-ntâmplă în viaţă, şi mai ales la mahala, luna de
miere n-a durat prea mult. Mireasa a început să se întâlneacă din nou cu ben-
zinarul şi cu gaşca lui, în timp ce mirele plutea hai-hui pe Marea Neagră,
încercând să descopere o axă-sirenă, de care fusese fermecat cândva. În timpul
ăsta gospodăria a rămas de izbelişte, şoarecii opoziţiei au început să danseze
pe masă şi, prinsă-n pat cu grupul de interese, nevasta i-a reproşat soţului că
nici el nu e uşă de biserică şi că i-a găsit prin buzunare nu ştiu ce scrisorele de
recomandare.

Acum scandalul e-n toi, fiecare se duce prin vecini, la câte-un talk-
show unde-l dă în gât pe celălalt pentru toate câte i-a făcut. Mariajul e-n pio-
neze şi telenovela portocalie dă-n stacojiu. Telespectatorii aşteaptă cu sufletul
la gură finalul.   (24 ianuarie)
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Ataşamentul faţă de ciolan

Traian Băsescu nu este nici pe departe atât de subtil şi de machiavelic
pe cât ne lasă să înţelegem analizele care-i întorc zilnic pe toate feţele impul-
surile concretizate în acte de voinţă politică. A dovedit-o de multe ori, până
acum, iar cea mai bună confirmare vine din faptul că, la apogeul conflictului
său cu Tăriceanu, când mai toată lumea se aştepta ca disciplinatul partid de-
mocrat să-i dea acestuia lovitura de graţie, retrăgându-se de la guvernare şi lă-
sându-l în ofside, s-a întâmplat exact pe dos: convingătorul domn Boc a umplut
toate ecranele cu faţa sa de lună plină, anunţând că democraţii rămân fideli an-
gajamentelor lor din Alianţă. Adică Guvernării. Adică ciolanului... Chestia a
părut să-l mulţumească, într-un fel, chiar şi pe preşedinte care a salutat acest
gest remarcând independenţa de care dă dovadă partidul lăsat moştenire cre-
dinciosului său secund.

Cred că, până la urmă, toată lumea a răsuflat uşurată. Şi Tăriceanu.
care poate să-şi continue opera de servire a patriei (el munceşte, nu zădăreşte,
ca alţii) şi Geoană, care poate să-şi desfăşoare strategia de suspendare a preşe-
dintelui (chiar dacă şansele sunt reduse, gestul contează), dar mai ales demo-
craţii, aflaţi în posturi grase şi mănoase, de unde sug, conştiincios, foloasele şi
recompensele jertfei patriotice. Pentru că, nu-i aşa, nimeni nu este nebun (cu
excepţia conservatorilor, poate) încât să lase din gură, de bunăvoie şi nesilit de
nimeni, ciolanul bunăstării şi al puterii. De aceea, în România nu vom auzi
prea curând de demisii de guverne, sau de alegeri anticipate. Pentru că odată
pusă mâna pe putere, nimeni nu este sigur că va putea reveni pe poziţia pe care
o lasă. Chestia cu cioara de pe gard.

Dincolo de felurite interese personale sau de grup, decizia anunţată de
Traian Băsescu are şi o valoare pragmatică: abia am păşit în Uniune! Nu se
face să ne marcăm intrarea printr-o criză politică. Şi aşa, europenii se întreabă
dacă au făcut bine că ne-au băgat în casa lor, cu toate problemele şi deficitul
de educaţie comunitară. Nu era cazul să le oferim noi argumente. Dar, armis-
tiţiul este unul temporar. Lucrurile nu vor merge, în nici un caz, ca unse. În
Guvern sunt încă multe probleme, iar cea mai acută se numeşte Monica Ma-
covei. În afara Guvernului, Tăriceanu continuă să fie hărţui de “călăreţii“ lui
Stolojan în timp ce PSD-ul stă la pândă aşteptând cel mai bun moment ca să-i
dea la cap, în nădejdea că i-ar putea lua locul.

În rest: toate bune! Ca la noi în Uniune!  ( 25 ianuarie) 
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Tăriceanu câştigă la puncte 
repriza “bileţelelor”

Cele două emisiuni realizate de TVR în această săptămână mi-au amintit
perioada de glorie a postului pulic, dintre anii 1997-2000 când acesta încăpuse pe
mâna ‘detaşamentului roşu de femei’ comandat de doamna Mungiu şi când lipsa
de obiectivitate şi părtinirea păruseră a se fi înălţat pe culmi de neatins. Iată însă
că graţie altei doamne, portocalie până-n vârful unghiilor - Rodica Culcer pe nume
- competiţia rămâne deschisă. Prestaţia sa din zilele de luni şi miercuri poate fi
calificată, cu blândeţe, drept jalnică. Slugarnică până la gudurare în faţa preşe-
dintelui, ironică şi chiar agresivă în faţa premierului, doamna Culcer a dat naţiei
o mostră - vorba unui alt jurnalist portocaliu, ţopăitor din gazetă în gazetă în nu-
mele iubirii sale politice, care dădea notă realizatorului după reţeta ‘aşa da - aşa
nu’ - de cum nu se face jurnalism dacă ţii puţin la această meserie. A trebuit ca
premierul să îi taie elanul explicativ cu o observaţie de bun simţ pentru ca doamna
să nu ne ofere chiar şi o mostră de legalitate, încercând să explice de ce nu i s-a
dat dreptul la replică lui Ion Iliescu.Cele două emisiuni pe care TVR ar trebui să
şi le treacă în răbojul vasalităţii sale perene, au totuşi un merit. Pe acela de a fi
dezvăluit publicului faţete cu grijă ascunse ale personalităţii lui Traian Băsescu şi
de a fi propus o imagine surprinzătoare a premierului. Din bătălia bileţelelor, şi a
apostilelor, penibilă în sine, a reieşit un învingător. 

Iar acesta este, fără nici un dubiu, Călin Popescu Tăriceanu. În timp ce
Traian Băsescu a parcurs toată gama de mijloace de care uzează un actor de circ,
care scoate basmale din urechi şi flăcări pe nas, Călin Popescu Tăriceanu a impus
aparenţa unei persoane responsabile, preocupată mai mult de îndatoririle decât de
sentimentele sale, capabilă să trateze în mod diferenţiat aceste aspecte. Aş îndrăzni
chiar să spun - deşi am numeroase rezerve faţă de capacitatea sa de a acoperi enor-
mele responsabilităţi pe care le are - că este, practic, momentul în care se afirmă
deplin ca om politic. Dacă Tăriceanu va reuşi să se menţină în acest registru şi
dacă nimic esenţial nu va tulbura echilibrul general, se poate spune că amintirea
celui dus de mână de Băsescu în campania electorală pentru a fi arătat publicului
în calitate de viitor prim-ministru se va pierde în ceaţă.

Deşi până acum s-a remarcat doar, sau mai ales, în calitate de încasator,
de data aceasta Tăriceau îşi înscrie prima repriză câştigată în confruntarea directă
cu Băsescu, graţie unui joc mai riguros şi unei atitudini care impune respect. De
cealaltă parte, preşedintele începe să fie sufocat de propriile sale giumbuşlucuri
şi de trucurile pe care galeria a învăţat să le descifreze ca să vadă ce se ascunde în
spatele lor. Rezumând aş spune că Tăriceanu a învăţat să fie premier, în timp ce
Băsescu refuză să accepte ideea că este preşedinte şi nu comeseanul- jucător de
la Golden Blitz.    ( 26 ianuarie)
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Noua “Mama Omida” 
prezice grozăvii!

Preşedinta Societăţii Academice Române (de ce ‘Academică’, nu prea
ştie nimeni) s-a transformat în Mama Omida. Dânsa prezice cu aplomb, în di-
rect şi la ore de vârf că în România s-a declanşat ‘războiul civil’ şi că în curând
vom asista la atacuri furibunde ale inamicilor democraţiei la adresa celor două
figuri emblematice ale justiţiei portocalii: Monica Macovei şi Codruţa  Koveşi!
Mai exact, ne lămureşte doamna Mungiu, este vorba despre inamicii preşedin-
telui Băsescu, care nu se vor da în lături de la nimic din ceea ce ar putea duce
la dărâmarea acestuia, inclusiv eşafodajul compus din vestale ale credinţei por-
tocalii. Doamna Mungiu ştie chestia asta pentru că ea însăşi este o astfel de
vestală, iar prin acţiunile sale drapate în hainele unei anumite societăţi civile,
a contribuit activ la promovarea dlui Băsescu ca salvator al naţiei.

Antecedentele dnei Mungiu o califică din plin pentru calitatea pe care
şi-o arogă, de conştiinţă trează a vigilenţei revoluţionare. Domnia sa a mai
militat, cel puţin la fel de activ, în favoarea aducerii la putere a Convenţiei
Democrate, în 1997, în numele aceleiaşi societăţi civile, plasate pe dreapta
autostrăzii care duce la democraţie. Jertfa sa patriotică a fost răsplătită atunci
cu funcţia de director al redacţiei de ştiri a postului public de televiziune, unde
a tăiat şi a spânzurat decimând rândurile noilor opoziţionişti, alături de alte
câteva amazoane, dintre care mi-o mai amintesc doar pe Anca Toader. Nicio-
dată până atunci - şi parcă nici de atunci încoace - televiziunea română nu a
practicat o gazetărie mai agresivă, mai vulgară şi mai evident partizană, iar
doamna Mungiu s-a înscris în analele stilului printr-un interviu, rămas, celebru,
cu Ion Iliescu, pe care a ratat doar ocazia să-l aresteze în direct.

Astăzi, doamna Mungiu are o urmaşă pe măsură, în persoana Rodicăi
Culcer, şefa fără certificat ORNISS a redacţiei de ştiri. Ei nu-i rămâne decât
să dirijeze corul salvatorilor lui Traian Băsescu, cel înconjurat şi ameninţat de
lupii corupţiei, pe care doar doamnele Macovei şi Koveşi i-ar mai putea stăpâni
cumva. Numai că, iată, ele au devenit ţinte şi au nevoie, la rândul lor să fie
apărate de atacurile concertate ale celor care reprezintă interesele altor grupuri
de interese decât cele de la Cotroceni. Cele mai mârşave atacuri vin, după cum
se poate constata, la adresa Ordonanţei DIICOT, strecurată pe şest în ultima
şedinţă de guvern de anul trecut, cu ajutorul căreia se spera să fie puşi definitiv
cu botul pe labe corupţii. Indiferent câte telefoane ar fi fost nevoie să fie as-
cultate şi câte SMS-uri descifrate! Fosta şi actuala procuroare au pus mână de
la mână pentru a crea un instrument cât mai convenabil pentru procurori, care
să le uşureze munca fără a mai fi nevoiţi să ţină cont de hachiţele judecătorilor.
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Este o simplă întâmplare că premierul şi colegii din guvern nu s-au prins la
şmecherie, iar acum încearcă să ne arunce praf în ochi cum că au fost păcăliţi?

Odată cu prezicerea, doamna Mungiu lansează şi un strigăt disperat
de ajutor, întru salvarea celor două apostoliţe. Poate că-l aud cei care-i ascultă
telefonul...   (27 ianuarie) 

Sugrumarea 
liberei iniţiative în CNSAS!

Vremuri grele pentru CNSAS! Acest veritabil ‘cuibuşor de nebunii’
pentru câţiva dintre răsfăţaţii scenei publice tinde să devină un soi de cuşcă,
printre ale cărei zăbrele ‘colegii’ vor privi cu jind spre lumea de afară. Comisia
juridică a Senatului a propus câteva măsuri drastice, între care faptul că repre-
zentanţii instituţiei nu se mai pot ocupa cu alte afaceri - editarea de publicaţii,
realizarea de emisiuni, producerea de vinuri sau creşterea de păsări - îi va afecta
în cel mai înalt grad pe domnii Secaşiu, Buchet sau Csendes, ca să dăm câteva
exemple elocvente.

Dânşii vor fi cu mâinile legate şi vor trebui să se ocupe doar de dosare.
O altă măsură iniţiată de comisie este aceea ca de-acum contestaţiile să fie
adresate direct instanţei de judecată! Cum vine asta? Păi să te lipseşti de
plăcerea de a-l mai avea odată pe împricinat la dispoziţia ta şi să-i explici ceea
ce i-ai mai explicat odată? Este de-a dreptul nefiresc să se rupă o tradiţie no-
vatoare, cum a fost aceea că aceeaşi instanţă judecă şi fondul şi recursul! Revin
însă la limitarea drastică a drepturilor membrilor Colegiului de a desfăşura alte
activităţi lucrative: cine le compensează diferenţele consistente de bani pe care-i
încasau şi faţă de care leafa de subsecretar de stat era un mizilic?

Lăsând gluma la o parte, mi se pare că măsura este nu doar logică. Ci
că ea ar fi trebuit luată cu mult înainte ca CNSAS-ul să devină un soi de cenaclu
al rebelilor, în detrimentul activităţii sale de bază. Am toată stima pentru domnii
Pleşu şi Patapievici, dar este limpede că nu aveau ce căuta acolo, doar dacă nu
cumva aceste calităţi nu le-au fost oferite intenţionat, pentru a da o mai mare
vizibilitate preocupărilor şi punctelor lor de vedere. CNSAS-ul a făcut, în cei
vreo şapte ani de când există, orice altceva, mai mult decât să ne ofere o
imagine cuprinzătoare şi corectă asupra a ceea ce a însemnat Securitatea şi
acţiunile ei opresive. Instrument de răfuială politică, tribună nonconformistă,
CNSAS-ul îşi găseşte încă cu greu drumul spre normalitate. Probabil că abia
când posturile din colegiu vor fi ocupate în totalitate de istorici, jurişti, socio-
logi, cu preocupări mai degrabă ştiinţifice decât politice, selectaţi după alte cri-
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terii decât cele ale simpatiei sau interesului manifestat de un partid sau altul faţă
de ei, vom avea instituţia de care societatea românească are nevoie. O instituţie
care să ne ajute să ne vindecăm de rănile trecutului, cunoscându-le mai bine şi
în amănunt şi nu una care să genereze vrajbă şi dezorientare.     (29 ianuarie)

Sancţiune cu suspendare
Ca unsă pare să meargă acţiunea social-democraţilor de suspendare

a preşedintelui Traian Băsescu. Dacă va reuşi, va fi o altă premieră democra-
tică, după alternanţa la putere, bifând în catastiful experimentelor o nouă pro-
cedură. Cu suspendarea a mai fost ameninţat şi fostul preşedinte Iliescu, de
către ţărănişti, dar aceştia n-au avut sînge suficient în vene pentru a duce
ameninţarea până la capăt. Cel mai aproape, nu de o suspendare, ci de un
‘impeachement’ a fost însă Emil Constantinescu, în urma demiterii nelegale a
premierului Vasile, în 1999. Atunci l-a salvat doar indecizia premierului, pentru
că negocierea iniţială a acestuia cu PDSR-ul (întâlnirea conspirativă cu Ion
Iliescu, de pe str. Pangratti) ducea în mod clar spre un astfel de final. Lui Vasile
i s-au făcut atunci nişte promisiuni, pe care nimeni n-avea de gând să şi le ţină,
după ce a demisionat de bună voie şi nemaisilit de nimeni.

Ce se întâmplă în acest caz? Teoretic, social-democraţii îşi pot înscrie
în palmares o victorie spectaculoasă: prima suspendare a unui preşedinte! Ca
exerciţiu de imagine, este într-adevăr un lucru ieşit din comun. Ce urmează
însă, după aceasta? Constituţia spune că alegeri - prezidenţiale - anticipate.
Sunt aproape sigur că în acest moment, Traian Băsescu îşi freacă mâinile de
satisfacţie, rugându-se la cel de sus ca tandemul Iliescu-Geoană să nu se răz-
gândească. Pentru că ceea ce-i lipseşte acum este tocmai confirmarea pe care
o aşteaptă de la publicul care, spun cu constanţă sondajele, continuă să-l prefere
într-un procent liniştitor. Aşa încât s-ar putea ca de Paşti să avem un nou
preşedinte, mai motivat şi mai pornit să-şi pună în aplicare planurile de aducere
la putere a PD-ului care va naviga în siajul său de popularitate.

Ce câştigă PSD-ul? Practic, mai nimic. Ba, din contră, riscă să piardă
puncte preţioase dând impresia că-l atacă pe singurul politician care pare să se
mai opună ofensivei oligarhilor. Deşi, iniţial, păreau cei mai porniţi în direcţia
suspendării, conservatorii au făcut un pas înapoi, încercând să evite capcana
şi lăsându-i pe foştii parteneri să înghită singuri hapul acestei mişcări. Cât des-
pre liberali, oricât ar fi ei de dornici să-l vadă pe Băsescu scos din joc, nu au
nici o posibilitate să marşeze la suspendare, decât cu preţul ruperii iremediabile
a  Alianţei care-i mai ţine la putere. Cu toate promisiunile PSD-ului, un   guvern
minoritar va purta stigmatul nesiguranţei şi al neputinţei de a lua decizii majore.
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O guvernare cu frica-n sân poate fi mai rea, mult mai rea decât una în care tre-
buie să se ţină cont de propensiunile partenerului.

În aceste condiţii este evident că suspendarea lui Traian Băsescu
devine o condamnare cu... suspendare, şi un veritabil bumerang pentru iniţia-
tori.    (30 ianuarie)

Adio, dar rămân cu tine!
Dacă ar fi să caut un precedent la ceea ce s-a întâmplat luni, în cei 17

ani de căutări democratice, acesta nu poate fi altul decât anunţul făcut de Stoica,
în 2000, cum că Partidul Naţional Liberal se va prezenta la alegeri cu liste pro-
prii şi cu candidat propriu la preşedinţie. Adică nu cu Emil Constantinescu şi
nici cu ţărăniştii, şi unul şi alţii fiind consideraţi, deja, un balast politic. Anunţul
lui Stoica a generat o reacţie scârbită din partea preşedintelui care, lipsit de
suport electoral, şi-a anunţat la rândul său intenţia de a nu mai candida pentru
un nou mandat, dând cale liberă celor vreo 11 veleitari care au încercat atunci
să-l concureze pe un Ion Iliescu, desprins cu mult înainte în câştigător.

Cam acelaşi impact şi urmări va avea decizia democraţilor de a merge
singuri în alegerile pentru Parlamentul European. A fost o lovitură dură, în
moalele capului, pentru colegi de Alianţă care n-au crezut nici un moment că
băieţii lui Băsescu vor împinge tupeul până acolo încât să semneze unilateral
actul de deces al formulei câştigătoare din 2004.

Din ploaia de argumente şi de acuze care au curs şi de o parte şi de
alta după anunţ, se desprind câteva idei-cadru: subterfugiul la care au apelat
democraţii, invocând faptul că acordurile bilaterale nu aveau în vedere alegerile
europene, ci doar cele naţionale; că aceste acorduri rămân valabile, aşa cum
s-a convenit, până în 2008 şi că această opţiune nu afectează în nici un fel
relaţia dintre părţi. Dovadă - decizia recentă de a rămâne la guvernare alături
de liberali! De cealaltă parte, liberalii fredonează deja prohodul Alianţei, acu-
zându-i pe Boc şi compania că de data asta n-au mai rezistat presiunilor prezi-
denţiale şi că decizia luată este rezultatul influenţei directe a preşedintelui.

Care este adevărul? Adevărul este, ca întotdeauna, pe la mijloc! În faţa
perspectivei ciondănelilor tradiţionale, cu privire la paritatea pentru viitoarele
liste europene, când liberalii n-ar fi renunţat la pretenţiile lor de hegemonie,
democraţii au preferat să facă acest test cu toate riscurile de rigoare. Mai ales
că perspectiva era de a nu putea pierde mai mult decât ar fi obţinut din negocieri.
În plus, au un nesperat prilej de a-i pune pe liberali în faţa faptului împlinit, nici
un sondaj neputând să dea o situaţie mai clară şi mai obiectivă decât alegerile în-
sele. Iar acest rezultat va constitui, în mod obligatoriu, punctul de plecare într-o
eventuală nouă negociere a parităţii pentru listele Alianţei în 2008.
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Cel mai probabil, lucrurile vor sta în felul în care istoria ne-a obişnuit
deja: democraţii se vor salva, la viitoarele alegeri, aşa cum s-au salvat liberalii
în 2000, aruncându-i peste bord pe ţărănişti. De data aceasta ei vor fi cei care
le vor lua locul, cu seninătatea cu care ţărăniştii au făcut-o la vremea respectivă,
din orgoliu prostesc şi lipsă de raţiune, chiar dacă guvernarea va supravieţui
acestui şoc, nu-i va supravieţui o formulă care se dovedeşte pe zi ce trece tot
mai puţin viabilă. Democraţii îşi iau rămas bun de la liberali, cu privirile spre
Strasbourg, asigurându-i în acelaşi timp că rămân alături de ei...  (31 ianuarie)

Pasul înapoi
În bătălia sa de uzură cu preşedintele Băsescu şi cu armata sa de

pedestraşi portocalii spre stacojiu (liberalii colorându-se tot mai vizibil spre
albastrul tradiţional) Tăriceanu&Comp au făcut primul pas înapoi, după ce săp-
tămâna trecută ‘cunctatorul’ Călin răspunsese cu o serie de lovituri directe la
figura atacurilor prelungite ale locatarului de la Cotroceni.

Ca replică la intenţia democraţilor de a participa singuri la scrutinul
european, liberalii au răspuns, prin gura preşedintelui Camerei, că n-ar fi exclus
să se amâne organizarea alegerilor pentru Parlamentul European. Două expli-
caţii poate avea o astfel de decizie: ori ruperea democraţilor i-a prins pe picior
greşit şi se consideră nepregătiţi pentru a face faţă acestui test; ori vor ca prin
aceasta să-i lovească pe democraţi, lipsindu-i de momentul favorabil al unui
previzibil vârf de formă.

Şi într-un caz şi în altul, liberalii greşesc. Şi pasul acesta înapoi îi pune
într-o situaţie delicată, tocmai în momentul când ar fi avut nevoie, mai mult ca
oricând, să-l facă în faţă. Relaţia dintre cele două partide este iremediabil com-
promisă, cu concursul direct al preşedintelui. Nici un alt preşedinte dintre cei
pe care i-am avut până acum nu şi-a dirijat cu atâta autoritate formaţiunea din
care provenea, precum o face Traian Băsescu. Ion Iliescu avea grijile lui per-
sonale faţă de separaţia puterilor şi, deşi îşi menţinea influenţa, nu dorea deloc
ca acest lucru să se vadă. Constantinescu nu avea în spate un partid, ci o alianţă
cu interese divergente, pe care nu o controla decât superficial. Băsescu este un
veritabil comandant, pe nava sa neexistând noţiunea de democraţie. Regula
este ascultarea absolută a ordinelor. Iar ordinul de zi este: ‘Jos cu Tăriceanu!’
O primă mişcare în direcţia dărâmării liderului liberal a fost constituirea PLD-
ului. Cea de-a doua este ruperea Alianţei. În faţa a ceea ce urmează, Tăriceanu
nu prea mai are ce pierde. Nu-i rămâne decât să iasă hotărât la bătaie. Se pare
însă, vorba lui Voiculescu, că în afară de prestanţă şi de stil nu prea are, pe
dedesubt, ceea ce caracterizează un adevărat bărbat de stat. Ceea ce Băsescu
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are până la exhibiţionism.
Nu amânarea alegerilor europene este soluţia problemelor liberale. Ci

abordarea fără jumătăţi de măsură a ceea de ce încă mai dispun şi nu le poate
fi luat cu uşurinţă: guvernarea. În condiţiile în care partenerii demonstrează că
nu sunt dispuşi să respecte înţelegerile (chiar dacă alegerile europene nu au
fost prevăzute explicit în protocol), Tăriceanu ar trebui să renunţe la reprezen-
tanţii democraţilor şi să formeze un guvern monocolor. Minoritar, dar susţinut
cam de toată lumea, cu excepţia, poate, a maghiarilor. În felul acesta şi-ar lipsi
adversarii şi de importantul atu pe care-l reprezintă portofoliul Internelor, acolo
unde se va pune în practică strategia viitoarelor alegeri. Nu mai vorbesc de
fondurile europene care pot fi dirijate, prin portofoliile Mediului sau Transpor-
turilor, spre clientela politică proprie. Pentru asta, însă, Tăriceanu trebuie să
facă pasul înainte. Nu înapoi, cum ne-a obişnuit până acum.   (1 februarie)

Şmen la nivel înalt
Premierul şi câţiva dintre politicienii noştri de vârf par să nu se fi dez-

meticit încă de pe urma uluitoarei manevre prin care un guvern întreg a fost
dus de nas şi pus să dea girul unui document neconstituţional şi care aduce
grave atingeri libertăţilor fundamentale ale individului.

Respectivul document, cunoscut acum sub numele ‘Ordonanţa
DIICOT’ a fost introdus, în cea mai şmecherească manieră, pe ordinea de zi a
ultimei şedinţe de guvern din 2006. Evident că, cu gândul la Revelion, la
cârnaţi şi şampanie, nimeni nu a mai avut chef să o frunzărească şi să vadă ce
e în ea, mai ales că ministrul de resort, doamna Monica Macovei i-a asigurat
pe colegii săi că nu intervenea nimic nou, că erau doar nişte precizări menite
să facă munca procurorilor mai eficientă.

Când a izbucnit scandalul, primul care s-a derobat de răspundere,
ridicând din umeri şi recunoscând senină că nici măcar n-o citise, a fost chiar
doamna Macovei. Premierul şi-a pus şi el cenuşă în cap, admiţând că s-a dat
dovadă de neglijenţă şi că se vor lua măsuri de corectare pe căile legale. Până
atunci, însă, şmecheria şi-a atins scopul: cei care ne vor citi după bunul plac
mail-urile şi ne vor asculta telefoanele fără aprobare din partea judecătorilor,
sunt perfect acoperiţi de lege! Până ce eroarea va fi corectată, ei îşi vor putea
face treaba după bunul plac, fericiţi că au reuşit să-i tragă în piept pe toţi cei
care nu-i prea au la inimă.

Sunt de acord că Parchetul întâmpină dificultăţi în luptă cu o infrac-
ţionalitate tot mai calificată. Soluţia nu este însă abuzul şi încălcarea drepturilor
fundamentale. Soluţia este perfecţionarea şi creşterea competenţei profesionale.
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Ceea ce s-a întâmplat în şedinţa de Guvern n-ar trebui să rămână fără urmări.
Cineva trebuie să-şi asume responsabilitatea. Iar principala vinovăţie îi aparţine
doamnei Macovei care nu poate ieşi din această încurcătură doar pe baza sim-
plei recunoaşteri că n-a citit documentul. Cred că Parlamentul ar trebui să de-
semneze o comisie care să ancheteze modul în care s-a produs acest abuz
incalificabil şi să-i depisteze pe cei care au introdus, şmechereşte aceste preci-
zări, comiţând o ilegalitate. Cât despre doamna Macovei, singurul gest decent
pe care-l poate face este să-şi asume răspunderea şi să demisioneze dintr-o
funcţie pe care o dezonorează prin modul în care a procedat!    (2 februarie)

Spionii lui Peşte
Cea de-a doua telenovelă irakiană a luat sfârşit: graţie eforturilor

combinate ale şefului statului, Ministerului de Externe, SIE şi a altor comitete
şi comiţii, ‘spionii lui Peşte’ au fost eliberaţi şi se vor întoarce în ţară triumfă-
tori. Probabil că, pe scenariul jurnaliştilor răpiţi, îi va aduce acasă o aeronavă
militară, special trimisă, şi că pe aeroport vor fi primiţi de preşedintele Băsescu,
care se va fotografia cu ei şi cu familiile fericite.

Tentaţia derizoriului este atât de puternică la naţia noastră încât nici
binele şi nici răul nu pot fi duse vreodată, consecvent până la capăt. Serialul
‘eroismului’ de doi bani a început încă din anii ‘90, odată cu prima noastră par-
ticipare la o acţiune de luptă inernaţională. Atunci a revenit în ţară, primit cu
onoruri militare, primul sicriu de zinc în care se afla trupul primului combatant
român căzut la datorie tot în Irak, dacă nu mă înşeală memoria. Era o infirmieră
din corpul expediţionar român, care la finalul unui chef prelungit, cu tovarăşii
de arme, trăsese de duşcă o sticlă întreagă de insecticid, plasată, probabil, de
agenţii lui Saddam. Alte câteva jertfe supreme au fost date de naţiunea română
în accidente de circulaţie sau casnice. În Irak s-a petrecut şi răpirea, mai întâi
simulată, a jurnaliştilor, care a pus pe jar o ţară întreagă şi a făcut din Traian
Băsescu izbăvitorul naţiei. Acum, iată, avem un nou episod, ce va fi înscris cu
litere de foc în analele eroismului: doi super-agenţi (probabil de-ai SIE!) au
căzut, la datorie, în mâinile contraspionajului militar american. Au rezistat eroic
torturilor psihice şi, poate, fizice, şi n-au deconspirat cine i-a trimis să fotogra-
fieze şi să filmeze bazele americane. În cele din urmă, au fost salvaţi de către
primul om al ţării care, deşi păruse în prima fază că a uitat de ei, n-a făcut
altceva decât să aştepte momentul potrivit pentru a interveni la colegul său de
axă în favoarea conaţionalilor săi.

Mai contează, oare, faptul că realitatea este incomparabil mai banală
decât reflectarea ei? Că cei doi spioni sunt, de fapt, nişte prostănaci, care n-au
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găsit o distracţie mai bună decât să se filmeze şi să se pozeze pentru cumetrii
şi verii din sat, cum făceau ei pe eroii în Irak? Că tâmpenia lor a mai agitat
odată interesele divergente din politică, servind de pretext pentru răfuieli şi
dispute? Şi că odată cu acest episod, ne confundăm mai adânc în derizoriu
şi în penibil?    (3 februarie) 

Au spurcat meseria...
La sfârşitul săptămânii trecute, Librăria ‘Mihail Sadoveanu’ a fost

gazda unei lansări de carte: volumul ‘Elite Rome’, semnat de Mircea Bunea şi
Dana Lascu şi publicat în Editura ‘Balcanii şi Europa’. O carte necesară
- mi-am permis să susţin, la lansare - care restituie zona de demnitate necesară
unei etnii marcate de gena culturii şi a cărei prezenţă în istoria noastră comună
nu poate fi în nici un fel omisă sau diminuată.

Caracterul relativ festiv al manifestării a fost ‘desfiinţat’ din câteva
vorbe de către Johny Răducanu, marele interpret de jazz pe care apropiaţii îl
cunosc ca pe un monument de modestie şi bun simţ. Ilustrul muzician s-a
declarat mai întâi nedumerit de puţinătatea reprezentanţilor etniei căreia-i era
dedicată cartea. După care şi-a transformat, cu farmec, speech-ul, într-o digre-
siune pe tema condiţiei uneori tragice, alteori comice a ţiganilor din România
şi a modului în care sunt receptaţi ei prin alte locuri. ‘Aveţi noroc, voi, majo-
ritarii, că ţiganii nu sunt şcoliţi, căci altfel aţi fi avut acum motive de reflecţie
serioasă asupra ‘oboselii’ de care daţi dovadă, în faţa sprintenelii mentale a
ţiganilor. ‘Ciordeala’ este o trăsătură conjuncturală. Am vizitat în Anglia o
comunitate în care au fost adunaţi ţiganii: li s-au făcut case, li s-au dat copiii
la şcoală, iar ei au fost ajutaţi să facă demonstraţii de măiestrie, ca meşteşugari.
I-am întrebat: da voi cu ciordeala pe aici cum staţi? Păi, de ce să ciordim dacă
ăştia ne dau de toate?! Mica şezătoare în care s-a transformat lansarea de carte
a continuat cu câteva pilde din lumea pitorească, de după război, a şuţilor. Unul
i s-a plâns odată: ‘au venit românii peste noi să-i învăţăm să fure. Dar n-au
fineţe şi măsură. Noi, când buzunărim vreun ţăran, dacă are doi poli în buzu-
nare, îi luăm unul şi pe celălalt i-l lăsăm. Nu putem să-i luăm tot, că ne vede
Dumnezeu! Dar cu ăştia, cu românii, e de speriat! Iau tot şi-i mai dau omului
şi-n cap! Ce zici că unii dintre ei, pe care-i ştiu de când au dat prima lovitură,
au ajuns acum mari mahări. Miniştri chiar. Şi fură la fel de fără fineţe. Ăştia
spurcă meseria!’

Lui Johnny Răducanu i s-a alăturat, pe acelaşi palier meditativ,
Mădălin Voicu. Pentru muzicianul dedat la politică, spectacolul pe care-l oferă
‘breasla’ aleşilor pare desprins din Budai-Deleanu. ‘Vă puteţi imagina ţigănie
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mai mare decât aceea care are loc cotidian, sub ochii noştri?’ Şi pentru Voicu,
‘ciordeala’ a devenit apanajul majorităţii, a acelora pentru care banul public
este, practic, fără stăpân, şi pe care ei se simt datori să-l ‘ocrotească’. De parcă
ar fi minoritari... (5 februarie)

Caftul naţional
Alianţa Băsescu-Tăriceanu e moartă şi îngropată. Nici alianţa

PNL-PD nu se simte prea bine, mai ales după puseul de febră care a făcut ca
democraţii să aleagă să meargă singuri la Strasbourg, la Parlamentul European.
Ce se întâmplă în politica românească?

Ceva ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 17 ani. Au mai fost certuri şi
hârjoane, dar niciodată ele nu a ajuns atât de departe. Vreau să spun că în orice
‘famiglie’ politică se mai întâmplă să se certe unii cu alţii, mai ales când devin
rude prin alianţă. Au avut probleme care au dus până la divorţ şi ‘mirii anului
I’, Iliescu şi Roman. Dar atunci totul s-a făcut civilizat, şi-a luat fiecare lucrurile
şi s-a mutat în tabăra lui, reproşurile s-au rostit discret, şi o aparenţă de civilitate
a mai fost salvată. Iarmarocul politic al Convenţiei Democratice a fost mai
degrabă distractiv: nu găseşti în fiecare zi tipare precum Ciorbea, Radu Vasile,
Ion Diaconescu, Valeriu Stoica, ca să nu mai vorbim de primadona Băsescu!
Erau pline de haz încăierările lor, le caracteriza o undă de tragicomedie care
nu avea să se mai facă văzută şi auzită! Cât despre certurile de alcov Iliescu -
Năstase, le-au auzit doar apropiaţii, care au tras cu urechea pe la uşa dormito-
rului comun. 

Astăzi, spectacolul este total. Principala bătălie politică nu se duce
între Putere şi Opoziţie! Nici vorbă! Opoziţia dormitează comod şi, din când
în când se mai trezeşte pentru a lansa un ‘huo!’ la adresa protagoniştilor. Se
bat, într-un meci de 15 reprize, reprezentanţii Puterii. Ei cu ei! Iar cine va
învinge, va învinge însăşi Puterea, cea care va fi, totodată, câştigătoare!

A sosit şi ora marilor dezvăluiri: Băsescu recunoaşte acum, senin, că
a forţat Constituţia pentru a-şi aduce ortacii la guvernare şi că el este cel care
a decis, peste voinţa alegătorilor, că PSD-ul trebuie ‘pedepsit’ cu patru ani de
recluziune în opoziţie! Tăriceanu, la rândul său, ne dezvăluie profilele de Ianus
politic ale colegului său de guvernare, care ar face orice să dea la cap PNL-
ului, pentru a-şi aduce propriul partid la putere. Că grupurile de interese mişună
în jurul Cotrocenilor, în timp ce la Victoria fac cerc grupurile de prieteni. Nimic
nu e prea puţin sau prea puţin important dacă e să-i dai la cap adversarului:
l-au găsit acum pe nevinovatul Ungureanu, cel sfâşiat, asemenea Cidului, între
datoria guvernamentală şi amorul prezidenţial, ca să-şi mai tragă câteva lovituri
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la ‘gioale’. Între pumnii celor doi nimeresc sistematic fani - precum Atanasiu,
Flutur sau Ungureanu. Ies cu ochii învineţiţi, dar cu satisfacţia de a fi fost
părtaşi la marele duel. Şi la marea victorie care se prefigurează: cea împotriva
lor înşişi!    (6 februarie)

Recunoaşterea tacticii imorale
Mai bine mai târziu decât niciodată: Traian Băsescu nu a răspuns

până acum acuzelor care i-au fost aduse de către PSD că n-a ţinut cont de re-
zultatul votului atunci când a încredinţat sarcina formării guvernului Alianţei
portocalii. Acum o spune, fără să clipească. De unde acest puseu de sinceritate?
El ţine, nemijlocit de relaţia sa, tot mai deteriorată, cu aliatul electoral şi de
schimbarea radicală a raporturilor produsă de defecţiunea lui Stolojan în cam-
pania electorală. Nimeni nu poate şti care ar fi fost rezultatul final dacă Stolojan
nu se ‘îmbolnăvea’ la ţanc. Rolurile fuseseră distribuite şi negociate: în caz de
victorie, Stolojan urma să devină preşedinte, iar Băsescu premier. Până la mo-
mentul respectiv, PD-ul era la remorca PNL-ului (acesta având un avans de
vreo 10 procente), iar Băsescu la remorca lui Stolojan. Dacă s-ar fi mers în
această formulă este foarte probabil că alegerile n-ar fi putut fi câştigate cu
nici un artificiu, iar la Cotroceni s-ar fi instalat Adrian Năstase, care l-ar fi
însărcinat cu formarea guvernului (formula acestuia era deja decisă la finele
lui decembrie) pe prietenul său Mircea Geoană. Calităţile de luptător ale lui
Băsescu au modificat însă radical lucrurile. În sensul că el a devenit locomotiva
de care Tăriceanu - apărut în cărţi pe neaşteptate - şi ai săi au trebuit să se agaţe
cu disperare. Chiar şi aşa, cele două partide aliate nu au obţinut un scor sufi-
cient de mare care să le aducă la putere. Victoria de pe ultimii metri (‘ajutată’
din exterior se spune, dar acum se spune degeaba) a lui Băsescu a schimbat,
practic, întreaga situaţie. În timp ce Năstase aştepta să fie chemat şi să fie
însărcinat cu formarea guvernului, Băsescu studia de zor formulele care i-ar fi
permis să evite acest lucru. Şi le-a găsit. E drept, la limita Constituţiei, dar
le-a găsit! A fost, practic, o lovitură de stat constituţională (!) prin care a întors,
practic, rezultatul alegerilor. Lucru pe care astăzi îl recunoaşte dintr-un singur
motiv: are o poliţă de plătit premierului neascultător şi nerecunoscător. Vrea
să-i arate că dacă se află unde se află e numai datorită lui.

Are şi n-are dreptate Băsescu. Un altul, probabil - Năstase de exemplu
- ar fi luat lucrurile aşa cum erau. Şi ar fi însărcinat cu formarea guvernului pe
reprezentantul majorităţii electorale. Băsescu însă a forţat şi a recompus această
majoritate. A apelat - cum tot el zice - la o soluţie imorală. Numai că soluţia
imorală era a lui şi nu a lui Voiculescu, care n-a făcut decât să se lase convins
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de argumentele şi teoretica bună credinţă prezidenţială şi să considere că, la
momentul respectiv, o stabilitate mai strâmbă era de preferat unei instabilităţi
drepte. Că Băsescu n-a reuşit să aprecieze gestul prin care a devenit reprezen-
tantul autorizat al noii puteri, e treaba lui. Şi a celor pe care i-a păcălit odată,
şi care nu vor repeta experienţa...    (7 februarie) 

Arheologul naţional
Nelu şi Adi s-au întors cu bine în ţară, după aventura irakiană. Au

venit cu avion special, Romavia dar, contrar aşteptărilor, n-au fost aşteptaţi la
aeroport de oficialităţi şi nici n-au fost primiţi cu fanfara militară. Deşi ar fi
meritat: au dat, deja, o serioasă mână de ajutor la menţinerea în sondaje a
eliberatorului lor, preşedintele. E drept că tot ei l-au îngropat pe ministrul de
Externe care, iată-l, apucă drumul Canossei făcând penitenţă la Institutul de
Studii Liberale, precum Ciorbea, altădată, la biroul de sesizări al PNŢCD-ului.
În încurcătură l-au băgat, Nelu şi Adi, şi pe premier, care şi-a stors creierii o zi
întreagă să găsească un înlocuitor pentru Ungureanu şi nu l-a nimerit, lăsând
pentru săptămâna viitoare decizia noii numiri, în care are de ales între bătrânii
trupeţi cu epoleţii pe maieuri şi tinerii recruţi cu coşuri politice pe nas.

Dacă e cineva care rămâne senin la toate furtunile din jurul său, acela
e preşedintele. S-a dus, după cum îi e obiceiul, la bilanţul de la DNA pentru
a-i încuraja pe procurori. Vezi bine, aceştia căzuseră într-o adâncă melancolie
după ce colegii din guvern ai doamnei Macovei s-au prins că în Ordonanţa
DNA se băgaseră, pe şest, nişte prevederi neconstituţionale care le-ar fi permis,
vorba lui Caragiale, ca “constituţional-neconstituţional“ să-i umfle pe suspecţi.
Preşedintele-bărbat i-a îmbărbătat însă, cum numai el ştie să o facă şi le-a zis
să nu mai fie aşa de timizi cu politicienii căci şi ei sunt oameni şi, deci, au slă-
biciuni şi sensibilităţi la oligarhi. Şi a  mai făcut ceva preşedintele: i-a îndemnat
să pună mâna pe lopată şi să dezgroape nişte dosare mai vechi care ori au prins
mucegai prin sertare, ori au primit NUP-uri binevoitoare de la foştii şefi.
Băsescu şi-a adus aminte, printre altele, de dosarul Bancorex  unde, zice el, nu
putea să cadă măgăreaţa doar pe Temeşan, în spatele lui aflându-se o grămadă
de politicieni (îi cunoaşte bine dom’ preşedinte, doar a lucrat cu ei la vremea
respectivă). Nu le spune dl Băsescu nimic însă, despre voluminosul dosar
‘Flota’, din care s-a disjuns pe perioada mandatului. Şi nici de dosarul
Megapower, care ar putea să scoată la lumină câte ceva din contribuţia prietenului
său Teodor Stolojan. Că nu spune, nu e o problemă: aşa cum a dovedit-o până
acum, sunt sigur că dl Băsescu nu va mişca un deget şi nici nu va trimite nici
un bileţel dacă, Doamne fereşte, cel pentru care vărsa lacrimi amare în campa-
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nia electorală,  ar avea niscai probleme. Aşa încât îndemnurile primului arheo-
log al ţării trebuie luate aşa cum sunt: săpaţi, băieţi, numai săpaţi! Nu contează
peste ce (sau cine) veţi da.    (8 februarie) 

Anticiparea anticipatelor
Apelul premierului la reconciliere şi la renunţarea la acţiunea de

suspendare a preşedintelui până după alegerile pentru parlamentul european
sună, vorba lui Petre Roman, ‘ca dracu’. Mai ales într-un context ca acesta,
când lupta între Palate a atins cote de referinţă. Întrebarea care se pune, firesc,
este în ce măsură îl serveşte cu adevărat pe premier suspendarea lui Traian Bă-
sescu. Sau cât îl poate ajuta ...suspendarea suspendării?

Cel care a observat primul incoerenţa procedeului este aliatul (din
umbră) cel mai fidel: Dan Voiculescu. El a afimat răspicat că formaţiunea sa
va susţine doar un guvern minoritar format din liberali. Adică unul fără demo-
craţi. În caz contrar, Tăriceanu nu mai poate conta pe conservatori. Pentru
Voiculescu, obiectivul principal rămâne preşedintele Băsescu. Cel care a
demonstrat lipsa de recunoştinţă pentru sprijinul esenţial pe care l-a primit pen-
tru a putea forţa însărcinarea cu formarea guvernului în decembrie 2004.

Şi, totodată, cel care declanşat una dintre primele crize guvernamen-
tale, care a dus la retragerea conservatorilor de la guvernare, prin ‘ajutarea’
CNSAS-ului să dea o decizie controversată în legătură cu relaţia lui Voiculescu
cu Securitatea. Acuzându-l pe Tăriceanu de politicianism, Voiculescu îl aver-
tizează implicit pe acesta supra pericolului care planează asupra sa prin pier-
derea momentului în care disputa cu preşedintele ar putea fi tranşată în favoarea
sa. Deşi nu semnează alături de social-democraţi, conservatorii votează cu ei
pentru suspendare. O suspendare nu doar menită să-l readucă pe preşedinte cu
picioarele pe pâmânt, cum s-a exprimat elegant dl Iliescu (dacă dl Băsescu mai
poate fi readus), ci una care are drept scop scoaterea sa din circuit înainte de
termen. Or, o amânare a acestei operaţiuni până prin iunie, după alegerile
europene, n-ar face decât să anuleze orice efect, ancorându-l mai puternic pe
preşedinte în spaţiul public unde se mai bucură încă de încredere. Pentru că
dl Băsescu are această problemă: până la încrederea electoratului, îl mănâncă
neîncrederea politicienilor. Competiţia se duce, practic, între aceste două enti-
tăţi, cu rezultate greu de anticipat. Singurul lucru care se poate anticipa la acest
moment este că noţiunea de alegeri legislative anticipate este complet golită
de sens prin disoluţia Alianţei şi că n-ar fi exclus ca ele să fie înlocuite de
alegeri prezidenţiale înainte de termen!    (9 februarie)
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Reţeta magică

Ceea ce se întâmplă acum în mass media se va repeta, până la gene-
ralizare, în viitorul apropiat, în mai toate domeniile în care interesul investito-
rilor străini este real şi vizează acapararea pieţei româneşti. Evoluţia, de-a
lungul ultimilor 15 ani, a pieţei de televiziune a fost atipică. Iniţiativei private
i-au trebuit vreo patru ani ca să se dumirească cum stau lucrurile şi să încerce
să atace monopolul televiziunii publice. A existat experimentul SOTI - naiv şi
lipsit de profesionalism - din care au evoluat, ulterior, mai multe direcţii. Prima
‘sfidare’ a fost aceea a ‘canalului 38’ pe care Adrian Sârbu a făcut exerciţii ‘la
perete’ până când i-a prins pe americanii lui Lauder şi i-a convins să bage bani
suficienţi pentru un debut exploziv. În aceeaşi perioadă a erupt pe piaţă Tele
7abc, susţinută de Marcel Avram, cu echipamente la mâna a doua şi cu oamenii
din televiziunea publică, de mâna întâia. În competiţie s-a înscris, discret la
început şi Antena 1, a lui Voiculescu, cu un proiect care nu dorea să rupă gura
lumii. Deloc întâmplător, toate cele trei canale au avut ca azimut anul electoral
2006 şi posibila reîmpărţire a bugetelor de publicitate. Principalul furnizor de
resurse umane - profesionale a fost televiziunea publică. Cea care a cunoscut
la vremea respectivă cea mai rapidă deteriorare. Pe seama ei au progresat, pe
rând, PRO TV şi Tele7, înscrise într-o competiţie acerbă în care avea să inter-
vină, neaşteptat, Antena 1, cea care în campania electorală din ‘96 a reuşit un
salt spectaculos de audienţă. Tele7 a intrat în vrie, după arestarea lui Marcel
Avram în Germania, târându-se cu dificultate spre gongul final pe care i l-a
sunat Florin Călinescu, înregistrând cel mai răsunător dintre eşecurile sale, în
serie, după despărţirea de PRO TV. A apărut în scenă PRIMA TV, cu bani
suedezi, dar pentru o lungă perioadă întâietatea şi-au disputat-o (şi şi-o mai
dispută) PRO TV şi ANTENA 1. O oarecare revigoarea a postului public a fost
adusă de mandatul lui Valentin Nicolau, insuficientă însă pentru a face faţă
asaltului conjugat al noilor posturi, răsărite ca ciupercile înainte de ploaia elec-
torală. Cred că la această oră, România este una dintre ţările fruntaşe ca număr
de canale TV locale pe cap de locuitor, într-o ţară mai cablată decât multe dintre
cele occidentale.

Ultimul venit pe piaţă este Kanal D. Un post turcesc care a aplicat o
reţetă de forţă: a cules de peste tot, tot ce s-a putut ca vârfuri de audienţă.
Ultima lovitură a dat-o prin achiziţionarea, înainte de a intra în emisie, a trans-
misiunilor fotbalistice. Este o reţetă care - cu costurile corespunzătoare - pre-
supune şi o rapidă intrare în competiţia pentru audienţă şi, implicit, pentru o
felie cât mai consistentă din ‘tortul’ de publicitate. Faptul că n-a mai fost testată
până acum poate să ridice semne de întrebare asupra valabilităţii ei. Rămâne
însă, cum spuneam, un reper, pentru ceea ce va să se întâmple pe piaţa româ-
nească de acum înainte, când astfel de tăvăluguri financiare vor pregăti terenul
pentru noii veniţi.    (10 februarie) 
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Sărmanul Liniuţă

Dacă el însuşi n-a avut curajul să o spună, o face tatăl său: ex-minis-
trul (încă în funcţie) al Afacerilor Externe riscă să se prăbuşească într-o gravă
criză economică. În sensul că neavând, ca alţi liberali, mai prudenţi şi mai
inventivi, propriile afaceri era nevoit să trăiască din leafa de funcţionar public.
Adică de ministru. Care nici aia nu e cine ştie ce: vreo 50 de milioane de lei
vechi. 

Fostul ministru Mihai-Liniuţă-Răzvan Ungureanu are de ce să fie
neliniştit. Nu pentru că şeful său (pe care l-a tras, elegant, în piept, cu episodul
‘spionilor’ din  Irak) l-ar lăsa muritor de foame. Nicidecum. I-a promis că-l
pune primul pe lista pentru Strasbourg. Şi nu cred că cineva îşi închipuie că   li-
beralii nu vor prinde măcar un loc de europarlamentar. Şi nici pentru că până-n
mai va rămâne şomer. I s-a promis, cu generozitate, şefia Institutului de Studii
Liberale, unde firea sa de om pus cu burta pe carte îl va ajuta să mai recupereze
câte ceva din ceea ce a pierdut de când bate drumurile lumii ca şef al diploma-
ţiei. Groaza lui Ungureanu ţine de faptul că orice i s-ar da, nu va putea com-
pensa veniturile pe care le avea ca ministru. Nu vă gândiţi la leafă. Asta e un
mizilic. Ceva bun de pus la CEC sau de cedat vreunei fundaţii de caritate. Nici
un ministru nu trăieşte din leafă. Ci din nenumăratele privilegii care însoţesc
această demnitate. Din faptul că nu este nevoit să facă nici un fel de cheltuială
din buzunarul propriu, totul venindu-i de-a gata, pe tavă. De la cafeaua de
dimineaţă până la cina somptuoasă de protocol. În cazul ministrului de Externe
se mai adaugă ceva: faptul că el îşi petrece cam trei sferturi din viaţa de minis-
tru pe drumuri, îi aduce un consistent venit din diurne şi protocol. Cât e diurna
ministrului de Externe este şi acum un secret extrem de bine păzit. Ne putem
face o idee gândindu-ne, de pildă, că Mircea Geoană şi-a cumpărat o casă din
aceşti bani. Că Năstase, şi el, a realizat ceva proiecte edilitare încă de pe vremea
când păstorea diplomaţia. Şi că nici Meleşcanu n-a ieşit din post cu pantalonii
rupţi în fund. Aici e durerea dlui Ungureanu şi a oricărui altuia care s-a trezit,
înainte de termen în situaţii similare. Credeţi că dl Flutur şi-a revenit din şocul
provocat de lăsarea din braţe de către dl preşedinte? Credeţi că dacă ştia că i
se întâmplă aşa ceva se mai făcea platformist, lăsând de bună voie pâinea şi
cuţitul agriculturii şi pădurilor, cu care a împărţit hrană şi beneficii la toţi
acoliţii? Nu, domnilor! Deşi prost plătită, slujba de ministru este ideală pentru
cine vrea să se răsfeţe bucurându-se de toate avantajele unor posturi dobândite
pe neaşteptate şi fără nici un fel de merit.    (12 februarie)  
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Marţi, 13...

Probabil că nu întâmplător preşedintele Traian Băsescu a ales o zi de
marţi, în plus şi de 13, pentru a se prezenta în faţa Parlamentului şi a răspunde
la acuzaţiile ce i-au fost aduse şi la cererile formulate...

Să recapitulăm puţin lucrurile: ajuns într-o fază acută, conflictul său
cu premierul Tăriceanu şi cu PNL-ul acestuia s-a extins, treptat, către aproape
întreaga clasă politică. Cu excepţia propriului său partid, bineînţeles. Acuzaţiile
la adresa grupurilor - ilegitime - de interese, s-au amplificat ajungând până la
aceea, aproape globală, a făuritorilor de legi în favoarea infractorilor. Dacă o
asemenea afirmaţie poate fi făcută cu uşurinţă - şi cu motive întemeiate - de
către un jurnalist, în gura unui preşedinte ea sună ca dracu! Pentru că pune la
zid întreaga clasă politică - cea al cărei rezultat este chiar Traian Băsescu. Aşa
încât întâlnirea de marţi, 13 (dacă nu cumva Parlamentul va dori să-i dea o
lecţie, demonstrându-i că nu e la cheremul său şi îl va reprograma) promite să
fie o zi memorabilă.

Există două variante: una bună şi una rea, cum se spune în bancuri.
Cea bună ar fi ca preşedintele să vină, smerit şi să spună: am greşit, v-am jignit,
îmi cer scuze. Hai să dăm totul uitării şi să ne apucăm serios de treburile noastre
europene. Probabilitatea că aşa ceva să se întâmple rămâne, însă, de sub unu
la sută. Băsescu punându-şi cenuşă în cap! - iată un spectacol pe care nimeni
nu ar dori să-l rateze.

Restul de procente aparţine însă variantei ‘hard’. Ceva îmi spune că
Traian Băsescu nu va rata prilejul de a-şi ataca decisiv adversarii în propriul
lor ‘bârlog’. Că mesajul său se va adresa electoratului, căruia i-i va denunţa
fără milă pe cei care vor ca prin suspendarea sa să recurgă la un soi de răs-
tignire simbolică. Teoria ‘readucerii cu picioarele pe pământ’ prin metoda
paradoxală a suspendării din funcţie are nenumărate vicii. Nu numai că nu
va produce efectele dorite, dar îi va servi ca argument decisiv în declanşarea
unei veritabile cruciade împotriva celor pe care deja i-a definit ca inamici ai
democraţiei şi ai anticorupţiei. Parlamentul trebuie, deci, să se aştepte la un
atac în forţă, la noi acuzaţii şi la o confruntare pe muchie de cuţit: suspendare
contra dizolvare. Dacă potrivit găselniţei avocatului Boc, eşecul înlăturării
lui Băsescu va trebui să se transforme, automat, în dizolvarea Parlamentului,
sunt sigur că preşedintele nu va ‘precupeţi’ nici un efort pentru a ajunge la
un astfel de rezultat.    (13 februarie) 
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Blestemul “Macovei”

Liberalii au declarat, plini de demnitate, că nu vor vota moţiunea de
cenzură împotriva ministrului Macovei. Au făcut-o aşteptând parcă să fie aplau-
daţi şi recompensaţi pentru acest gest de ţinută morală. Astfel, susţinută de
liberali şi democraţi, alături de maghiari, doamna ministru s-a putut prezenta
cu fruntea sus în această încercare pusă la cale de cei care nu o prea au la suflet.
Ar trebui să înţelegem, de aici, că domnia sa se bucură de încredere şi de
preţuire din partea celor care o susţin. Să fim serioşi: liberalii n-au ochi s-o
vadă, democraţii s-au trezit cu ea pe cap via-Cotroceni, din ograda societăţii
civile. Cât despre unguri, atâta timp cât îi lasă să-şi vadă de ale lor, n-au treabă
cu ea. Nici n-o iubesc, nici n-o urăsc.

Susţinerea doamnei Macovei este, în ultimă instanţă, o manifestare de
decenţă. Păi, cum altfel ar veni să-ţi dai în gât propriul ministru? Să spui că nu
e bun, după ce te-ai folosit de el oridecâteori ai avut ceva de reglat cu opoziţia?
E ca şi cum ţi-ai denigra propriul copil, acceptând ideea că e urât, neascultător
şi face numai prostii. Aşa ceva nu se face. 

Doamna Monica Macovei este un caz aparte. Cum spuneam, domnia
sa a venit din tradiţionala procuratură comunistă, după o escală făcută în avan-
posturile societăţii civile. Opiniile şi convingerile ei au basculat violent dintr-o
parte în alta a busolei. Ajunsă la minister, a uitat parcă peste noapte tot ceea ce
predicase în legătură cu independenţa justiţiei şi cu controlul politic asupra
acesteia. Primele lucruri pe care a dorit să le facă au fost să ia în mână numirea
magistraţilor şi să limiteze raza de acţiune a CSM-ului, cu care a intrat într-un
lung război de uzură. Acuzele ministrului (uneori justificate) s-au lovit de un
veritabil zid de ostilitate, intervenţiile în favoarea sa ale preşedintelui nefăcând
altceva decât să-i mărească cota de antipatie. Pe cât de incomodă în relaţiile
interumane din interior, pe atât de comodă s-a dovedit doamna Macovei în
relaţia cu forul european, unde a câştigat un susţinător necondiţionat în dl
Franco Frattini. Ministerul Justiţiei a devenit marfă de export, cererea sa pe
piaţa internă diminuându-se până la cote de alertă. Dacă n-ar fi prinşi în men-
ghina jocului politic, liberalii lui Tăriceanu s-ar fi descotorisit de mult de ea.
Dacă n-ar fi prinşi în acelaşi joc, şi democraţii ar fi fost mai bucuroşi să aducă
în locul său un om cu care să poată avea o relaţie mai puţin tensionată. Aşa,
însă, ‘blestemul Macovei’ va continua să apese asupra Puterii, dând apă la
moara Opoziţiei.    (14 februarie) 
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Cartea din mâneca conservatorilor

Pentru oricine are un cui împotriva conservatorilor - fie pe motiv de
‘trădare’, fie pe acela de ‘soluţie imorală’ - ceea ce s-a întâmplat marţi,
13 februarie nu va putea fi ignorat. Pentru că, dacă este să stăm şi să judecăm
lucrurile la rece, moţiunea ‘anti-Macovei’ rămâne cea mai importantă perfor-
manţă politică a partidului lui Dan Voiculescu. Este pentru prima dată când o
moţiune trece de votul unei camere şi implică consecinţe pe care nimeni nu
le-a luat în consideraţie. Nici măcar Constituţia, care se prezintă cu o nouă
fisură a eşafodajului procedural. Evenimentul este cu atât mai memorabil cu
cât rezultatul său nu ar fi fost posibil fără contribuţia unor reprezentanţi din
arcul puterii. Cel puţin 12 membri ai PNL şi PD - este greu de stabilit proporţia
- au votat împotriva Monicăi Macovei. N-ar fi exclus să fi fost mai mulţi,
admiţând ideea că doamna ministru a avut, totuşi, simpatizanţi şi prin cele trei
partide care n-o înghit. Ce spun aceste întâmplări? Primul lucru: că decizia de
ieşire de la guvernare a PC-ului a fost una corectă. Roadele acestui gest se văd
deja. Conservatorii tind să nu mai fie percepuţi ca ‘băieţi de cor’, care au
înclinat balanţa sensibilă spre gruparea pe care Băsescu a împins-o pur şi sim-
plu spre putere. Şi că votul lor poate să cântărească greu şi în partea cealaltă.
Al doilea: campania declanşată împotriva ministrului justiţiei nu a fost una
formală, de conjunctură. Ea a fost dusă cu consecvenţă chiar dacă nu părea a
avea sorţi de izbândă, având în vedere interesul coaliţiei şi nicidecum dragostea
sa faţă de ministrul conflictual. În cazul în care conservatorii vor reuşi să-şi
ducă până la capăt demersul, forţând mâna premierului pentru a renunţa la
Monica Macovei - cu riscul de a-şi ridica în cap zona activistă a societăţii civile
şi prietenii de la Bruxelles ai ministresei - acest succes se va putea coagula,
mai clar, mai semnificativ şi în intenţiile de vot ale electoratului. Aflaţi în criză
de aliaţi ‘naturali’, conservatorii n-au altă variantă decât să-şi joace cartea
proprie. Iar această carte constă în agresivitatea cu care partidul îl cenzurează
pe şeful statului şi ‘grupul de interese’ personal din care Monica Macovei face
parte. O demitere a Monicăi Macovei ar ridica considerabil cota PC-ului şi
i-ar deschide interesante căi de construcţie a unor eventuale alianţe elctorale,
nu neapărat cu unii dintre jucătorii consacraţi. Viaţa noastră politică e plină de
surprize, surprize...  (15 februarie) 
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Meci nul!

Spre surpriza generală, Traian Băsescu n-a venit la Parlament îmbră-
cat în armura cavalerului fără prihană, hotărât să lupte până la ultima picătură
împotriva morilor de vânt ale legiuitorilor cu simbrie de la oligarhi. Nici nu
şi-a pus cenuşă în cap, dar nici nu a crezut necesar să mai toarne gaz peste
focul care şi aşa a încins aproape jumătate din asistenţa dusă să se răcorească
pe la bufet. Atacurile susţinute din ultima vreme ale preşedintelui la adresa
legislativului s-au izbit de o opoziţie pentru care au făcut zid aproape toţi aleşii,
cu excepţia - bineînţeles - a ‘copiilor săi de suflet’, democraţii. De aici şi afron-
turile în serie pe care a trebuit să le înghită: refuzul primirii în ziua solicitată,
boicotul adunării de către preşedinţii Camerelor, boicotul opoziţiei şi declara-
ţiile violente făcute de reprezentanţii acesteia. Ca urmare, discursul prezidenţial
a fost rostit în faţa unei săli pe jumătate goală, adresându-se unei asistenţe pe
jumătate (cea liberală) plictisită şi a alteia (cea democrată) politicoasă.

Cum spuneam, contrar aşteptărilor, demersul nu a fost unul dur. A fost
însă unul inspirat, ‘animalul politic’ Băsescu mirosind pericolul şi întorcând-o
ca la Ploieşti. Propunea sa de referendum a fost asul scos din mânecă pentru a
dezamorsa tensiunea. N-a venit cu ideea dizolvării Parlamentului, n-a sărit în
nici un fel în ajutorul iubitei sale Monica Macovei pe care cu o zi înainte
senatorii o tăvăliseră prin colbul sălii. A venit cu banala propunere a votului
uninominal, aruncând în balta politicii piatra pe care ‘înţelepţii’ se vor strădui
multă vreme să o scoată. În stilul său propriu, Băsescu a deviat atenţia de la
problemele cu adevărat acute spre o temă de dezbatere colaterală a cărei
paternitate nici măcar nu poate să şi-o asume. A dat din coate şi PSD-ul pe
acest subiect, când era la putere, şi l-a pus în program şi PNL-ul, l-a agitat cât
s-a putut şi o parte a societăţii civile şi, probabil că lucrurile vor rămâne la fel.
Pentru simplul motiv că mecanismele politice sunt prea adânc înrădăcinate în
modelul actual şi pentru că la o judecată mai atentă se va constata că votul uni-
nominal dă apă la moară tocmai celor pe care Băsescu ar dori să-i înlăture:
oligarhii! Aceştia vor avea la îndemână cel mai bun intrument pentru a-şi
subordona direct politicul, fără a mai recurge la interpuşi.

Judecând lucrurile la rece vom vedea că meciul Parlament-Preşedinte,
derby-ul sezonului, aşteptat cu sufletul la gură de sponsori, ‘tehnicieni’ şi
suporteri s-a încheiat cu un rezultat alb: meci nul!   (16 februarie)
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Fumigena lui Boc

În plin tămbălău creat de ‘consultarea’ preşedintelui Băsescu cu
jumătatea de parlament prezentă la întâlnirea de miercuri, Traian Boc, eternul
şi fascinantul înlocuitor al preşedintelui se simte dator să lanseze şi el o fumi-
genă: Alianţa ia în considerare revocarea lui Nicolae Văcăroiu din funcţia de
preşedinte al Senatului!

Primarul de la Cluj dezgroapă o temă pe care chiar Alianţa a dat-o
uitării, odată ce a reuşit, cu nesperatul concurs al PSD-ului, să-l dea jos din
scaun pe Năstase. Victoria de anul trecut a fost, pe cât de neaşteptată, pe atât
de copleşitoare încât obiectivul programatic - schimbarea ambilor şefi ai
Camerelor - a fost pur şi simplu abandonat. Motivul principal fiind, probabil,
acela că mandatul lui Văcăroiu era pe deplin suportabil de către putere. Asta,
cu atât mai mult cu cât, în cazul unei reuşite, postul ar fi revenit unui democrat
- Berceanu la vremea respectivă - lucru deloc pe placul colegilor de Alianţă
care nu puteau să-şi dorească mai puţin decât să-l aibă în coastă pe cârcotaşul
oltean.

Motivul pe care-l flutură Boc este ‘încălcarea gravă’ a regulamentului
Senatului şi a Constituţiei, prin punerea pe ordinea de zi spre dezbatere a mo-
ţiunii anti-Macovei. Aşa cum se întâmplă de regulă, perspicacele jurist Boc a
observat aceste grave abateri abia după ce s-a anunţat rezultatul votului. Nu a
crâcnit, nici el şi nici vreun altul dintre iubitorii de Macovei înainte de vot.
Abia după ce şi-au văzut favorita tăvălită prin colbul moţiunii li s-au limpezit
minţile şi Dumnezeu le-a deschis ochii asupra paragrafelor din regulament care
dădeau în vileag mârşăvia văcăroişteană.

Cât de convins este dl Boc de succesul demersului său? Înclin să cred
că deloc. Dar domnia sa procedează conform reflexului său avocăţesc: chiar
dacă cel pe care-l apără în instanţă este vinovat, iar el ştie bine acest lucru,
datoria îl face să încerce să-l scoată basma curată. Probabil că niciodată acest
demers nu a avut mai puţine şanse ca acum când Alianţa e ferfeniţă şi Coaliţia
scârţâie din toate încheieturile. Dar, asemeni mentorului său, Boc îşi îndepli-
neşte mandatul de a tulbura apele cu noi teme - false - de dezbatere. După care
tot el şi-ai lui, şi ceilalţi, vor ţipa ca din gură de şarpe că nu pot să vadă de
interesul general!   (17 februarie) 
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Rezoluţia infailibilă

Un vechi amic care, pe vremuri - ale comuniştilor, bineînţeles - a fost
director al unei întreprinderi de administrare şi de reparaţii locative mi-a
povestit odată cum făcea el pentru a rezista presiunilor de tot felul venite în
special din partea ‘organelor’ de partid şi de stat care interveneau pentru
rezolvarea unor probleme locative ale şefilor sau subalternilor lor. Amicul meu
director solicita să i se facă o cerere pe care punea o rezoluţie infailibilă, adre-
sată compartimentelor de resort: ‘Da! Cu respectarea prevederilor legale!’ Şi
semna.

Această rezoluţie infailibilă l-a ferit de orice bucluc în care ar fi putut
intra cu uşurinţă, transferând responsabilitatea la nivelurile la care sancţiunile
le dădea tot el dacă ceva nu mergea bine. În felul acesta reuşea să-i mulţu-
mească pe cei care apelau la el, fără a-şi periclita propria situaţie.

Noua repriză de scandal stârnită de rezoluţia preşedintelui Băsescu pe
cererea unui om de afaceri cu care avusese relaţii anterioare îmi aminteşte acest
episod. Naivii se vor întreba, poate: bine, domnule, dar ce mare scofală a făcut?
A solicitat o rezolvare legală. Nu i-a zis lui Dobre: ‘Dă-i, dom’le banii!’ I-a
solicitat doar să verifice legalitatea cererii! Probabil că tot doar naivii îşi mai
închipuie că vreun şef din ziua de azi are tupeul să pună rezoluţii de genul:
‘Daţi-i banii, indiferent de situaţie!’; ‘E omul meu!’; ‘Rezolvaţi-l, că ne-a ajutat
şi el în campanie!’ sau ‘Şeful mai mare a zis să-l ajutăm!’ Ar trebui să-l consi-
derăm pe dl ex-ministru Dobre o persoană prea puţin lucidă dacă ne-am închi-
pui că a luat rezoluţia prezidenţială mot-a-mot şi că primul lucru pe care s-a
grăbit să-l facă a fost să vadă dacă, legal, Bucşaru putea să primească miliardele
pe care le cerea. El - afaceristul - n-a făcut altceva decât face întreaga categorie
a ‘grupurilor de interese’ care se leagă de câte un sponsor politic: să beneficieze
de avantajele acestei relaţii!

Nu îndrăznesc să spun că dl Băsescu nu este bine intenţionat în
demersul său de contracarare a mafiei politico-afaceriste. Dar, pentru ca acesta
să aibă succes, ar trebui ca asupra domniei sale să nu planeze nici o umbră de
suspiciune. Lucru imposibil atâta timp cât la rândul său a parcurs un traseu
plin de compromisuri şi de mezalianţe morale care, iată, acum ies la iveală una
câte una.    (19 februarie) 
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Cât de potrivit va fi Cioroianu 
ca ministru de externe?

Era de presupus că în faţa unui previzibil veto prezidenţial, candida-
tura calificată - din punct de vedere diplomatic - a lui Teodor Meleşcanu deve-
nea una riscantă. De aceea, consensul s-a abătut asupra tânărului şi elegantului
istoric, ale cărui relaţii cu Cotroceniul nu sunt la fel de compromise ca ale
majorităţii fundamentaliştilor liberali. Aşa încât Tăriceanu nu va merge la
Cotroceni cu mâna goală, cum a mai făcut-o pentru a încerca să întrerupă pauza
creată prin demiterea lui Ungureanu, pe motive de partizanat politic. Cu
preşedinţia!

Dacă va fi acceptat - şi nu prea văd de ce n-ar fi - Cioroianu devine
cel de-al noulea şef al diplomaţiei româneşti postdecembriste. Patru dintre cei
nouă - Celac, Meleşcanu, Ungureanu şi Geoană - au provenit din structurile
ministerului, având la bază pregătire diplomatică. Alţi patru - Roman, Năstase,
Severin şi Pleşu - au venit din afară. Cel mai din afară este Andrei Pleşu. Distins
critic de artă, literat, el a intrat în jocul politicii, prima dată ca disident, când a
primit portofoliul Culturii în guvernul provizoriu, iar a doua oară la Externe,
după demisia precipitată a lui Adrian Severin, în guvernarea cederistă. Insist
asupra lui Pleşu deoarece cred că are cu Cioroianu cele mai multe filiaţii.
Extracţia intelectuală, vocaţia critică şi adierea constantă a unui nonconfor-
mism care l-a direcţionat spre zona contestatară. Şi Pleşu şi Cioroianu au făcut
pasul înainte sau înapoi, spre sau dinspre societatea civilă. Ambii au reuşit
să-şi conserve, într-o atmosferă extrem de agitată de suspiciuni multiple, un
statut de integritate morală, care se dovedeşte, în cele din urmă, a fi cel mai
preţios capital politic.

Adrian Cioroianu a funcţionat corect, dar nespectaculos, în calitatea
sa de parlamentar şi de europarlamentar. Cea din urmă i-a oferit şi bruma de
cultură diplomatică de care va avea nevoie ca de aer ca ministru. Este oare,
însă, suficient? Pleşu a capotat lamentabil în contact cu presiunea evenimen-
telor din Iugoslavia. Este, însă, puţin probabil, ca astfel de situaţii să se repete.
Principala presiune asupra viitorului ministru de Externe va veni însă din in-
terior. Dinspre Cotroceni, sediul unor iniţiative hazardate şi nerealiste, cu care
Cioroianu va fi nevoit să convieţuiască dacă va dori să supravieţuiască. Aceasta
va fi proba de foc a unui ministru pe care noua condiţie a României, de ţară
membră a NATO şi a Uniunii Europene, îl va scuti de multe dintre întrebările
la care ar fi trebuit să răspundă. Dar nu-l va scuti de multe altele. (20 februarie)    
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Spovedaniile publice 
ale preşedintelui

Preşedintele actual, care nu mai este un liber-cugetător, ca preceden-
tul, are obiceiul ca din când în când, atunci când îi ţiuie urechile de linişte, să
se spovedească. Public. Merge la câte un prelat, de regulă unul cu desuuri por-
tocalii, unde începe să-şi înşire păcatele: că e prea înţelegător cu alţii, că alţii
nu-l înţeleg, că e jucător, în loc să fie static şi contemplativ, că vrea binele
semenilor săi care nu-i vor şi lui binele. Ba, uneori îi vor capul. În ‘cuşca’ de
spovedanie sunt montate microfoane şi de pe turla bisericii difuzoarele împră-
ştie în toate zările gândurile şi simţirile prezidenţiale.

Una dintre cele mai subtile mărturisiri făcute deunăzi de dl preşedinte
este aceea că unii nu arată respect pentru instituţia prezidenţială: ‘În momentul
în care vor înceta să mai arate lipsa de respect pentru instituţia prezidenţială,
pentru că deocamdată preşedintele Băsescu reprezintă instituţia, s-ar putea să
şi dialogăm mai eficient. Sau cum să nu se altereze relaţia când auzi declaraţii
ale unor şefi de partide care spun ‘n-am ce discuta cu Băsescu...’

Sincer, sincer, dar şi şiret dl preşedinte. Când îi convine scoate la bătaie
noţiunea de ‘preşedinte-jucător’ care intră în teren şi le dă la gioale jucătorilor
pentru că şi ei îl faultează. Când nu-i convine, se piteşte după catargul instituţiei
şi se joacă de-a v-aţi ascunselea. Cu această declaraţie, Traian Băsescu a atins,
poate, cea mai sensibilă coardă a mandatului său: respectul faţă de instituţia
prezidenţială. Au mai existat de-a lungul timpului atacuri, critici, unele chiar
deosebit de violente, la adresa predecesorilor săi. Niciodată, însă, cota respec-
tului nu a coborât la un nivel atât de scăzut ca acum. Niciodată până acum
instituţia şi cei care au reprezentat-o nu s-au bucurat de mai puţină preţuire. Şi
asta dintr-un singur motiv: odată cu sine, Traian Băsescu a tras şi instituţia în
stradă, a târât-o prin cârciumi, a pus-o să joace turceşte pe la chermeze, a luat-o
la plimbare alături de el, urcându-se la volan după ce-a tras câteva şpriţuri, a
băgat-o în faţă în mai toate încăierările verbale pe care le-a avut cu diverşi
preopinenţi. Până şi obiceiul de a tot da telefoane noaptea, pe la felurite posturi
de televiziune unde se vorbeşte despre el, din patul conjugal în care se odih-
neşte alături de ea - instituţia - nu prea intră în cutumele primei magistraturi a
naţiei. Nu Parlamentul este cel care l-a sfidat pe Băsescu înainte ca el însuşi să
o facă. Nu partidele chemate la Cotroceni, la consultări, şi expediate după
‘bună-ziua’ au fost cele care au declanşat polemicile. Nu Parlamentul e cel care
i-a aruncat peste umăr: ‘Gata!V-am consultat!’

Traian Băsescu primeşte acum ce a dat. Şi ce merită. Respectul se câş-
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tigă greu şi se pierde uşor. În cazul său, cronic, nu prea mai exista vreo şansă
de a-l recâştiga. Pentru că nu va putea să se schimbe. Şi nici nu doreşte să res-
pecte regulile elementare ale bunei cuviinţe politice.   (21 februarie) 

Sistemul cusut cu aţă albă/neagră

Traian Băsescu a mai pus odată mâna pe telefon, marţi seară, pentru
a se răfui - în direct şi la o oră de vârf - cu şeful Guvernului. Subiectul disputei:
favorurile acordate de politicieni oamenilor de afaceri prin diferite metode: ori
prin telefoane la Parchet ori prin rezoluţii pe memorii. Ambii participanţi la
dialog n-au făcut altceva decât să confirme că ‘sistemul ticăloşit’ nu este apa-
najul unei forţe politice anume, că el este transpartinic şi că funcţionează ‘uns’.
E bine că cei doi au pus problema. Poate că în acest fel vom ajunge să înţele-
gem măcar de ce sistemul continuă să funcţioneze. Este limpede că marii ju-
cători din afaceri sunt conectaţi la lucrările publice. Aici sunt cei mai mulţi
bani şi cei mai siguri. Un partener privat de afaceri poate da faliment şi te poate
lăsa cu buza umflată pe vecie. Statul nu dă faliment. Statul însă întârzie plăţile
pentru că dinozaurul greoi şi ineficient care este Ministerul de Finanţe nu
reuşeşte să se mişte cu repeziciunea pe care o reclamă lumea de mamifere mici
şi iuţi în care trăieşte. Statul întârzie plăţile. Iar întârzierile acute pot merge de
la zile la ani. Iar uneori, şi o zi este suficientă pentru a arunca un jucător în
deficit de lichidităţi. Statul mai este o entitate enormă şi confuză. El nu e cineva
anume, să-l poţi lua de gât şi să-i ceri socoteală. Aşa încât prestatorii sunt sută
la sută la mâna lui. Singura lor şansă este să reziste până când complicatul me-
canism va da ‘verde’ plăţilor către ei. Pe acest fond s-a dezvoltat un veritabil
‘parteneriat’ afaceri-politică. Nici o firmă mare, serioasă, care are afaceri cu
statul, nu-şi poate permite să nu aibă nişte conexiuni politice prin care să
influenţeze operativitatea plăţilor. Una preferenţială. Indiferent de opţiunile lor
personale, oamenii de afaceri trebuie să se lipească de cineva în măsură să le
deschidă uşi şi să influenţeze decizii. Nu se poate spune, de aceea, că ei sunt
de o anumită culoare. Îşi schimbă culoarea aproape instantaneu, după cum o
cer interesele. Este dl Bucşaru un antreprenor portocaliu? Nicidecum. Era
bleu-ciel când obţinea lucrări de la guvernarea pesedistă. Mai înainte de asta
avusese nuanţa care-l punea în concordanţă cu fostul ministru al tansporturilor.
Memoriul său a ajuns la timpul potrivit şi la omul potrivit.

Privit dintr-un anumit unghi, Traian Băsescu are dreptate: statul trebuie
să-şi plătească datoriile. Dar, oare, apostila sa a generat o îndreptare totală a
lucrurilor sau l-a favorizat pe prieten, băgat de dl Dobre într-un lot mai larg ca
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să nu sară chestiunea în ochii cârcotaşilor? Şi încă o întrebare: de ce n-a ieşit
atunci dl Băsescu pe post, cum îi place dânsului, ca să demaşte procedeele
incorecte şi să ceară renunţarea la ele, în loc să-i trimită un bileţel omului său,
direct, ocolindu-l pe şeful acestuia, premierul?

Dreptatea asta e cusută cu aţă albă/neagră, iar sistemul ticăloşit nu mai
este al altora, ci al nostru, al tuturor.     (22 februarie) 

Apelul Fundaţiei AlegRO

Două zile, cât au fost plecaţi, unul pe la Tokio, în Japonia, iar altul
pe la Cairo, în Egipt a fost linişte. N-a mai dat nici Traian Băsescu buzna prin
emisiuni cu telefonul, să se ia de piept cu preopinenţii, şi n-a mai trebuit nici
Tăriceanu să răspundă cu retuşat-tradiţionalul ‘ba pe-a mamei dvs.’ A fost un
experiment cel puţin interesant prin prisma factorilor şi a metodelor care ar
putea să aducă un pic de linişte în agitata noastră viaţă publică: dacă i-am
trimite mai des şi pentru perioade mai lungi în deplasări pe protagoniştii gâl-
cevei naţionale, ne-am putea vedea mai bine de treaba noastră internă şi de
cele europene.

După doi ani de gălăgie, ţara pare a se fi cam săturat de scandaluri.
Certurile şi acuzele în direct nu mai sunt de mult apanajul binomului Putere-
Opoziţie. Ele au devenit o marcă înregistrată a Puterii. S-a spus, în acest răs-
timp, cam tot ce se putea spune şi în cea mai completă gamă de procedee. Nu
ştiu ce s-ar mai putea adăuga. Poate doar o păruială în direct, deşi lucrul ar fi
dificil de când premierul se poartă cu o frizură ‘boxer’, iar preşedintele a
renunţat la celebra sa şuviţă.

Sau la un turnir - unul călare pe motocicletă şi altul pe snowmobil. Tot
mai des lumea se întreabă dacă la nivelul de sus cineva mai şi lucrează pentru
bunul mers al statului. Sau acesta merge singur, la întâmplare, fără şofer...

O expresie cât se poate de palpabilă a acestei lehamite o constituie şi
episodul care s-a consumat joi, cu prilejul ceremoniei de decernare a premiilor
Fundaţiei AlegRO - organizaţie civică dedicată consolidării principiilor demo-
cratice şi perfecţionării procedurilor electorale, în condiţiile responsabilizării
sporite a societăţii civile. Participanţii, printre care s-au numărat şi politicieni
de top, au convenit să adreseze celor răspunzători de situaţia creată de aceste
certuri nesfârşite - preşedintelui, premierului, şefilor celor două Camere ale
Parlamentului şi liderilor partidelor parlamentare, precum şi principalelor
organizaţii neguvernamentale un ‘Apel la responsabilitate, civilitate şi since-
ritate’. ‘Considerăm că disputele între partidele politice şi politicieni trebuie
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să rămână la nivelul ideilor şi că susţinerea unui punct de vedere nu trebuie
convertită în duşmănie faţă de cei care gândesc altfel’ - se spune în apel,
menţionându-se totodată rolul pe care trebuie să-l joace societatea civilă:
‘Oamenii aşteaptă de la societatea civilă înţelepciune, echilibru şi echidistanţă,
mai ales în actuala perioadă de turbulenţe de pe scena politică’.

Un apel care merită toată atenţia: pentru că asemenea limpeziri, inclu-
siv ale societăţii civile, vor putea genera clarificări mai ample în tulburele câmp
social-politic.  (23 februarie) 

Criteriul (in)Exprienţei 

Faptul că preşedintele Băsescu ‘reflectează încă’ asupra propunerii
ca Adrian Cioroianu să fie noul ministru de Externe este un lucru bun. ‘Plec
de la premisa că la mijloc de mandat, într-un exerciţiu guvernamental sau prezi-
denţial nu poţi să începi să înveţi tocmai de la Ministrul de Externe’, zice pre-
şedintele referindu-se la lipsa de experienţă a istoricului europarlamentar.

Şi are, în principiu, dreptate. Numai că preşedintele a devenit specialist
în a compune tocmai acele premise care să-i justifice deciziile şi acţiunile in-
diferent cât de contradictorii ar fi ele. Sunt curios cum ar fi caracterizat public
propunerea ca jurnalistul care-i lustruieşte zilnic încălţările în editoriale - odă
să devină peste noapte, ambasador la Londra - cel de-al doilea partener al
României, ca importanţă, în viziunea axei trasate imaginar de dl Băsescu între
Washington şi Bucureşti? Ce fel de experienţă diplomatică (desigur, păstrând
proporţiile) avea cel desemnat şi remarcat tocmai printr-un partizanat fanatic,
care i-a făcut până şi pe patronii săi englezi de la BBC să-l dea afară? Nu mai
vorbesc de celebra propunere, ce aparţine tot preşedintelui, ca ‘blonda de la
Primărie’ să devină ditamai ministru al Integrării, dintr-o conţopistă oarecare
ce nu ştia nici măcar cu ce se mănâncă integrarea. E drept, atunci era vorba de
un început de mandat, şi domnişoara Pârvulescu ar fi avut şansa ca până astăzi
să mai înveţe câte ceva...

Politica prezidenţială devine, pe zi ce trece, tot mai transparentă. Tot
mai des, de sub ambalajul principiilor răzbate înfăţişarea intereselor sau a
reticenţelor. ‘Cazul Cioroianu’, dacă va deveni până la urmă un caz, nu este
altceva decât o nouă etapă a bătăliei, acum pe faţă, dintre palate. Ceva de genul:
‘dai în oamenii mei, dau în oamenii tăi’. Ungureanu a fost obligat să demisio-
neze datorită prea evidentei sale obedienţe faţă de Cotroceni. Cioroianu riscă
să nu fie validat pentru că aparţine aripii dure a PNL-ului. Nu pentru că n-ar
avea experienţă. Dealtfel, lipsa de experienţă este chiar o tradiţie la MAE. Nici
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Năstase n-a avut experienţă diplomatică, nici Severin, ca să nu mai vorbim de
Pleşu. Şi nu s-a dărâmat ţara, pentru că aceasta rezistă aproape oricărui grad
de incompetenţă. De ce ar fi un pericol Cioroianu, care cât de cât a mai dat cu
nasul, pe la Strasbourg, cu ceea ce înseamnă diplomaţia parlamentară? Pentru
că şi experienţa are limitele ei. Ca să dau un exemplu: la ce i-a folosit dlui
Dunca, ambasadorul numit de dl Băsescu la Moscova, experienţa de o viaţă (e
trecut de multişor de vârsta de pensie)? Cu ce altceva s-a soldat incompetenţă
sa crasă, demonstrată recent la Budapesta, când a fost să fie trimis cineva la
ruşi? Şi cu ce ne ajuta pe noi faptul că după aproape doi ani acesta n-a fost încă
primit de Putin pentru a-şi prezenta scrisorile de acreditare, cu toate că (sau
mai ales din cauza asta) se ştia că e omul lui Băsescu?    (24 februarie)

Restituirea proprietăţilor 
abuziv restituite

A fost trimis în judecată un domn, pe nume Fotino. Un domn care,
deşi nu figurează în ‘TOP 300’ al celor mai bogaţi români, era cât pe ce să se
instaleze, triumfător, pe undeva pe la jumătatea clasamentului cu o avere de
câteva sute de milioane de euro. Avere dobândită aproape dintr-un condei, pe
baza unor certificate de moştenitor şi a zelului cu care o serie de autorităţi ale
statului s-au grăbit să-l repună în posesie, în numele nobilului ţel al reparării
erorilor trecutului. Acest Fotino pusese deja mâna pe câteva sute de hectare de
prin câteva judeţe, iar de doi ani a stopat lucrările în cartierul ANL Henri
Coandă, unde el susţinea că ar dispune de o importantă suprafaţă moştenită.
Efectul acestei din urmă acţiuni a fost de-a dreptul catastrofal, lucrările au
îngheţat, iar câteva sute de oameni care-şi băgaseră toţi banii în acest proiect
riscau să rămână cu ei pierduţi.

Numai că, răscolind niţel prin arhiva moştenitorului, păgubaşii au avut
prilejul - nu surpriza - să constate că aveau de-a face cu o escrocherie uriaşă.
Una de sute de milioane de euro, pe care acest Fotino le dobândea din câteva
mişcări simple - falsificarea unor acte de moştenire!

Cine se arată uimit de întorsătura pe care au luat-o lucrurile înseamnă
că nu înţelege prea multe din ceea ce se întâmplă azi în România. Azi, şi de
câţiva ani buni, de când acţiunea ‘retrocedarea’ a luat un nebănuit avânt, deve-
nind o veritabilă industrie pentru grupări specializate în stabilirea situaţiei unor
proprietăţi, căutarea proprietarilor şi - în multe, foarte multe cazuri - în ‘inven-
tarea’ altora în cazul celor dispăruţi sau neidentificaţi. Curios este că nimeni
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nu s-a arătat prea mirat de faptul că după 7-8 ani în care au tăcut mâlc, deodată
sumedenie de moştenitori s-au trezit din letargie şi şi-au reclamat proprietăţile.

S-au retrocedat, în ultimii zece ani, mai multe proprietăţi decât şi-ar fi
imaginat cineva. Acest lucru a fost posibil prin punerea la punct a unei filiere
pe care actele falsificate au fost validate şi aprobate  de instanţe de judecată
‘specializate’ (o investigaţie a CSM-ului pe acest subiect ar oferi concluzii
stupefiante: ce judecători au cele mai multe restituiri la activ?). Concomitent
cu ‘inactivarea’ (deloc întâmplătoare) a reprezentanţilor autorităţilor care ar fi
trebuit să vegheze la corectitudinea procesului.

Fotino nu este singur: este însă reprezentativ pentru o întreagă cate-
gorie, care încă mai poate fi dată în vileag. Este însă o excepţie în necesarul
proces de restituire a bunurilor publice restituite abuziv şi ilegal.  (26 februarie) 

Ascensiunea lui Arturo 
Vanghelie mai poate fi oprită?

Democraţia are, ca orice lucru, părţile ei bune şi părţile rele. Depinde
din ce punct priveşti problema. Alegerile democratice sunt cea mai bună formă
de reprezentativitate. O alta n-a fost inventată. Dar ele pot avea rezultate
regretabile. Hitler a ajuns la putere şi a dus Germania unde a dus-o printr-un
sufragiu popular. Acelaşi tip de sufragiu pune în fruntea celei mai democratice
societăţi - Statele Unite - un preşedinte care, de 200 de ani n-are nici o şansă
să devină un autocrat. Pentru că societatea americană şi-a creat instrumentele
de control şi de protecţie necesare. Pe de altă parte, Rusia îşi împlineşte aspi-
raţia de a redeveni mare putere prin acordarea de puteri discreţionare unui lider
ales în acelaşi fel. Rusia n-are nici tradiţie democratică şi nici mijloacele de a
se proteja altfel decât printr-o politică de mână forte.

Cum stau lucrurile la noi, păstrând proporţiile? Nici noi nu prea avem
tradiţii democratice. Ceea ce s-a întâmplat în perioada interbelică nu a făcut
decât să scandalizeze societatea şi să conducă, inevitabil, spre dictaturile în
lanţ care au urmat. Teama de repetarea unor astfel de evenimente a făcut ca
croitorii actualei Constituţii să-i ia măsurile în aşa fel încât să-l incomodeze în
mişcări pe oricine ar îmbrăca-o. Lui Iliescu i s-a potrivit pentru că n-a avut as-
piraţii autoritare. Lui Băsescu nu i se potriveşte de fel, tocmai pentru că el in-
terpretează în chip cu totul diferit menirea sa istorică. La nivelele de mai jos,
lucrurile basculează sistematic. Democraţia din partide? Aşa ceva practic nu
există. În formaţiunile noastre politice domneşte un soi de dictatură personală
care face ca liderul să poată aranja procesele aşa cum îi convine. Şi odată in-
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stalat la vârf, creează cele mai propice condiţii pentru a fi dat cu greu jos. Co-
borând pe scara ierarhică, lucrurile sunt şi mai clare. Liderii locali sunt mici
domnitori peste activul din subordine, pe care-l tratează în mod autocratic. Ei
repetă, într-un fel, modelul istoric al boierului pe care Vodă trebuia ori să-l
cumpere, ori să-i taie capul, pentru a-şi împlini vrerea...

Am făcut această lungă introducere pentru a ajunge la subiect: alegerile
din organizaţia municipală Bucureşti a PSD. Aici există un singur candidat
serios, împotriva căruia ar face front comun - dacă ar putea - aproape toată
lumea. Cei nemulţumiţi însă de ideea devenirii politice a unui model de tipul
Vanghelie nu reuşesc să mobilizeze un contracandidat credibil. Aşa cum n-au
reuşit să-i opună lui Băsescu un adversar, nu reuşesc să-l contreze nici pe Van-
ghelie. Astfel, primarul de la sectorul 5 are toate şansele să ridice la nivel
municipal prototipul liderului politic de cartier. O ridicare în grad nefirească
şi periculoasă de-a dreptul. Vanghelie, însă, n-are cultură, dar are vână de lider.
Iar ceea ce înfruntă îl face să creadă, pe bună dreptate, că locul său e mai sus.
Şi că nu poate fi oprit! N-au putut ai lui să-l oprească să candideze şi să câştige
în 2004 la sector. De ce-ar putea acum alţii?

Problema, însă, nu mai este aceea de a-l opri. Problema este: ce se va
întâmpla după ce va câştiga? Care va deveni viitorul său obiectiv? Ce forţe
ascunse din PSD se vor trezi în acel moment şi cum vor reacţiona? Cum va
reacţiona întreaga clasă politică la asaltul sistematic al forţelor de tipul
Vanghelie-Becali-Băsescu?     (27 februarie)

Logica complicată a
jurnalismului

Jurnalismul funcţionează pe o logică simplă: critici puterea, eşti
credibil; o lauzi, eşti pierdut!’ Cel care scrie aceste rânduri, astăzi, era bine
intrat, el însuşi, în această schemă, cu nişte ani în urmă când chiar credea că
aşa stau lucrurile. Practic, până la ‘schimbarea’ din 97, lumea presei a fost
împărţită, brutal, în două. Tocmai de către aceia care se credeau în posesia ade-
vărurilor absolute: era presa ‘aservită’, şi era ‘cealaltă parte a presei’, care-şi
câştigase dreptul de a înjura orice, pe oricine şi oricând, dacă nu de pe baricada
Revoluţiei, măcar pe baricadele Pieţei Universităţii...

Primele probleme au apărut odată cu schimbarea. Nevoiţi să rămână
la nivelul principiilor enunţate cu atâta sârg şi convingere, ca suporteri ai unor
valori care s-au dovedit cel puţin discutabile la proba verităţii, unii jurnalişti
au clacat. Alţii şi-au păstrat convingerile cu preţul pierderii credibilităţii. Iar
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alţii au schimbat cu seninătate azimutul, trecând cu arme şi bagaje din şalupa
fostei puteri în barcazul celei noi. Chestiune de gust, până la urmă.

În logica alternativei la putere şi la ciolan, presa, în ansamblul ei ar fi
trebuit să marcheze alternanţe asemănătoare. Logica realităţii se dovedeşte însă
diferită: ce te faci când se întâmplă ca acum, când ‘Puterea’ şi ‘Opoziţia’ se află
în interiorul aceleiaşi entităţi, numită, de circumstanţă, Putere? Şi când Opoziţia
este redusă, practic, la şomaj tehnic, de către această nouă dihotomie?

Ei bine, atunci se întâmplă ceea ce se întâmplă acum. Se produce o
nouă fractură în interiorul aceleiaşi categorii de analişti şi comentatori: lumea
jurnalisticii se împarte între ‘condeienii lui Băsescu’ şi ‘mâzgălitorii lui
Tăriceanu’. Categorii limpede definite, dar cu graniţe mai puţin ermetice decât
ale României pe vremea lui Ceauşescu. În sensul că dintr-o tabără în alta se
poate trece individual sau la pachet, odată cu ziarul sau cu încărcătura sa
- parţială sau totală - de resurse umane.

Paradoxurile presei actuale, în care Puterea este atacată în ziarele şi
posturile de televiziune care aparţin ‘mogulilor’ şi în care Puterea răspunde şi
contraatacă în aceleaşi mijloace mass-media, în care Puterea de la Cotroceni
atacă Puterea de la Victoria şi viceversa, în care jurnaliştii portocalii devin sta-
cojii, atacându-se, la rândul lor, unii pe alţii, în exact aceleaşi gazete în care
jurnaliştii fundamentalişti de până mai ieri erau dovediţi a fi fost instrumentişti
ai fostei Securităţi (unii zic că ar fi şi ai actualei) sunt infinite. Singurul care
nu mai înţelege nimic din această poveste este bietul cititor, care a intrat în
‘meserie’ crezând cu naivitate că albul e alb, iar negrul e negru şi că ce scrie la
gazetă nu poate să nu fie cel puţin real dacă cu adevărat, logica pe care func-
ţionează jurnalismul nu mai are nici o logică şi unicul reper pare să devină sim-
bria cu câteva zero-uri în coadă.    (28 februarie) 

Miza politică a suspendării
După toată vânzoleala pe care a stârnit-o, ai avea impresia că

suspendarea lui Traian Băsescu reprezintă o miză politică majoră. România
politică se învârte de o bună bucată de timp în jurul acestei noţiuni fără a fi
însă prea limpede ce reprezintă ea. Traian Băsescu încalcă Constituţia precum
un şofer regulamentul circulaţiei pe drumurile publice. Nu există conducător
auto să nu mai ‘fure’ un semafor, să nu zburătăcească niscai pietoni pe trecere
sau să umble fără centura de siguranţă şi să vorbească la telefon în plin trafic.
Din milioanele de astfel de încălcări sunt sancţionate doar câteva: cele unde ai
ghinionul să dai peste poliţistul pitit după colţ şi aşteptând să te prindă în fla-
grant. Traian Băsescu este un astfel de conducător. Pentru el România este
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vechiculul care-l transportă la Golden Blitz sau la Cireşica, pe un drum presărat
cu semne de circulaţie pe care s-a obişnuit să nu le bage în seamă. De aceea
este aşa mirat acum: cum vine asta, să mi se impute încălcări de pe la începutul
mandatului? De parcă legea ar fi o conservă expirată! Parlamentul joacă de
data asta rolul miliţianului ignorat, flituit, stropit cu noroi de către baştani călare
pe mulţi cai putere, care la un moment dat se revoltă şi, indiferent de ce-ar
putea păţi din partea şefilor, e hotărât să-i ia carnetul preopinentului. Ce-o mai
fi după aia, când şoferul cu pile se va aranja el într-un fel, să şi-l ia înapoi,
e treaba lui. 

Ce vreau să spun? Că departe de a reprezenta o strategie politică
coerentă, ce urmăreşte o anumită miză, această acţiune ‘anti-prezidenţială’ este,
de fapt, o răfuială între persoane cu orgolii exacerbate. Nu e vorba aici de
Constituţie, cât e vorba de inabilitate sau de lipsa unei diplomaţii elementare.
Corpul legiuitor, într-o majoritate nemaiîntâlnită până acum, vrea să-i dea o
lecţie preşedintelui! Că nu va învăţa nimic din această lecţie şi că-şi va continua
cu dezinvoltură acţiunea de preşedinte-jucător, creator de conflicte şi tensiuni
este limpede cam pentru toată lumea. După cum nu poate să nu fie limpede şi
faptul că această victorie ar putea să fie destul de scump plătită, referendumul
devenind un instrument cu două tăişuri, putând să-i asigure preşedintelui o
susţinere populară sporită, într-un moment în care acesta se afla deja pe tobo-
ganul pierderii de popularitate. Atunci, pentru ce tot acest circ, toată această
pierdere de vreme într-un moment în care aproape întreaga atenţie ar trebui să
fie îndreptată spre problemele complexe ale integrării?   (1 martie)

Despre urecherea 
nemeritată a premierului

Problema cu care-a dat buzna, miercuri, preşedintele peste Tăriceanu,
în Guvern, nu e una nouă şi nici una simplă. Dacă ar fi avut curiozitatea să-i
consulte pe predecesorii săi, ar fi aflat că şi ei se loviseră de aceleaşi obstacole
în reglementarea capitolului economic din relaţiile diplomatice. A devenit
aproape un leitmotiv ca după orice vizită efectuată de un şef de stat român să
ni se comunice solemn faptul că relaţiile diplomatice sunt excelente, dar că
cele economice cam scârţâie. Spre deosebire de Traian Băsescu, Ion Iliescu şi
Emil Constantinescu luaseră obiceiul să tragă după ei câte-un avion de oameni
de afaceri (sau aşa-zişi oameni de afaceri - distincţia nu este foarte clară şi nu
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ăsta era criteriul de operare a listelor de însoţitori). Populau, de-a valma, sec-
torul din aeronava prezidenţială rezervat business-man-ilor, şefi de întreprinderi
de stat, patroni privaţi, oameni cu bani dornici să facă o excursie cu şeful sta-
tului sau persoane cu stare care cotizau pe la cei care filtrau listele. Niciodată,
în 17 ani, nu s-a făcut o analiză serioasă a rezultatelor cu care s-au soldat aceste
vizite: ce contracte noi s-au făcut? Ce sectoare deficitare au fost acoperite cu
oferte? Mai bine că nu s-au făcut, pentru că s-ar fi văzut limpede că plimbarea
rămânea o simplă plimbare. Nu că oamenii de afaceri n-ar fi dorit să scoată şi
un profit, dar de cele mai multe ori reprezentanţele noastre diplomatice au tratat
formal acest aspect, neavând nici autoritate şi nici pricepere pentru a organiza
mai mult de nişte ‘forumuri de afaceri’ protocolare. Ce i s-a reproşat lui Traian
Băsescu în China, anul trecut, şi în Egipt, anul ăsta, este că nu reuşim să
acoperim deficitele prin oferte corespunzătoare. Şi a tras, din acest motiv,
Executivul, de urechi. Traian Băsescu uită, însă, sau nu ştie, că Guvernul are
competenţe limitate în acest domeniu. Că problemele intervin în cazul unor
parteneri ale căror economii sunt încă puternic centralizate şi unde indicaţiile
politice sunt urmate neabătut de factorii de decizie din economie. Ce indicaţii
mai poate da astăzi Tăriceanu mediului de afaceri? Ce-i poate impune? Ion
Iliescu a înţeles ceva mai bine acest lucru şi la o vizită oficială în Tunisia, dacă
nu mă înşel, a încercat să explice faptul că tradiţia unor relaţii economice pu-
ternice şi de volum mare nu mai poate fi susţinută pentru că din România au
dispărut structurile centralizatoare, coordonatoare: dacă o ţară din Orientul
Mijlociu comanda o uzină complexă, existau centralele industriale care defal-
cau şi controlau comanda pe orizontala industriei. Cine să o mai facă astăzi şi
cum? Soluţia, bineînţeles, nu este urecherea premierului în public, oricât de
plăcut ar fi acest lucru pentru orgoliosul nostru preşedinte. Doar creşterea eco-
nomică şi iniţiativa eliberată de restricţiile unui fiscalism exagerat şi buimac
pot face din România un partener pe măsură nervilor şi a exigenţelor celor cu
care avem, sau dorim să avem relaţii comerciale mai bune.  ( 2 martie)

Nostalgia stării de beligeranţă
Înainte de ‘89, când ‘Festivalul filmului sovietic’, de prin octombrie-

noiembrie devenise un eveniment cultural major prin deschiderile absolut
surprinzătoare ale unei cinematografii controlate, totuşi, ideologic, am văzut
una dintre cele mai bune producţii ale anilor ‘80: ‘Amintirea unei mari iubiri’
cu Natalia Andreicenko în rolul principal. O vânzătoare de covrigi pe străzile
îngheţate ale Moscovei de după război, care trăia nostalgia Serviciului militar
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din timpul marii conflagraţii: ‘Ce bine era: aveam de toate - mâncare,
îmbrăcăminte, nu duceam grija zilei de mâine...’ Pentru nu puţini ruşi abia
încheierea războiului avea să însemne prăbuşirea în mizerie şi nesiguranţă.
Războiul constituise, vreme de vreo cinci ani, un mod de viaţă la care se adap-
taseră toate reacţiile umane. Pentru nu puţini ruşi trecerea în viaţa civilă, cu
alte reguli şi alte aşteptări, a constituit un şoc aproape de nesuportat. 

Starea de beligeranţă pare să fie mediul favorit al lui Traian Băsescu.
Reacţiile şi comportamentul său par definitiv legate de imprevizibilităţile unei
asemenea stări. Anii lungi petrecuţi pe mare, la comanda dictatorială a celor
din subordine, în confruntarea cu un inamic perfid, capabil de orice - oceanul,
au lăsat urme şi i-au modelat psihologia. În viaţa civilă a resimţit mai mereu
nevoia conflictelor şi a confruntărilor. A părut că se simte ca peştele în apă
intrat în aripa disidentă a fostului FSN, devenită Partidul Democrat şi aflată
într-o continuă hărţuire cu foştii camarazi. S-a bătut cu toată lumea, a demi-
sionat din calitatea de parlamentar pentru a se putea lua de piept cu Parchetul.
Apoi, intrat în guvernarea cederistă a fost vârful de lance a acţiunilor
antiţărăniste: lui i se datorează, în primul rând, debarcarea lui Ciorbea şi dis-
trugerea acestei alianţe. Angajat pe două fronturi, mandatul său de ministru a
însemnat şi o continuă bătălie cu sindicatele, cu care a ajuns până la înjurături
în parte. Dar cea mai confortabilă poziţie, ca să spun aşa, a avut-o abia când,
devenind primar al Capitalei, s-a instalat definitiv în tranşeele gherilei contra
Consiliului general  pesedist. Aici a dat Traian Băsescu măsura capacităţii sale
de luptător, de Rambo în tricou vărgat, angajat în dispută cu toţi şi pe toate
temele. Aici a şi impresionat în cea mai mare măsură un public care l-a receptat
ca pe un soi de haiduc angajat în conflictul inegal cu arendaşii Puterii. Aproape
că nu a mai contat, pentru locuitorii Capitalei că, în calitatea de primar, Băsescu
nu mai făcea aproape nimic. Important era că el rezista... 

Pentru Traian Băsescu, instalarea în scaunul de preşedinte a însemnat
sfârşitul războiului şi intrarea într-o ‘pace’ în care calităţile sale nu se mai
puteau manifesta. De aici şi căutarea, aproape instinctivă, a temelor de conflict
şi a disputelor. Dacă nu cu un adversar doborât deja la pământ, atunci măcar
cu aliaţii de circumstanţă. În momentul de faţă, Traian Băsescu pare a fi ajuns
la apogeul resurselor sale conflictuale.   ( 3 martie) 
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PD Captivus
`În actuala configuraţie politică, Partidul Democrat ocupă un loc

aparte. Este, din capul locului, poate cel mai disciplinat partid, în care ierarhia
e ierarhie şi şefii şefi. Acestora li se acordă tot respectul, chiar dacă autoritatea
lor se bazează pe delegaţie. Tăria acestui partid stă în capacitatea organizatorică
şi în rigoarea moştenită, parcă, de la defunctul partid comunist. În timp ce în
mai toate celelalte formaţiuni viaţa de partid se confundă mai degrabă cu
cenaclurile literare, aici ea are parametri foarte exacţi. Activul e hiperactiv,
instructajele se desfăşoară punctual, responsabilităţile sunt clar delimitate. Dacă
politicienii noştri ar purta uniforme, atunci cele ale democraţilor ar fi cele mai
spectaculoase şi mai regulamentare dintre toate. Iar demersul de fiecare zi, cel
mai productiv. Pentru că în timp ce la PSD lumea aşteaptă să se întâmple
minuni ca în răstimpul 97-2000, când revenirea s-a produs pe fondul inco-
erenţei totale a Puterii de atunci, consumându-se în false conflicte de generaţie,
iar la liberali aripile tradiţionale cresc la loc după fiecare decupare istorică, în
timp ce PRM-ul se confruntă cu efectele vocale mult mai atractive ale PNG-
ului lui Becali, în dauna celor tradiţionale proprii, iar UDMR-ul urmăreşte să
reziste în faţa asaltului formaţiunilor-alternativă induse de secui şi de Tokes,
la democraţi se lucrează în tăcere la consolidarea unui postament de încredere
publică de care să nu mai poată fi dat jos. Marea problemă a democraţilor este
însă faptul că pentru a putea dura, postamentul trebuie să înghită ceva. Sau pe
cineva. Jertfa care poate face durabil partidul e una singură: Traian Băsescu.
Fără el, democraţii sunt ca un copac cu aparenţe viguroase, dar cu rădăcini
şubrede. Partidul Democrat este, în cea mai sugestivă măsură, prototipul de
‘partid captiv’. Legătura dintre el şi Traian Băsescu este de-a dreptul ombili-
cală. Cordonul n-a fost tăiat, la trecerea liderului în funcţia de preşedinte. El a
rămas să alimenteze, să vitaminizeze o progenitură neajunsă la maturitate. La
umbra ‘coroanei’ prezidenţiale nu creşte nimic în mod semnificativ. Boc nu va
reuşi niciodată să depăşească condiţia de ‘înlocuitor’ şi de trompetă. Videanu
nu are, pe lângă aspectul agreabil, şi ceea ce generează o reală bărbăţie politică.
Blaga este un tip şters, fără carismă, eficient pe sectorul care i s-a repartizat.
Unde este, însă, viitorul partidului? Cine va prelua ştafeta în caz că Băsescu
defectează într-o zi? Cine reprezintă, cu adevărat, moştenirea democrată?
Partidul Democrat, aşa crescător în sondaje cum este, rămâne un partid-captiv,
dependent şi incapabil să meargă mai departe pe propriile sale picioare. De
aici, poate, şi surprinzătoarea supravieţuire a Alianţei.   (5 martie)
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Scurtă istorie
Şapte preşedinţi îşi împart responsabilitatea pentru ceea ce a devenit

postul public de televiziune: un dinozaur media aflat pe marginea unei prăpastii
economico-financiare şi de încredere. Primul în serie a fost Aurel Dragoş
Munteanu. Fost ziarist la ‘Scânteia’, intrat într-o stare de disidenţă pentru că
încercase să emigreze în Israel fără a fi evreu. A renăscut din spuma Revoluţiei,
ca un apropiat al noului cerc de putere. A stat în vârful televiziunii doar vreo
trei luni, unde a făcut figuraţie pregătindu-şi căţărarea pe culmile diplomaţiei
- ambasador la ONU (taman în timpul crizei din Irak, prima) şi apoi la
Washington. N-a prea lăsat urme în Pangratti. I-a luat locul un distins profesor
şi academician, a cărui performanţă majoră rămâne moderarea primei confrun-
tări a candidaţilor la preşedinţie. Răzvan Theodorescu nu s-a implicat în prob-
lemele administrative sau de coordonare editorială, lăsându-le pe seama
subalternilor. Dramaturgul care a urmat - Paul Everac - a avut parte de o expe-
rienţă dramatică, acesta reuşind să-şi pună în cap şi prietenii (câţi avea) şi duş-
manii (literari şi politici, o groază!). A încercat mai multe lucruri, dar nu i-a
ieşit mai nimic. A plecat lăsând locul unui ziarist care a reuşit performanţa
de-a dreptul ireală de a nu-şi face simţită prezenţa, în ciuda perioadei lungi în
care s-a aflat la cârma instituţiei. Dumitru Titus Popa a fost un campion al low-
profile-lui şi omul sub care TVR-ul s-a împuţinat ca substanţă umană prin ex-
odul masiv al tehnicienilor, în primul rând, spre noile psoturi private intrate în
funcţiune în acea perioadă. Schimbarea a adus figuri noi şi oameni noi: a fost
o veritabilă revoluţie sub bagheta regizorului Stere Gulea şi a ‘batalionului
roşu de femei’ condus de Alina Mungiu. Niciodată până atunci TVR nu de-
venise un instrument mai servil şi mai pe faţă al Puterii, veritabil oficiu de pro-
pagandă, neprofesionistă şi violentă. Rămâne în analele TVR ca perioada cea
mai jenantă, în ciuda faptului că protagoniştii nu se jenează nici astăzi de reali-
zările lor. Un alt regizor - Cristian Hagiculea - i-a luat locul lui Gulea, pregătind
terenul pentru predarea instituţiei, cu arme şi bagaje, noii (vechii) puteri
pesediste. După un interimat mai lung premierul Năstase s-a hotărât să-şi rupă
de la gură unul dintre consilierii personali - editorul Valentin Nicolau - şi să-l
trimită să facă pace. Tip pragmatic, Nicolau a reuşit să mai stopeze declinul
economic, fără însă să poată readuce instituţia spre vârfurile de audienţă ale
unui trecut singular. În plus, a avut de-a face cu şocul împărţirii între cele două
centre de putere - Victoria şi Cotroceni - care i-au adus, absolut surprinzător,
un vot de blam prin neaprobarea raportului de activitate în Parlament - pentru
prima dată în istoria instituţiei. Tudor Giurgiu este cel de-al şaptelea preşedinte
(şi cel de-al treilea regizor) sub care pielea încercată de vreme a dinozaurului
pe care stă călare începe să crape. Cu 3000 de angajaţi (record european) şi cu
spectrul falimentului în faţă (dacă nu se aprobă majorarea taxei TV), mandatul
său este ameninţat şi din interior şi din exterior.  ( 6 martie)
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Şantajul reciproc

Războiul surd dintre preşedinte şi premier atinge, cu episodul
“MAE”, o fază critică. Incitând, practic, la demiterea ministrului de Externe,
Răzvan Ungureanu, Băsescu s-a văzut în situaţia de a pierde unul dintre puţinii
aliaţi de circumstanţă pe care-i avea în guvern, şi pe obedienţa căruia îşi des-
făşura demersurile şi iniţiativele de politică externă. Neavând posibilitatea să
întoarcă lucrurile, nu i-a mai rămas decât să-l şicaneze pe premier, trans-
miţându-i nici măcar voalat, următorul mesaj: Cioroianu nu pare bun de mi-
nistru. Nu-l resping, dar mă mai gândesc. Gândirea prezidenţială pare să fie în
acest caz foarte profundă. A trecut o lună de când Ungureanu şi-a dat demisia
şi continuă să încaseze diurna ministerului, plimbându-se pe la fel de fel de
evenimente lipsite de importanţă. Ba l-a şi însoţit pe preşedinte în Egipt, în is-
torica sa vizită soldată cu mustrări la adresa guvernului care nu reuşeşte să
livreze Egiptului piese pentru tractoarele exportate de Ceauşescu. Ameninţarea
băsesciană ţine în şah chiar restructurarea Executivului, pentru că bănuim că
Tăriceanu nu mai vrea să joace această piesă pe bucăţele. În această perspec-
tivă, Cioroianu ar urma să fie prezentat odată cu lista restructurată, gândită
deocamdată doar în laboratoarele PNL, căci cu PD-ul n-a fost discutată. Şi nici
nu cred că PD-ul va accepta, fără să primească ceva în schimb, să piardă vreun
ministru, indiferent de performanţele acestuia. Unicul punct de consens s-ar
putea să-l reprezinte Ministerul Integrării Europene, devenit inutil, în perspec-
tiva rezervării unui loc de europarlamentar pentru doamna Boagiu. Altminteri
este limpede că Tăriceanu nu se va putea atinge de portofoliile partenerilor,
fiind nevoit să-şi restructureze doar propria listă. Pe care a mai restructurat-o
odată sau de două ori până acum, nici un ministru liberal (cu excepţia lui David)
nemaifigurând pe lista iniţială. Pe de altă parte trenarea în luarea deciziilor a
devenit o marcă “Tăriceanu”. Nu este nici primul, nici ultimul caz în care
interimatele se prelungesc dincolo de limitele care afectează funcţionalitatea
între-gului sistem. 

Criza dintre preşedinte şi premier, care antrenează şi o criză în interiorul
Executivului, între “echipele” guvernamentale, stă sub semnul    şantajului
reciproc şi al “pertractării“ cu efectele păguboase aferente.  (7 martie)
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Borna “Mona Muscă”

Marţi au fost, precis, trei ceasuri rele pentru Mona Muscă. De
aproape jumătate de an această doamnă (fostă) a Partidului Naţional Liberal
luptă din răsputeri pentru a-şi recupera onoarea pierdută prin dosarele CNSAS.
Figură emblematică a noii puteri portocalii, domnia sa a impresionat prin
fermitatea ideilor şi prin ataşamentul neabătut faţă de promotorul acestei puteri,
preşedintele Traian Băsescu. A fost chiar în stare să renunţe la un post cald de
ministru al Culturii (funcţie în care nu făcuse, totuşi, nici o scofală) pentru
a-şi demonstra tăria de caracter, atunci când ezitantul Tăriceanu a făcut stânga-
mprejur cu decizia de a demisiona. A demisonat dânsa. Apoi au început să se
insinueze, perfid, rumori legate de o posibilă colaborare a sa cu Securitatea.
Le-a lansat chiar prietenul său, Mircea Dinescu, cel care încercase să facă din
ea un star al ‘Plaiului cu boi’. Când lucrurile au ieşit la iveală dintre coperţile
dosarelor, a fost nevoită să-şi dea demisia şi din PNL. N-a renunţat însă nici
un moment - chiar cu preţul utilizării unor argumente rizibile (precum acela
că prin acţiunile sale de împăcare a studenţilor arabi a împiedicat, înainte de
vreme, războiul irakiano-iranian) să susţină că deşi a cochetat cu odioasa
instituţie, n-a făcut poliţie politică. După dezbateri violent fratricide, Colegiul
a luat însă decizia contrară şi nu i-a mai rămas doamnei decât să-şi caute drep-
tatea, de mână cu dl Valerică Stoica, la Curtea de Apel. Şi uite că marţi Curtea
de Apel s-a pronunţat: Mona Muscă a făcut poliţie politică! Acum ce se-ntâm-
plă cu poliţia asta politică: pe parcursul dureroasei faceri a ‘legii Ticu’ noţiunile
s-au învârtit şi s-au rotunjit până ce n-a mai înţeles nimeni nimic din ele. Cum
e şi chestia asta: că dacă ai colaborat cu Securitatea, puteai sau nu să faci poliţie
politică. Puteai să provoci sau nu urmări şi suferinţe celor pe care i-ai turnat.
În cazul dnei Muscă, judecătorii au hotărât - pe baza probelor - că da! Este o
decizie istorică. E prima din cele care au ajuns până acum în instanţă în care
se dă o astfel de sentinţă. Conform legii, urmarea ar trebui să fie că acelaşi
Colegiu al CNSAS sesizează din nou justiţia asupra falsului comis prin darea
unei declaraţii sub semnătură proprie, cum că n-a colaborat cu Securitatea.
Prima consecinţă: excluderea din Parlament (dacă n-o face dânsa mai întâi). A
doua: condamnarea, cu sau fără suspendare şi dobândirea de cazier. Sfârşitul
carierei politice. O lovitură grea nu numai pentru Mona Muscă, ci şi pentru
noul Partid Liberal Democrat, care miza pe ea, şi pentru preşedintele Băsescu,
în al cărui cerc de suporteri necondiţionaţi era înscrisă. Mona Muscă reprezintă,
deja, în politica românească o bornă. Borna modului în care ne vom desprinde
de un trecut jenant şi discutabil şi a standardului care urmează să se aplice din
acest punct de vedere.  ( 8 martie)
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“Echipa” care joacă la Bruxelles

Continuând o tradiţie inaugurată de cuplul Iliescu-Năstase, actualul
tandem de la putere s-a deplasat la Bruxelles separat, cu două avioane. Dar din
motive diferite.Iubitorul de confort modern Adrian Năstase nu suporta austeri-
tatea de tip comunist a bătrânei aeronave Boeing 707, în funcţiune de pe vre-
mea lui Ceauşescu, preferând să o lase la dispoziţia preşedintelui, oricum mai
obişnuit cu ea. El era partizanul aeronavelor noi şi cum avea ‘pile’ la TAROM
(o cumnată în poziţia de director) prefera să închirieze pentru diferitele sale
deplasări ori un Airbus, ori un Boeing 737, pe care Tarom-ul le scotea iute de
pe cursele obişnuite. În consecinţă, plecau în aceste delegaţii cam de două ori
mai mulţi oameni - sepepişti, asistenţi, responsabili de protocol - decât ar fi
fost nevoie în mod obişnuit. Şi cu cheltuielile aferente, mai ales dacă se mai şi
rămânea peste noapte în capitala Belgiei. Băsescu a plecat de la bun început
de la principiul separaţiei puterilor în avion. La prima sa prezenţă la Bruxelles,
ca preşedinte ales, a călătorit cu o cursă de linie şi - zice-se - plătind din buzu-
narul propriu, numai ca să nu se amestece cu reprezentanţii ‘sistemului
ticăloşit’. Apoi, pe măsură ce s-a ticăloşit şi noul sistem a continuat să călă-
torească în acelaşi fel, el cu aeronava prezidenţială, premierul cu o alta. Româ-
nia n-a făcut altceva decât să-şi consolideze statutul anterior integrării, de
naţiunea cu cele mai numeroase delegaţii oficiale, chiar dacă la lucrările
propriu-zise aveau acces numai şefii şi un număr restrâns de colaboratori.
Oricum, este de notorietate faptul că responsabilii cu protocolul de la Consiliul
European se iau cu mâinile de cap oridecâteori vine vorba de România şi de
delegaţiile sale supradimensionate. În plus, protocolul mai are de-a face cu
atipicitatea preşedintelui român, care-şi aprinde o ţigară pe unde nimeni nu
mai cutează să o facă, sau are reacţii la public pe care securitatea nu poate nici
să le anticipeze şi nici să le controleze. Să revenim însă la oile noastre (nu cele
cu transhumanţa, interzisă de un idiot autohton care nu ştie să citească regula-
mentele comunitare) şi anume, la rostul delegaţiei române la summit-ul euro-
pean de deunăzi. Potrivit declaraţiei preşedintelui, acesta ar dori să-şi
consolideze statutul de jucător şi acolo, în abordarea problematicii energetice
dintr-o perspectivă continentală. Numai că ignoră modul în care se prezintă:
căpitanul e cu un picior în afara terenului, dată fiind declanşarea procedurii
de suspendare; premierul are şi el - potrivit aceluiaşi căpitan - zilele
numărate, până când va fi suspendat şi el pentru implicarea în afaceri pe iz
penal. Başca, ministrul de Externe este demisionar, iar succesiunea lui blocată
de acelaşi  căpitan-jucător. La aşa echipă, e limpede la ce rezultate ne putem
aştepta. ( 9 martie)
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“Băiatul deştept” Giurgiu

Aproape doi ani a stat la cutie, ferindu-se de reflectoare şi, vorba lui
Caramitru, ‘făcându-se că lucrează’. Şi, într-un fel, chiar lucra. Lucra la chel-
tuirea tembelă şi iresponsabilă a banilor pe care Nicolau îi lăsase în contul tele-
viziunii. Giurgiu s-a trezit ca şoarecele flămând pe roata de caşcaval şi în
frenezia consumului n-a mai ştiut ce să facă mai întâi. Sau a ştiut: şi-a văzut
de propriile interese şi de aducerea la ţâţa banilor publici a prietenilor şi a
foştilor colaboratori. Şi a unor noi, posibili aliaţi, în disputele previzibile cu
părţile nemulţumite sau înlăturate de la oala comună. Postul public de televi-
ziune are o condiţie aparte: e de stat, adică depinde de bani publici, pe care-i
plătim fiecare din noi. Dar acţionează, de cele mai multe ori, de parcă ar fi
banii personali ai lui Giurgiu şi compania. Pentru ca o astfel de acţiune să se
poată desfăşura în linişte, s-a procedat la o veritabilă mituire a personalului cu
sporuri şi premii nejustificate. Toate televiziunile private, la un loc, nu au 3000
de salariaţi pe ştatul de plată. Toate la un loc nu au mijloacele şi spaţiile de
producţie pe care le are televiziunea publică. Aceasta, însă, produce - e vorba
despre eficienţă, despre impactul la public - mai puţin decât primele două tele-
viziuni comerciale. TVR este o companie publică, finanţată de la buget şi din
abonamente, dar înghite mari sume prin publicitate, făcând astfel o concurenţă
neloială sistemului. Mă şi mir că Consiliul Concurenţei nu s-a sesizat până
acum de acest aspect. Probabil că a avut altele pe cap. Revin, însă: până la
episodul cu transmisiile fotbalistice, Giurgiu şi ‘echipa’ sa s-au strecurat cu
relativă isteţime pentru a nu intra în gura lumii. I-au salvat, paradoxal, Rodica
Culcer şi stângăciile (sau poate dreptăciile?) ei, mutând zona de interes pe
spaţiul ideologic. Când însă, s-a scormonit puţin, a început să pută. Şi prima
salvă de duhoare a fost aceea care a devoalat dedesubturile pierderii drepturilor
de transmisie a meciurilor din campionatul de fotbal. Aducătoare de publicitate
serioasă. Neplata unor facturi mai vechi a dus la rezilierea contractului. Iar
rezilierea, la dezvăluirea situaţiei materiale în care se află instituţia, nevoită să
facă credite bancare în contul viitoarelor încasări din abonamente, pentru a
putea plăti salariile, indemnizaţiile, comisioanele grase şi, în general, obligaţiile
asumate către ‘băieţii deştepţi’ care au ştiut la ce uşă să bată şi în ce mod pentru
a-şi umple buzunarele. Pe dl Giurgiu l-am crezut un fraier, un regizor cu capul
în nori, păcălit de şmecherii cu vechime în sistem. Până când a ieşit pe post şi
s-a arătat, aşa cum e: incult, lacom, lipsit de complexe şi de modestie, abuziv
şi arivist. Convins că a ajuns unde este nu doar printr-un joc al întâmplării...
politice, ci graţie meritelor sale.   ( 10 martie)
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Braţ la braţ -
la alegeri şi la suspendare?

Îţi mai dau o săptămână, Traiane! - îi spunea Dinu Patriciu lui Traian
Băsescu, între cele două tururi ale prezidenţialelor, din 2004. Nici astăzi nu se
ştie care a fost semnificaţia exactă a acestor cuvinte pe care, însă, Băsescu
le-a interpretat într-un mod pe care a ţinut să-l facă public la nici o lună după
alegeri când spunea răspicat că nimeni, indiferent de apartenenţa politică, nu
va scăpa de rigorile legii, menţionându-l expres pe colegul său de Alianţă, Dinu
Patriciu. Urmările se cunosc. Cei doi se află într-o stare de beligeranţă care se
acutizează cu fiecare zi. Loviturile la adresa magnatului petrolului se dau acum,
pe faţă, prin prietenul său, premierul Tăriceanu. Devenit ‘ţinta piept nr. 1’ la
toate tragerile prezidenţiale, indiferent de tipul armamentului. ‘Îţi mai dă vreo
trei zile, Căline’ - părea a spune liderul conservator la conferinţa de presă din
care dezvăluia, ‘pe surse’, faptul că premierului i se pregăteşte ceva. Ce anume?
O inculpare într-un dosar. Dosarul ‘Porţile de Fier’ - al unei modernizări cu
cântec, făcută prost şi pe bani mulţi, afacere ale cărei origini se pierd în negura
precedentei guvernări de dreapta, pe când Călin Popescu Tăriceanu era doar
ministru al Industriei şi Comerţului. N-a făcut purici mulţi în această funcţie.
I-au fost suficiente însă cele câteva luni de mandat pentru a da două lovituri.
Una mai puţin cunoscută - contractul cu compania elveţiană, făcut prin inter-
mediul ‘superbăiatului deştept’ Buzăianu şi a doua, cea cu achiziţionarea de
către Romtelecomul, condus pe atunci de un coleg de partid, a câtorva sute de
vechicule utilitare din marca pe care o reprezenta, ca dealer, ministrul. Aceasta
din urmă a făcut ceva zgomot, la vremea respectivă, fără însă a-l afecta prea
mult. Mai ales că prima remaniere a guvernului Ciorbea l-a  scos din  lumina
reflectoarelor pentru o lungă perioadă. Practic, până la defecţiunea lui Stolojan,
din cursa pentru preşedinţie, când a fost luat de pe banca rezervelor şi făcut
partener al lui Băsescu. Avertismentul lui Voiculescu se coroborează însă cu
‘previziunea’ lui Băsescu de la reuniunea Parchetului când acesta  ‘estima’
că dosare grele vor intra în curând pe rol. Păi, ce dosar ar putea fi mai greu
decât acela în care atârnă un premier? Nici măcar precizarea procurorului
general, că Tăriceanu nu face - deocamdată - obiectul unei inculpări, nu e de
natură să limpezească lucrurile.Nu face astăzi, luni. Dar mâine? Sau
poimâine? Şi, uite-aşa, ne îndreptăm cu paşi iuţi şi voioşi spre o dublă,
istorică, suspendare: premier şi preşedinte, ‘braţ la braţ’, cum au fost şi în
campania electorală.    (12 martie)
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Criza crizelor

Dacă mai aveam nostalgii după pitorescul şi imprevizibilul vieţii
politice de pe vemea Convenţiei Democrate, episodul şedinţei de guvern de
luni mi le-a rispit cu desăvârşire. Şi ca să fiţi şi dvs. convinşi de acest lucru,
am să refac puţin firul evenimentelor. Criza - una nouă, în interiorul unei crize
permanente - s-a declanşat atunci când premierul, asemenea unui învăţător îm-
bufnat că elevii nu şi-au făcut temele cât timp el a fost ieşit din clasă cu diverse
treburi, le-a zis-o de la obraz: v-am rugat să fiţi cuminţi şi să vă vedeţi de treabă,
să nu vă mai jucaţi de-a suspendarea şi de-a referendumul şi nu m-aţi ascultat.
În consecinţă, vă voi amâna vacanţa din 13 mai pentru o dată la care o să mă
mai gândesc... Şi, de aici, scandalul. Aflând că luni Tăriceanu vrea să facă o
şedinţă de guvern şi să bată în cuie amânarea, Băsescu a sărit în sus şi i-a trimis
o scrisoare în care-şi exprima intenţia să participe la şedinţa cu pricina. Cum a
mai participat la alte şase - dintre care la două, complet neinvitat şi în lipsa
‘stăpânului’, stil care începe să-i placă preşedintelui. Premierul şi-a strâns cerc
consilierii şi i-a pus la treabă. Ia răsfoiţi voi, băieţi, Constituţia, şi găsiţi-mi
paragrafele din care să reiasă că n-are ce căuta la şedinţă. Să stea la el la Cotroceni,
să pună flori. Şi, pac la Răsboiu! Replica l-a găsit pe preşedinte într-o formă bună.
Era duminică, nu mâncase, nu băuse şi era pus pe harţă! A strâns şi el consilierii
care i-au mai rămas şi i-a pus cu burta pe Constituţie. Am găsit! - au exclamat
aceştia transpiraţi şi s-au pus pe scris un comunicat care să-l ruşineze pe pre-
mier pentru impoliteţea de a refuza o vizită prietenească. Cum se înserase şi
se terminaseră şi toate emisiunile de ştiri, lucrurile au fost lăsate pe luni
dimineaţă, fără a se clarifica dilema. Poporul român a plecat la culcare cu o
mare întrebare în cap: veni-va preşedintele la Guvern? Îl va primi Tăriceanu?
Sau îl vor azvârli sepepiştii în stradă? De aici încolo ştiţi foarte bine ce s-a în-
tâmplat. Şi aproape că nu mai are importanţă. Rămâne însă seriozitatea mizei
acestui conflict, cel mai acut de până în prezent: este data de 13 mai o piatră
de hotar? De ce e necesar să fie respectată şi de ce n-ar putea fi amânată? Din
declaraţiile care au curs gârlă ar reieşi că doar democraţii mai ţin cu dinţii de
acest termen. O explicaţie ar fi faptul că se află într-o situaţie bună în sondaje.
Ceilalţi preferă să mai treacă cel puţin o vară, pentru a mai pune ceva osânză
de procente. Cât de mult se încalecă cele două referendumuri cu alegerile?
Aproape deloc. Dacă ar exista niţică voinţă - inclusiv politică - toate trei opera-
ţiunile s-ar putea rezolva într-un singur tur, pe 13 mai. Şi alegerile europene,
şi referendumul pentru uninominal şi referendumul pentru suspendarea lui
Băsescu! Ideea este că cele două referendumuri au rolul de a se anula unul pe
altul, situaţie în care alegerile europene rămân o miză minoră, ele constituind,
până la urmă, un simplu test electoral pentru partide.  (13 martie)
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De ce nu va ieşi PD de la
guvernare  

Cu tot prohodul care se cântă non-stop Alianţei, am convingerea că
aceasta nu este nici moartă, nici îngropată. Ba, din contră, are şanse să atingă
limita de vârstă constituţională, a unui mandat complet. De ce? Pur şi simplu
pentru faptul că Partidul Democrat, cel mai pragmatic şi mai activ dintre toate
cele care au avut acces în parlament, nu va fi dispus să piardă atu-urile pe care
i le conferă guvernarea. Cu atât mai mult cu cât pentru el guvernarea nu repre-
zintă un prilej de eroziune ci, din contră, unul de creştere. Ieşind de la guvernare
doar ca să fie solidar cu hachiţele lui Băsescu, PD-ul ar pierde toate avantajele
legate de administrarea şi beneficiile unor sectoare importante, hotărâtoare
pentru viitorul ciclu electoral, cum sunt Administraţia şi Internele. Dar nu
numai atât. Precedentul creat de Partidul Conservator a arătat cât se poate de
limpede, la scară bineînţeles, care sunt urmările unui astfel de gest şi cu ce
pierderi – în special de ‚resurse umane’ - se poate solda. Un alt exemplu îl oferă
PLD-ul, în special scoaterea lui Fluture din dispozitivul Agriculturii şi
renunţarea la întreaga reţea de influenţă. O decizie ‚democratică’, la vot, pe
care ar dori să o ia Partidul Democrat, s-ar solda cu o mare surpriză pentru cei
care mai cred că principiile primează. Dar lucrurile nu vor ajunge până aici. În
partidul atât de disciplinat până acum al preşedintelui Băsescu, încep să se
simtă deja semnele unei nemulţumiri surde: aceea de a fi nevoit să acţioneze
contrar intereselor sale. 

Principalul interes al PD este să rămână la guvernare şi să-şi con-
solideze poziţia pentru scrutinul din 2008. Europarlamentarele sunt doar un
test, din care nu se pot evalua câştiguri pe termen scurt. De aceea cred că, în
cele din urmă, democraţii vor renunţa la intransigenţă şi, în numele unităţii şi
al respectării principiilor sacre ale Alianţei, vor semna ceea ce este de semnat,
vor accepta unele schimbări minore în structura guvernamentală şi vor merge
mai departe. Oamenii se mai împiedică din când în când de adevăr – spunea
Churchill – dar au tăria de a se ridica şi de a merge mai departe…(14 martie)  
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O repriză câştigată la puncte

Aşteptată cu interes, confruntarea dintre cei doi lideri ai puterii
actuale, de luni, la Palatul Victoria, s-a soldat cu o dezamăgire din partea celor
care au estimat un spectacol de circ pe măsura talentului protagoniştilor. În
fapt, în spatele uşilor închise ale sălii în care se ţin şedinţele de guvern a avut
loc un monolog prezidenţial, urmat de o declaraţie a premierului care preciza
că aceea n-a fost o şedinţă de guvern, ci o simplă consultare. Aşa cum a făcut
Băsescu la Parlament, când i-a informat, sec, pe membrii legislativului: ‘V-am
consultat’, aşa a făcut şi Tăriceanu: ‘Ne-aţi consultat!’ Şi ura şi la gară. Adică
la maşina care aştepta la scările din Victoria, unde fusese lăsată, de nevoie, şi
consiliera Adriana Săftoiu, căreia protocolul de la Palat îi interzisese accesul
în sala de şedinţă! În fapt, a fost poate cea mai dură confruntare pe care cei doi
au avut-o de-a lungul meciurilor lor cu multe reprize. Şi prima din care
Tăriceanu a ieşit în avantaj. Tactica adoptată de-a lungul timpului a fost aceea
a atacurilor permanente, cu numeroase lovituri sub centură, din partea luptă-
torului aflat în colţul portocaliu, şi a unei defensive prudente din partea celui
din colţul decolorat. Aşa cum se întâmplă în box, Tăriceanu a ajuns să se
trezească din pumni şi să reacţioneze: mai întâi, timid, cu câte o stângă la ficatul
vulnerabil al adversarului, iar apoi cu directe la figură. Deja partida începe să
nu mai semene cu o tentativă de a accede la titlu a şalangerului, ci cu o încăie-
rare de pe poziţii relativ egale. Ceea ce l-a descumpănit cel mai tare pe pre-
şedinte la întâlnirea de luni a fost tocmai faptul că premierul nu s-a eschivat,
ci a acceptat provocarea, răspunzându-i într-un stil extrem de incomod: sobru,
cu o politeţe aparentă, dar categoric în aprecieri. Dacă ar fi să folosesc stilul
cronicilor de maidan, aş spune că pentru prima dată guralivul şi tupeistul
campion a fost pus cu botul pe labe, arătându-i-se clar limitele prerogativelor
şi ale competenţelor sale. Este şi motivul pentru care, după vizită, Băsescu a
fost atât de reţinut în declaraţii. Şi, totodată, motivul pentru care s-a grăbit să
semneze decretul de eliberare din funcţie a lui Ungureanu înainte ca contestaţia
lui Tăriceanu să ajungă la Curtea Constituţională şi să îngroaşe dosarul de pe
masa anchetatorului Voiculescu. Repriză câştigată, deci, de Tăriceanu. La ce
îi va folosi, însă, acest câştig? Are el resurse să câştige întreg meciul? Are tăria
de a purta o centură adeseori incomodă? Are, în public, susţinerea care să-l
facă să se ţină pe picioare în continuare? Sunt întrebări la care răspunsurile vor
veni mai repede decât ne închipuim.   (15 martie)
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Europarlamentarele: ce fel de
prioritate?

Premierul ne-a fluturat pe la nas fanionul priorităţii absolute a
alegerilor europene. În faţa acestui obiectiv, oricare altul păleşte. Pentru trimi-
terea la Strasbourg a reprezentanţilor noştri trebuie să lăsăm baltă orice - in-
clusiv suspendarea preşedintelui (acţiune altfel destul de pe gustul premierului)
sau referendumul pentru votul uninominal (cu care mai totată lumea este de
acord, singurii cu adevărat sinceri fiind ungurii, ştiu ei de ce). La atâta propa-
gandă, poporul începe să creadă. Aşa cum a crezut că fără Consiliul Europei
nu existăm pe hartă; că fără NATO suntem într-un permanent pericol să ne ia
ungurii Ardealul; că dacă nu intrăm acum în Uniunea Europeană nu se ştie
dacă vom mai accede vreodată la grădina Edenului. Mai toate obiectivele in-
ternaţionale din ultima vreme au căpătat, în viziunea conducătorilor noştri,
conotaţii catastrofice: acum sau niciodată! Acum sau deloc! În realitate
lucrurile nu sunt nici pe departe atât de în afara oricăror discuţii. În Consiliul
Europei am intrat pentru că trebuia şi pentru că ăsta e rolul Consiliului, să fie
toată lumea acolo. Sunt ruşii, despre care se zice că au ceva probleme cu drep-
turile omului, de ce n-am fi fost noi, care avem probleme decât poate cu prea
multele drepturi pe care şi le arogă unii etnici. Cu NATO ar fi fost o scofală,
dacă intram cu câţiva ani mai devreme, când organizaţia nu devenise încă o
anexă a americanilor şi a coaliţiilor formate ad-hoc. Cât despre Uniunea Euro-
peană discuţia ar putea continua mult şi bine pe tema adecvării momentului
intrării: dacă o amânare nu ne-ar fi găsit mai pregătiţi pentru a face faţă
provocărilor complexe ale sistemului. Pentru că este mai mult decât evident
că plătim un tribut serios inadvertenţelor şi neglijenţelor ce au însoţit negocie-
rile şi stabilirea cotelor şi a responsabilităţilor care ne revin şi fac din România
un partener vulnerabil, care va plăti destul de scump biletul de acces în clasa
întâia a Europei. Cu alegerile pentru parlamentul European lucrurile stau cam
la fel. PE este o instituţie democratică care va asigura, din punct de vedere le-
gislativ, securitatea şi programul Uniunii. Rolul nostru în această instituţie va
fi unul pe măsura importanţei (mică!) şi se va împărţi între diferitele curente
politice care o formează. Nimeni n-ar trebui să-şi închipuie că de a doua zi
după ce vom hotărî cine ne reprezintă, aceştia vor lucra de zor pentru binele şi
interesul României. Ei vor lucra pentru interesul Europei şi acesta se va răs-
frânge doar în măsura în care reuşim ca politicile noastre să coincidă cu cele
continentale. Deci, fie în iunie, fie în octombrie, aceste alegeri nu vor afecta
situaţia şi problemele interne, mai mult decât ar face-o cele două referendu-
muri. De aceea, demersul premierului pe această temă rămâne simplă dema-
gogie populistă, ascunzând doar îngrijorarea principalului partid de la putere
faţă de evoluţia în preferinţele publicului votant.   (16 martie)
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Watergate de Dâmboviţa
Spargere la sediul PNL. Veniţi dimineaţa la lucru funcţionarii au

constatat că hoţii au intrat pe o fereastră, au spart uşi şi sertare, au răvăşit do-
cumente şi au plecat pe unde veniseră cu o pradă consistentă compusă din
plasme, monitoare şi alte bunuri. Poliţia a ridicat din umeri spunând că va
încerca să găsească hoţii. Ludovic Orban a dat o declaraţie din care reieşea că
pe lângă bunurile amintite, s-a constatat absenţa următoarelor documente:
„Strategia de guvernare (2007 – 2008) cu PSD şi împotriva PD”; „Cum să-l
anihilăm în mod eficient pe preşedinte, după suspendare”; „Platforma Stolojan:
cum să o manipulăm în interesul nostru”. Lipseau, de asemenea, din biroul lui
Ludovic Orban, o colecţie de texte de cântece de pahar şi un album cu poze
sexy de-ale Elenei Udrea. Să facem un exerciţiu şi să înaintăm, în timp, cu
câteva luni pentru a vedea cum se vor desfăşura, într-o realitate virtuală,
lucrurile. Deci, la presiunile societăţii civile, Parchetul s-a autosesizat şi a de-
marat cercetări complexe. Amprentele luate la faţa locului, coroborate cu de-
claraţii ale unor martori care doreau să-şi păstreze anonimatul, au condus la
formarea unui cerc de suspecţi. S-a dovedit, pe bază de probe, că lovitura a
fost dată de o grupare infracţională compusă din numiţii Teodor Stolojan (fără
antecedente); Cristian Boureanu, un tânăr om de afaceri implicat în câteva
scandaluri sexuale; Gheorghe Flutur, fost pădurar, anchetat pentru sustrageri
din avutul obştesc; Raluca Turcan, cunoscută ca frecventând cercuri dubioase
din zonele mărginaşe ale Capitalei; şi Valeriu Stoica, un avocat fără procese,
specializat în apărarea din oficiu a infractorilor de drept comun. Cei cinci au
mimat o spargere în scop de jaf, obiectivul lor constând în sustragerea de doc-
umente esenţiale pentru pregătirile PNL în vederea campaniei europarla-
mentare. Mergând pe firul lucrurilor, anchetatorii au constatat că infractorii au
folosit echipamente performante purtând serii de inventar cu menţiunea „Furat
de la SIE”. Jurnaliştii independenţi Traian Ungureanu şi Grigore Cartianu au
adâncit cercetările constatând cu surprindere că în carnetul de adrese al con-
ducătorului grupului infracţional figurau nume şi numere de telefon ale unor
consilieri de la preşedenţie. S-a făcut rapid legătura între infractori, consilierul
prezidenţial Adriana Săftoiu şi soţul acesteia, Elvis Săftoiu, recent numit
director la SIE. Deontologia profesională i-a făcut pe jurnalişti să urmeze cu
consecvenţă pista şi să pună la dispoziţia procurorului general datele obţinute.
Dată fiind implicarea cel puţin a unui consilier prezidenţial (singurul, dealtfel),
Parchetul a solicitat preşedintelui înregistrările convorbirilor cu acesta, efec-
tuate cu o instalaţie montată de Talpeş în timpul mandatului lui Iliescu. Traian
Băsescu a negat vehement orice implicare a personalului său, refuzând să pună
la dispoziţia justiţiei înregistrările, pe motiv că ele sunt neinteligibile din cauza
clinchetului de pahare şi sticle care formează un fond sonor constant. La inter-
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venţia hotărâtă a ministrului Justiţiei, care a ameninţat cu demisia, preşedinţia
a fost nevoită să pună la dispoziţia Parchetului transcrierea înregistrărilor, după
ce Traian Băsescu a operat cu markerul ştersături acolo unde de regulă se
plasează bip-uri. Scandalul a erupt şi preşedintele a fost obligat să demisioneze.
A făcut-o printr-un telefon în direct, la o emisiune de pe OTV unde Emil Boc
şi Adriean Videanu acuzau manevrele oculte ale lui Voiculescu, care s-ar fi
aflat la originea acestei afaceri (s-a dovedit, totuşi, că Ungureanu şi Cartianu
semnaseră recent contracte grase cu trustul Intact). Şef interimar al statului a
devenit Nicolae Văcăroiu, care a organizat imediat un referendum pe tema
transformării României din republică semi-prezidenţială în regat.   (17 martie)

Consilierii
După ce a pierdut, practic, toţi consilierii, cu excepţia eternei Adriana

Săftoiu, Traian Băsescu pare a se fi dumirit brusc asupra restului acestei cate-
gorii şi a numit, dintr-un foc, patru noi consilieri. Toţi patru, relativ cunoscuţi:
Bogdan Teodoriu, un veteran FSN - PD, a fost promovat din interior. A fost
readus Cristian Preda ( mai făcuse un stagiu la Cotroceni, scurt, în mandatul
lui Constantinescu), cel care s-a ocupat de Francofonie, membru cu vechi ştate
al GDS, alături de Sebastian Lăzăroiu, fost director la CURS, om care ştie cum
se fac şi mai ales - cum se citesc sondajele, şi Mihai Stânişoară, şi el un veteran
FSN - PD, cu o poziţie importantă în Parlament. Cu aceste recrutări se crista-
lizează cele două bazine de acumulare din care se “înfruptă” preşedintele:
societatea civilă şi partidul din care a făcut parte şi pe care l-a condus cu infinit
mai multă autoritate decât Petre Roman. Cu noii veniţi, numărul persoanelor
rulate în birourile consilierilor trece bine de 15. Cu toate acestea, până acum
Traian Băsescu nu a prea dat senzaţia că pune vreun preţ pe eventualele sfaturi
pe care le-ar putea primi. Şi nici nu i-a tratat pe aceştia ca pe nişte persoane al
căror rang e demn de respect. Îmi amintesc că Andrei Pleşu a dat bir cu fugiţii
după câteva luni, sătul de marşurile lungi pe coridoare, de aşteptările în anti-
cameră când şeful avea conferinţe private cu Elena Udrea şi de rezoluţiile ver-
bale fără perdea. Istoria consilierilor de la Cotroceni reflectă, într-un fel,
personalitatea preşedinţilor. Cel care a dat sentimentul în cea mai mare măsură
că se bazează pe acest corp de experţi a fost Ion Iliescu. S-au şi perindat pe
lângă el nume devenite şi rămase importante în politică: Boda, Talpeş, Secăreş,
Paşcu, Ştireanu, Constantinescu. Emil Constantinescu era convins, datorită aurei
sale de lider zonal, că n-are nevoie de consilieri, el fiind cel mai bun sfătuitor al
său. De aceea nici nu s-au prea înghesuit mulţi să-şi caute acolo o slujbă. Evoluţia
situaţiei politice începe să pună, însă, probleme legate de ascuţirea luptei dintre
palate, care face necesare mobilizări de trupe. Nu mai este vorba de un turnir
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între doi cavaleri singuratici, călare pe cai albi. Disputa devine una de tranşee,
cu lunetişti şi servanţi de artilerie grea. Traian Băsescu pare a fi înţeles că nu se
mai poate baza pe propria sa intuiţie şi pe inspiraţia de moment, că ridicând îm-
potriva sa o coaliţie de genul celei prezente, compusă din partide, parlament, in-
stituţii pe care nu le controlează şi o nouă parte a societăţii civile, trebuie să
delege competenţe şi sarcini de execuţie staff-ului plătit de la buget.  ( 19 martie)

“Regele” a demisionat!
Chiar înainte de a deveni o legendă a serviciilor secrete, după cum

omonimul său a fost un monarh absolut al lumii rock-ului, Elvis Săftoiu intră
în panoplia foştilor. Demisia sa intempestivă a luat prin surprindere lumea, dar
mai ales Comisia de investigare a ‚crimelor’ lui Băsescu, care obţine un succes
cu totul neaşteptat chiar înainte de a-şi prezenta raportul! Numit în funcţie
odată cu demisia predecesorului său, Gheorghe Fulga, din motive de Omar
Hayssam, Săftoiu n-a petrecut la cârma (vorba vine) principalului serviciu de
spionaj decât şase luni. Şase luni în care nu a reuşit nici măcar să se familia-
rizeze cu fişa postului, pentru a şti ce poate să declare şi ce nu, dacă cineva
i-ar fi cerut un astfel de lucru. Or, la prima sa ieşire în public, în faţa comisiei
conduse de Voiculescu, directorul Săftoiu a scos porumbelul care poate să
arunce în aer instituţia: SIE efectuează ascultări telefonice, cu sau fără mandat.
Dar în ţară! Or, asta e treaba SRI-ului. Prin legea sa de organizare, SIE îşi des-
făşoară activităţile specifice doar în afară, peste hotare. Că de-aia e Serviciu
de Informaţii Externe. Acolo, dacă nu-i prinde nimeni, spionii noştri pot să
asculte în voie pe cine doresc. Involuntara mărturisire făcută de fostul director
pune în dificultate şi instituţia, şi pe cel care-l numise. Adică pe Traian Băsescu.
Cu atât mai mult cu cât în acest caz preşedintele n-a considerat că cel pe care-l
prefera ar fi avut nevoie de experienţă în domeniu, cum spune astăzi, când vine
vorba de Cioroianu şi de Ministerul de Externe. La vremea respectivă, CV-ul
de jurnalist şi de consilier prezidenţial au părut suficiente pentru a face faţă
solicitărilor unuia dintre cele mai speciale şi mai specializate domenii de
acţiune. Elvis Săftoiu a oferit comisiei lui Voiculescu principalul fir de care
aceasta să tragă pentru a deşira îmbrăcămintea prezidenţială şi de a-l înfăţişa
pe acesta gol-goluţ, ca promotor al unei instituţii care nu respectă legile şi
Constituţia. N-ar fi deloc de mirare ca aceasta să fie Watergate-ul lui Traian
Băsescu.   (20 martie)
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Adevăratul
Watergate dâmboviţean

Spuneam în articolul de ieri că abia după demisia lui Claudiu Săftoiu
pot începe problemele care vor aduce situaţia din România în plasa unui veri-
tabil Watergate dâmboviţean. Câteva lucruri ne fac să ne gândim la aşa ceva:
în primul rând precipitarea cu care a fost anunţată această demisie. Ne aştep-
tam, să fiu sincer, la o reacţie în spiritul patronului: „Am greşit!”; „Nu m-am
exprimat cum trebuie!”; „Am înţeles greşit întrebarea”. Lui Traian Băsescu
i s-au mai întâmplat lucruri din acestea, dar a trecut cu nonşalanţă peste ele.
Fie că a fost vorba de omisiuni, fie de minciuni sadea. Nu s-a prea încurcat în
reticenţe de ordin moral şi deontologic. Probabil că Claudiu Săftoiu e din altă
fibră. Mai morală. Sau, cine ştie, cei care şi-au dat seama mai repede de eroarea
monumentală pe care a comis-o, l-au sfătuit să facă gestul ăsta cât mai repede
şi să iasă din vizor. N-ar fi de mirare să-l vedem propus pentru una din cele 18
funcţii de ambasador libere, de preferinţă la distanţă ceva mai mare de casă.
Eroarea lui Claudiu Săftoiu a apărut ca o şansă nesperată pentru „Comisia
Voiculescu”, planificată să pedaleze în gol prin refuzul de a se prezenta al unora
dintre cei chemaţi să dea relaţii. Cu această „pradă” se poate elabora liniştit un
raport din care să reiasă nu banalele ieşiri în decor ale preşedintelui, adunate
cu talent literar dar fără substanţă în opusul social-democrat, ci o acuză de o
gravitate copleşitoare: dacă SIE, instituţie aflată sub comanda directă a preşe-
dintelui, dispune de logistica necesară şi efectuează ascultări „cu mandat de la
procurorul general” – cum credea dl Săftoiu că este legal – pentru cine poate să
presteze aceste ascultări? În beneficiul cui altcineva decât şeful direct? Preşe-
dintele! Or, dacă Traian Băsescu a beneficiat în vreun fel sau altul de roadele
acestor ascultări (îmi sună în urechi acel vesel „vezi să nu te trezeşti pe benzi,
băiete!” – adresat lui Sereş la un CSAT), preşedintele se afla în cea mai delicată
situaţie posibilă. Curat Watergate! Ca să devină aşa ceva nu-i mai rămâne decât
să spună că habar n-a avut şi că Săftoiu a făcut de capul lui ce-a făcut. Dar nu
cred că va risca o soluţie de genul acesta. O comisie luată în băşcălie, o investi-
gaţie considerată moartă din capul locului şi o bâlbâială incalificabilă pot sta cu
succes la originile celui mai mare scandal politic românesc. Unul fără precedent,
dar cu urmări între care şi aceea a nemailuării, pe viitor, în deşert a noţiunii de
drepturi ale omului. Constituţionale, bineînţeles...   (21 martie)
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Soluţia morală
Mi-l închipui pe preşedinte notându-şi conştiincios în carneţel reco-

mandarea lui Voiculescu şi-l văd aievea, promiţând că se va gândi la acest
lucru. Apoi, târziu în noapte, îl revăd singur, la biroul său, având alături un
pahar cu gheaţă peste care a picurat două degete de lichid gălbui, meditând la
notiţa din carneţel: oare să demisionez? Sau nu? Un fel de ‘to be or not to be’,
transplantat din axa britanică în cea românească. Destul de neaşteptat pentru
un actor de calibrul lui Traian Băsescu, în al cărui repertoriu nu stăruie prea
mult temele adânci, abisale. Ceva se schimbă, însă. Dacă la primele consultări
de după preluarea mandatului a acordat delegaţiei conservatoare vreo 3-4
minute, cât să-şi dea bună-ziua unii altora, de data aceasta a adăstat la discuţii
aproape un sfert de oră. Un sfert de-a dreptul academic, dacă avem în vedere
expeditivitatea debutului mandatului de preşedinte, când se pregătea să intre
în teren şi să joace. Între consultările din decembrie 2004 şi cele din martie
2007 a curs multă apă pe Dâmboviţa. Nici scena politică şi nici preşedintele
nu mai sunt aceiaşi. O majoritate guvernamentală artificială, formată în pripă
şi pe bază de compromisuri acuzate ca fiind imorale şi un preşedinte încorsetat
inconfortabil într-o haină croită pe alte măsuri au făcut ca, din criză în criză să
se ajungă la situaţia actuală: una care face ca segmente importante ale insti-
tuţiilor statului să nu funcţioneze. Angrenat într-o veritabilă campanie de
gherilă cu mai toată lumea - parlament, guvern, partide, presă - Traian
Băsescu-Rambo se trezeşte tot mai izolat, în mijlocul unei echipe care nu
străluceşte prin competenţă şi într-un deficit tot mai accentuat de autoritate şi
de credibilitate. Chiar dacă intenţiile sale sunt bune, nimeni nu-l mai crede.
Partidele s-au dus la Cotroceni doar din curiozitate, să vadă ce mai coace şi cu
ce se mai pregăteşte să-şi surprindă conaţionalii. A reuşit să devină incomod şi
pentru formaţiunea sa favorită, democraţii fiind nevoiţi să adopte, din loialitate,
poziţii pe care nu le împărtăşesc sau care nu le folosesc. La jumătate de mandat
ne aflăm în situaţia paradoxală în care preşedintele se străduieşte să dea jos
guvernul pe care el l-a pus, iar parlamentul caută tot felul de soluţii ca să-l dea
jos pe preşedintele ales. Te întrebi doar dacă în aceste condiţii cineva mai
lucrează pentru ţară şi dacă nu cumva aderarea la UE ne încurcă în ciorvăiala
noastră permanentă. Şi abia atunci începi să cugeţi dacă nu cumva ieşirea din
criză o reprezintă soluţia morală a demisiei: a preşedintelui, a premierului, a
parlamentului.   (22 martie)  
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Nr. 1 în Topul Neruşinării:
Liniuţă Ungureanu!

Răzvan Ungureanu. Oportunist şi yesman, acesta a reuşit să-şi rupă
(politic) gâtul tocmai din cauza efortului de ‘imparţialitate‘ faţă de doi şefi ai
săi - premierul şi preşedintele. Dorind să fie pe placul amândurora a sfârşit prin
a-i nemulţumi pe ambii. Ceea ce s-a tradus prin expirarea unui mandat călduros
şi pur protocolar, funcţie niciodată acoperită cu mai mult de vorbe. După ce
s-a plâns niţel prin presă, prin interpuşi, cum o să moară el de foame, om cu
copil mic de mână, după ce n-o să mai încaseze diurnele de la MAE, s-a repliat
şi, ca un adevărat liberal, şi-a dat semnalul clasic: ‘Prin noi înşine!’ Adică ‘prin
mine însumi!’ Şi s-a pus frumuşel pe treabă. Cu ultimele puteri administrative
a adresat Guvernului un memoriu în care arăta ce responsabilităţi enorme apasă
pe umerii celui desemnat de autorităţile române să facă parte din conducerea
SECI (Iniţiativa SUD-VEST EUROPEANĂ) cu sediul la Viena. Cum dă acesta
nas în nas cu somităţile continentului, fiind nevoit să dialogheze cu ele, să ia
masa împreună şi să desfăşoare o serie întreagă de activităţi ce nu sunt decât
la îndemâna unei persoane cu înaltă pregătire. În plus, a demonstrat că pentru
ducerea la bun sfârşit a acestei nobile îndeletniciri reprezentantul acesta are
nevoie de un aparat bine pus la punct: consilieri, secretare, şoferi, curieri şi tot
tacâmul. Ca semn de bunăvoinţă faţă de această poziţie, Liniuţă Ungureanu
n-a ezitat să-şi rupă de lângă el propriul şef de cabinet şi să-l propună
ambasador la Viena pentru a putea să-l sprijine eficient pe reprezentant.
Guvernul, credul cum e el şi plin de bune intenţii, n-a rezistat argumentelor
ministrului şi a aprobat cu entuziasm propunerea. Fără să se mai intereseze
concret ce e cu postul ăsta. Dacă ar fi făcut-o, ar fi aflat că era vacant de la
sfârşitul lui 2004 şi că în aceste condiţii nu se prăbuşise lumea. S-ar mai fi
putut afla şi pe cine are de gând ministrul să numească în această funcţie, şi ar
fi aflat cu surprindere că există un candidat unic - nimeni altul decât Mihai
Răzvan Ungureanu, adică cel care ocupase postul, în condiţii de austeritate, şi
până în 2005! S-ar fi lămurit mai repede dacă se întreba - el, Guvernul - de ce
are nevoie reprezentantul de sporuri pentru nevastă şi copil, situaţie în care se
găseşte tocmai dl Ungureanu. .

Pentru această performanţă, dl Ungureanu primeşte din partea noastră
nominalizarea pentru primul loc în TOPUL NERUŞINĂRII.   (23 martie)
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Sindromul celor
“două săptămâni”

A devenit un loc comun ca deţinătorii unor mandate temporare să se
agaţe cu disperare de funcţii, sau să-şi pregătească, înainte de eliberarea
acestora, un loc cât mai călduros posibil, amenajat pe banii statului şi ai
contribuabililor .

Un astfel de exemplu este fostul ministru de Externe, Mihai (Liniuţă)
Am mai scris despre chestia asta (fac şi eu ca un confrate care a scris întot-
deauna despre orice înaintea altora), dar revin pentru că - vorba reporterului
de investigaţie - au apărut elemente noi. Elemente care cenzurează sau
corectează legenda care s-a născut prin vehiculare repetată şi prin receptare
parţială . 

Legenda este următoarea: după primul tur al prezidenţialelor, când
Băsescu era pe a doua poziţie şi nu era deloc exclusă victoria lui Năstase, Dinu
Patriciu i-ar fi spus acestuia: ‘Traiane, îţi mai dau două săptămâni!’. Avertis-
ment care avea următoarea conotaţie: vei pierde şi vei fi pierdut. Iar eu, Dinu
Patriciu îţi voi da lovitura de graţie! Întâmplarea a făcut însă ca Băsescu să
obţină o victorie nesperată nici măcar de tabăra sa şi atunci să întoarcă
ameninţarea: ‘Dinule, îţi mai dau două săptămâni!’ Şi după exact două
săptămâni, Dinu Patriciu şi Rompetrol să fie atacaţi în direct şi direct, într-un
interviu dat pe un post de televiziune . . .

La solicitarea mea, Dinu Patriciu mi-a relatat cum stau lucrurile din
punctul său de vedere, pe care nu am nici un motiv să-l pun la îndoială: ‘În
după-amiaza de după primul tur al prezidenţialelor ne-am reunit, mai mulţi lid-
eri, la sediul de campanie al Partidului Democrat. Atunci Băsescu a venit la
mine şi mi-a mulţumit pentru neutralitatea pe care am respectat-o în campania
electorală, conformă cu angajamentul că ne vom abţine de la orice manifestare
sau declaraţii care să afecteze stabilitatea climatului economic şi de afaceri.
Atunci i-am spus: ‘Dragă Traiane, câştigi sau pierzi, mai ai două săptămâni de
linişte!’ Asta însă în sensul că după turul 2, pe care şi eu nădăjduiam să-l
câştige, avea să se confrunte cu o serie întreagă de probleme greu de anticipat
la momentul respectiv, şi dintr-o perspectivă şi din alta. Spre surprinderea mea,
Băsescu a încălcat acel pact, lansând povestea cu fraudarea alegerilor, com-
parând România cu Ucraina. Prin această declaraţie a declanşat o veritabilă
psihoză care a făcut ca bursa să cadă cu 12% într-o singură zi. Am stat două
zile pe telefoane cu New York-ul şi Londra ca să calmez lucrurile. Evident că
am considerat această situaţie ca o încălcare a pactului de neutralitate şi am
reacţionat printr-un interviu. A doua zi am primit de la el un telefon - era prin
Ardeal, cu Guşă - ca să mă întrebe de ce-am făcut asta. I-am explicat de ce.
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Următorul episod a avut loc pe 3 ianuarie. Eram în concediu, cu Roşca, şi
Băsescu l-a sunat să-l felicite. M-a dat şi pe mine la telefon şi atunci mi-a trans-
mis următorul mesaj: ‘Dinule, mai ai două săptămâni de linişte!’ Exact peste
două săptămâni, pe 17 ianuarie, într-o emisiune la ‘Realitatea’ m-a atacat direct,
anunţând că va declanşa cercetările în legătură cu Petromidia. S-a ţinut de
cuvânt!

Din 17 ianuarie 2005, Dinu Patriciu n-a mai avut linişte. După cum
n-au mai avut nici Traian Băsescu şi nici ţara. Orgoliile personale au excedat
până la nivelul în care Capulet-ii şi Montagu-ii României se căsăpesc fără milă
pentru nefericita mezalianţă dintre un Romeo democrat şi o Julietă liberală.
Sau, viceversa. (24 martie)

Hayssam, pe filiera Mossad!
Orice mi-ar fi putut trece prin cap, numai că Omar Hayssam, între-

prinzătorul sirian, să fie agent Mossad nu. Deşi, odată ce presa israeliană ne-a
deschis ochii, lucrurile par să stea, într-adevăr, cam aşa.

Afacerea “Hayssam” se înscrie într-un lung şir de întâmpări, la fel de
inexplicabile la prima vedere, dar la fel de logice la o a doua. Să-l luăm doar
pe Elias Nassar, cel cu “ Drumul Kentului”. Libanez de origine, el a venit în
ţară prin 91-92, punând pe roate cea mai mare afacere cu ţigări de contrabandă.
Achiziţiona armament de la Ministerul Apărării (titular, pe atunci, Nicolae
Spiroiu) şi îl plătea în baxuri de ţigări. Pe care Armata, binevoitoare, le depozita
în unităţile sale de la Clinceni. A ieşit scandal mare când a intrat şi comandantul
Gărzii Financiare pe fir, Florică pe nume, şi când libanezul a fost arestat trei
zile, de un An Nou, fiind eliberat contra unei cauţiuni de 3 milioane de dolari.
Abia după vreo trei ani libanezul a fost judecat, condamnat şi, taman înainte
de a ajunge la puşcărie, s-a evaporat!. S-a vorbit, pe bună dreptate, că ar fi fost
agent Mossad şi că instituţia nu a fost străină de modul în care a dispărut
ajungând cu noi misiuni, tocmai prin Ucraina. Nici azi nu se ştie ce s-a întâm-
plat cu cele 3 milioane de dolari, pe care la vremea respectivă era dispus să le
ofere celui care i-ar fi returnat paşaportul şi ţigările confiscate.
Un alt caz celebru este al lui Meir Naor, comerciant de armament şi autor al
unei tranzacţii dubioase în zone de conflict supuse embargoului. Client de
nădejde al Romtehnica, cu care lucrase şi Nassar, Naor a fost la un moment
dat arestat şi eliberat – pe motive de boală – înaintea procesului. A urmat atunci
extrem de ciudata decizie instanţei de a-l pune în libertate, şi bănuielile s-au
adeverit din plin. Imediat după punerea în libertate, Naor a dispărut fără urmă
Şi despre el s-a afirmat că ar fi fost agent Mossa.

Despre Hayssam nu s-au avansat astfel de bănuieli, el fiind suspectat
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doar de colaborare cu serviciile secrete siriene. Oricum, efortul său constant de
a se afla în apropierea mai-marilor zilei şi de a pătrunde în zone în care n-ar fi
avut ce căuta, îl calificau din capul locului ca suspect. Avatarurile lui, după
arestare, cu uimitoarea eliberare din arest şi neurmărirea, în continuare de către
serviciul nostru de informaţii au dat limpede sentimentul că a fost făcut „scăpat”.
Or, o asemenea operaţiune nu putea fi desfăşurată pe cont propriu, fără amestecul
unor oficialităţi şi fără sprijinul unor servicii secrete. Că cea mai importantă mână
de ajutor i-a venit din partea Mossad este acum destul de limpede şi pune în
evidenţă o veritabilă filieră de colaborare între serviciile secrete prin care
persoane dubioase, intrate în conflict cu justiţia, ar fi fost sprijinite, cu mai multă
sau mai puţină discreţie, să se sustragă răspunderii. Undeva sus, la nivelul de
decizie politică, au existat una sau mai multe voci care au dat aceste semnale.
Dacă s-ar fi negat, înseamnă că cineva ne crede proşti pe toţi.   (26 martie)  

Autoritate şi solidaritate
guvernamentală

S-a cam vorbit în ultima vreme despre „solidaritatea guvernamentală”.
Noţiunea a ieşit pe piaţă atunci când premierul a decis să amâne alegerile europar-
lamentare şi când doi miniştri – cel de Interne şi cel al Justiţiei – au refuzat să-şi
pună semnătura pe Hotărârea de Guvern. Tăriceanu nu numai că şi-a exprimat
public nemulţumirea faţă de această situaţie, dar a şi avertizat că, în cazul în care
vor persista în această atitudine, domnii Macovei şi Blaga vor trebui să-şi dea
demisia .Macovei şi Blaga au şi insistat şi încă nu şi-au dat demisia. Ba, mai mult,
Blaga a pretins că n-ar fi avut nici o discuţie referitoare la acest subiect cu premierul.
Iar dacă Monica Macovei s-a prevalat de nu ştiu ce chichiţă privind promotorii
Hotărârii, Blaga nu s-a obosit să găsească un motiv. Pur şi simplu n-au semnat.
Nici până azi. Făcând, implicit, de râs „solidaritatea guvernamentală” .

Întrebarea care-mi vine în minte este dacă aşa ceva a existat vreodată şi
dacă da, cum s-a manifestat. În mod normal, premierul ca şef al Guvernului are
dreptul să ia poziţii şi decizii, mai ales din moment ce se consideră că şi-a alcătuit
o echipă din oameni care au acelaşi program şi aceleaşi obiective. Guvernul nu e
un Parlament, cu oameni aleşi, care validează prin vot deciziile. Aici consensul
joacă rolul principal. Premierul nu e obligat să supună la vot şi să procedeze în
funcţie de rezultatul acestuia. El poate să decidă, iar membrii Guvernului pot să
fie de acord, să se abţină (în cel mai rău caz), sau să refuze. Atunci însă, gestul
următor este demisia. Nu poţi juca în teren într-o echipă, atacându-ţi propria poartă.
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Acesta este şi cazul „Macovei & Blaga contra Tăriceanu”. Nu le place că se amână
euroalegerile? Salut!

Toate aceste prezumţii sunt valabile însă pentru o guvernare normală.
Rezultată dintr-o voinţă electorală şi nu din forţarea unui rezultat incert cum a făcut
Băsescu. Alianţa n-a instalat un guvern, ci un soi de maşinărie cu patru volane peste
care s-a zis că unul e şef. Dar acesta nu poate nici să frâneze, nici să accelereze,
nici să facă la dreapta sau la stânga fără acordul şefilor partidelor din Coaliţie. Dar,
mai ales, nu poate mişca maşinăria din loc decât la semnalul miliţianului de circu-
laţie de la Cotroceni. Solidaritatea guvernamentală n-a existat decât în minţile
câtorva naivi. În Executiv nici n-a fost vorba de ea, până când nu s-a trezit
Tăriceanu că avea nevoie de ea ca să-l contreze pe Băsescu. Solidaritate n-a existat,
pentru că n-a existat autoritate. Tăriceanu n-a fost considerat altceva decât o
marionetă, în special în ochii jumătăţii de guvern care a primit dispoziţii de la
celălalt palat. Dovadă că lucrurile stau aşa este chiar faptul că în urma afrontului
public al celor doi, premierul nu a reuşit să facă nimic ca să sancţioneaze acest act
de insubordonare. Şi lucrurile au rămas aşa cum le ştim de doi ani şi ceva. Şi cum
vor rămâne, probabil, şi în continuare.   (27 martie)  

Ataşamentul faţă de os
Deşi premierul a anunţat în gura mare decesul Alianţei, cu regretele

şi cheltuielile de rigoare, partenerii săi democraţi nu sunt de acord şi zic că nu,
că nu e moartă şi că va trăi ani lungi de-acum încolo. Fiecare evaluează, însă,
problema, din punctul său de vedere. În timp ce premierul i-a luat mâna şi a
simţit cum bate tot mai slab pulsul adevărului, dr. Boc a pus stetoscopul exact
pe organul numit dreptate şi i-a ascultat frământarea dătătoare de speranţe.
Diferenţa vine din faptul că, în timp ce liberalii s-au resemnat cu ideea de a
guverna singuri, prin ei înşişi - vorba lui Brătianu - democraţii nu concep că ar
putea trăi în solitudine şi în afara casei Puterii, lipsiţi de pârghiile prin care pot
să facă o viaţă mai bună pentru ei şi pentru membrii lor de partid.
Cam pe aici apare prima diferenţă marcată de viziune între democraţi şi men-
torul lor nu doar spiritual, Traian Băsescu: în timp ce acesta ar fi foarte bucuros
ca democraţii săi să iasă de la guvernare şi să încerce să trântească guvernul,
Boc şi Videanu şi Blaga nu concep acest lucru, pe principiul: de ce să plecăm
noi şi să rămână ei şi să nu rămânem noi şi să plece ei? Această viziune a fost
făcută publică cu claritate luni, ca răspuns la apropourile fine ale lui Tăriceanu,
care după ce le-a cerut imperativ lui Blaga şi Macovei să-şi dea demisia, din
lipsă de solidaritate, s-a mulţumit acum să invoce decesul instituţiei care-i mai
ţine sub acelaşi acoperiş, avansând ideea unui partaj din care liberalii să se
aleagă cu domiciliul de reşedinţă.
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Faţă de toate principiile vehiculate şi de-o parte şi de alta, puseul acesta
de realism limpezeşte situaţia : deşi simt că nu-i mai leagă nimic din senti-
mentele gingaşe pe care le-au împărtăşit în campanie, deşi se suspectează
reciproc de legături extraconjugale, deşi nu se mai suportă, practic, unii pe alţii,
trecând în pas vioi la faza care prevesteşte viitoare înjurături ca la uşa cortului,
nici unul dintre parteneri nu se simte în stare să renunţe la agoniseala celor doi
ani de guvernare şi la confortul poziţiilor pe care le ocupă. Sunt chiar gata să
concubineze, în afara unei căsătorii desfăcute de facto, numai să nu părăsească
ministerele, agenţiile şi instituţiile împărţite cu atâta trudă pe bază de algoritm.
Dulce ca mierea este puterea şi odată ce te-ai înfruptat din ea, îi rămâi sclav pe
viaţă .

Nu ştiu cum vor decurge lucrurile în continuare. Ştiu însă că ataşa-
mentul faţă de os este atât de puternic încât până şi o construcţie politică arti-
ficială şi lipsită de vână ca Alinaţa Dreptate şi Adevăr poate supravieţui
propriului deces până când interesele o cer .

P.S. Simpatic sau nu puriştilor ideologici, Partidul Conservator
rămâne un exemplu unic de retragere voluntară de la putere. Aproape inexpli-
cabil pentru logica prezentului. (28 martie) 

Iz de restructurare
La ora când scriu aceste rânduri nu se ştie încă cu precizie în ce mod

se va restructura guvernul şi ce anume va reprezenta el: guvern de tehnocraţi,
monocolor sau bicolor, fără democraţi. Un lucru pare cert: cu toate declaraţiile
lor de adeziune faţă de ideea Alianţei, cu toate regretele după beneficiile care
rezultă din stăpânirea câtorva domenii-cheie, democraţii nu sunt chiar dispuşi
să aştepte să primească un şut în fund de la Tăriceanu. Şi atunci, în ‚silenzio
stampa’ îşi fac bagajele şi se pregătesc să părăsească demni, cu fruntea sus,
somptuoasele birouri ministeriale .

Cele mai mari regrete le are deja Radu Berceanu. Ajuns într-un târziu
la cârma unuia dintre cele mai mănoase ministere, care a făcut miliardari pe
bune, nu de carton, după ce mai bine de un an i s-a fluturat pe la nas şansa de
a deveni preşedinte al Senatului, el se vede acum în situaţia de a se întoarce cu
coada între picioare în banca lui, lăsând proiecte şi contracte de multe milioane
de euro pe mâna cine ştie cărui liberal nepriceput, care-şi va băga pe fir propria
clientelă, înlăturând-o pe cea democrată. O pierdere importantă o reprezintă şi
posibila ieşire a ministrului Blaga. Omul în mâinile căruia ar fi stat organizarea
şi controlul alegerilor, ba chiar şi numărarea – electronică sau manuală – a
voturilor! O deziluzie va fi şi reîntoarcerea lui Sorin Frunzăverde la el la Reşiţa
sau Caransebeş, de pe unde e, şi lăsarea armatei pe mâna cine ştie cărui nepri-
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copsit care să retragă trupele din Irak făcându-l de râs pe Băsescu în faţa lui
Bush şi Blair. Monica Macovei ar fi doar o pierdere colaterală, domnia sa
nereprezentând, direct, pe nimeni. Nici măcar societatea civilă din care a venit
şi care a rejectat-o în repetate rânduri. Ea ar putea să aibă soarta cea mai tristă,
dacă nu cumva Traian Băsescu nu se va gândi să o ia la Cotroceni şi să-şi dea
foc la valiză în felul acesta .

Această variantă a retragerii democraţilor ilustrează noua fază în care
intră bătălia dintre foştii parteneri: faza dură şi categorică. Tăriceanu a înţeles,
greu şi târziu, că faţă de Băsescu are un atu formidabil: el este cel care deţine
– temporar, e drept – puterea şi deciziile. El poate să facă aproape tot ce nu
poate Băsescu. Şi de ce să nu facă? Eliminarea democraţilor de la guvernare
se datorează în primul rând lui Băsescu şi servituţii acestora faţă de el. Fără
obligaţia morală faţă de fostul şef de partid, Boc şi compania ar fi stat bine-
mersi în guvern până la capăt, mulţumiţi să-şi facă interesele de partea lor.
Trecerea în opoziţie le va crea o problemă gravă: aceea a susţinerii clientelei.
Oamenii de afaceri cotizanţi se vor orienta rapid spre noii deţinători ai puterii
şi cota partidului va scădea inevitabil, odată cu creşterea celei liberale, ai cărui
reprezentanţi nu mai trebuie să împartă nici responsabilităţile şi nici beneficiile

La această situaţia inedită, în care un guvern minoritar, desprins dintr-o
coaliţie precară, beneficiază de susţinerea unei Opoziţii nepregătite să vină ea
însăşi la guvernare, a contribuit, hotărâtor, preşedintele-jucător, cel care a reuşit
să coalizeze împotriva sa şi împotriva partidului său aproape toate segmentele
politicii. (29 martie)  

O profesie de risc major:
consilier prezidenţial!

Până la mandatul lui Traian Băsescu, calitatea de consilier prezi-
denţial părea o funcţie liniştită, calmă, lipsită de răspundere şi obligaţii ieşite
din comun. Deobicei, consilierii cu care şi-au început preşedinţii mandatele,
părăseau odată cu acesta palatul Cotroceni. Cel puţin aşa s-a întâmplat la ultima
schimbare, când, cu foarte puţine excepţii, echipa de bază a rămas aceeaşi, de
la început până la sfârşit, chiar în condiţiile în care se ştia că, indiferent cine
va câştiga alegerile, noul preşedinte va veni cu propria sa echipă.

Dacă pentru Adrian Năstase schema consilierilor era completă cu
multe luni înainte, Traian Băsescu s-a trezit aproape peste noapte titular al
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Cotrocenilor. În primul moment al neaşteptatei sale victorii, nu a avut un alt
umăr de sprijin decât cel al celui care, teoretic, ar fi trebuit să candideze el
însuşi pentru acest post: Teodor Stolojan. Acesta, dealtfel, l-a şi însoţit în prima
sa vizită la Bruxelles. Ceilalţi doi consilieri au venit şi ei, firesc, soţii Săftoiu
fiindu-i aproape permanent în preajmă, încă de pe vremea năbădăiosului său
mandat de la Transporturi, din vremea Convenţiei. Lista s-a completat în grabă
cu câteva ‚etichete’ care trebuiau să arate lumii orientarea noului preşedinte,
relaţiile lui Băsescu cu persoane, precum Renate Weber sau Andrei Pleşu
(acesta, fost coleg de cabinet) fiind absolut întâmplătoare. Nu acelaşi lucru se
poate spune despre Elena Udrea şi Stana Anghelescu, ele făcând parte din
’familia’ municipală, care-l însoţea pe la seratele literar-artistice de la Golden
Blitz. De la începutul mandatului, Traian Băsescu s-a dovedit a fi un şef dificil
şi incomod. Stilul său neconformist şi lipsit de protocol i-a gonit pe Pleşu şi
Weber; ‚familiarismele’ le-au fost fatale Elenei Udrea şi Stanei Anghelescu.
Singurii care păreau de neclintit în devotamentul lor erau soţii Săftoiu. Lui
Claudiu nu i-a priit climatul de la SIE, iar gafele monumentale făcute l-au
convins pe mentorul său că pălăria pe care i-o făcuse cadou i-a fost prea mare.
Demiterea (practică) a soţului a afectat-o pe soţie care, brusc, n-a mai reuşit să
înghită ceea ce înghiţea cotidian, de peste doi ani. Şi, de aici, declic-ul mail-
ului trimis lui Blaga şi interceptat de către băieţii cu ochi albaştri fideli preşe-
dintelui (dacă nu cumva s-o fi instalat la Cotroceni vreun sistem de
supraveghere a colaboratorilor) .

Odată cu plecarea Adrianei Săftoiu se încheie o etapă în administraţia
prezidenţială: aceea în care consilierii mai aveau un soi de legitimitate.
De acum înainte vor fi doar simple piese pe tabla de şah a instituţiei, menită să
susţină organigrama. Dar nu şi un preşedinte care se dovedeşte un jucător
extrem de individualist.    (30 martie)

Retragerea din Irak ,   
pretext pentru păruială?

Meciurile la distanţă au început să fie câştigate de Tăriceanu. La cele
directe, faţă-n faţă, continuă să rămână campion Băsescu. Reuniunea CSAT de
ieri a fost aşteptată cu interes sporit, tocmai prin prisma faptului că era o întâl-
nire cu miză. Se confruntau, la Cotroceni, două „partide”: cel al premierului şi
cel al preşedintelui, acesta din urmă înglobând şi o serie de entităţi teoretic
neutre. Dată fiind tema reuniunii – strategia de apărare – punctul care putea,
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trebuia să işte controverse era acela al retragerii trupelor din Irak. La şedinţă
s-a făcut auzită doar vocea preşedintelui, care a decretat că, chestiunea fiind
extrem de serioasă, ea trebuie discutată mai întâi cu aliaţii şi abia apoi luată
decizia. Tăriceanu a preferat să tacă, făcându-şi cunoscută opinia abia după
încheierea şedinţei, când a dat şi un termen, spunând că ar vrea să-i vadă acasă
pe băieţi de Crăciun. Ceea ce înseamnă că în laboratorul penelist al retragerii
s-a elaborat şi schema etapizată a acestei operaţiuni .

Ceea ce este interesant în această chestiune este că poziţiile adoptate
de cei doi nu li se potrivesc. Lui Traian Băsescu i-ar fi venit ca o mănuşă
iniţiativa retragerii, el fiind obişnuit să călărească valul populist şi să se plaseze
în avangarda aşteptării populare, unde prezenţa noastră pe teatre de război din
afara ţării nu este prea agreată. Tăriceanu în schimb, ca exponent al teoriei şi
practicii executive, ar fi trebuit să susţină rămânerea şi respectarea înţelegerilor
internaţionale, militând poate chiar pentru o extindere a manadatului acestor
forţe. Numai că lucrurile stau cum stau şi Băsescu a fost, practic, împins spre
o astfel de poziţie printr-un joc politicianist meschin: în momentul de vârf al
disputelor dintre palate, staff-ul de la Victoria a prins de veste că la Cotroceni
se coace o idee de retragere. Şi atunci Tăriceanu s-a grăbit să-i tragă preşul de
sub picioare aliatului său, împingându-l spre o poziţie care în mod sigur nu-i
va spori popularitatea .

Din nefericire toată această dispută este sterilă şi de suprafaţă. Pentru
că nu Irakul este problema. Mai sunt şi Afganistanul, şi Bosnia şi Kossovo. Cu
ele ce facem? Peste tot avem trupe care-şi riscă – profesional – viaţa. Dacă e
să-i aducem acasă, trebuie să-i aducem pe toţi.Chiar dacă lor s-ar putea să nu
le convină, pentru simplul motiv că sunt acolo voluntar şi pe bani frumoşi, pe
care nu i-ar câştiga niciodată acasă. Prezenţa noastră în zonele de conflict a
reprezentat o ofertă aproape servilă de a ne remarca în ochii marilor puteri
pentru a obţine mai uşor şi mai repede „premii” precum NATO sau UE.
Le-am obţinut. Ce rost mai are să continuăm şi să nu-i lăsăm pe alţii, care au
nevoie, să se afirme? Şi să nu-i lipsim pe domnii Tăriceanu şi Băsescu de un
pretext de păruială?   (31 martie)

Preşedintele spectator!

Ceea ce a făcut de 1 aprilie Călin Popescu Tăriceanu – anunţul for-
mării unui guvern bicolor, fără democraţi – poate fi asemuit cu un knock down
aplicat adversarului său din ring, în meciul început cu aproape doi ani în urmă
şi dominat, sistematic, de jucătorul din colţul portocaliu – Traian Băsescu.

100 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Trezit din pumni şi sfătuit, în colţul său, de niscai antrenori străini, premierul
a avut curajul să se desprindă de formula clasică de dependenţă faţă de preşe-
dinte. I-au trebuit multe reprize şi mulţi pumni ca să înţeleagă că, de fapt, el
este cel care deţine toate instrumentele pentru a conduce jocul. Că, deşi numit,
şi nu ales, se află într-o poziţie din care poate determina mersul lucrurilor. Că
este EXECUTIV, spre deosebire de rivalul său, lăsat prin Constituţie să fie
MODERATOR. Iar gestul de a îndepărta dela putere facţiunea democrată îi dă
pentru prima dată prilejul să fie cu adevărat premier.

Până acum Tăriceanu a fost în situaţia dificilă de a conduce un guvern
format din mai multe facţiuni, fiecare cu obedienţa ei. Premierul democraţilor
n-a fost, niciodată Tăriceanu. A fost Băsescu. Tăriceanu a putut doar să ia notă
de deciziile pe care aliaţii le luau prin prevederile protocolului. Culmea acestei
situaţii a constituit-o refuzul miniştrilor democraţi Blaga şi Macovei, de a
semna Ordonanţa referitoare la amânarea euroalegerilor. Şi refuzul lor la fel
de ferm de a demisiona, cum le sugerase. Pentru că doar asta putea să facă.
Mare parte din ineficienţa şi bâlbâielile actualului guvern au venit tocmai din
această lipsă de ‘solidaritate’ cum i-a spus premierul, din dificultatea de a con-
duce o maşină cu mai multe volane şi cu mai multe rânduri de frâne.

Odată cu eliminarea – de neconceput şi de neaşteptat - a democraţilor
Tăriceanu rezolvă cea mai mare problemă a mandatului său: dependenţa de
preşedinte. Lipsit de instrumentele sale de lucru, reprezentate de miniştrii demo-
craţi, Traian Băsescu se vede transformat peste noapte, din preşedinte-jucător în
preşedinte-spectator ! Trecerea PD-ului în Opoziţie crează, însă, o problemă
în plus pentru liberali, care se vor vedea în situaţia delicată de a depinde,
aproape în fiecare moment, de bunăvoinţa opoziţiei clasice. Al doilea guvern
Tăriceanu devine, astfel, primul care-şi execută mandatul pe baza susţinerii
Opoziţiei. Cu riscurile de rigoare.   (3 aprilie)

Lupul moralist de la Cotroceni

Dacă e cineva care a avut o mare neplăcere de pe urma unei restruc-
turări a guvernului pe care el însuşi a cerut-o în repetate rânduri, acela este
preşedintele Traian Băsescu. Expresia acestei nemulţumiri o constituie scri-
soarea pe care a trimis-o preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, în care
susţine că noua formulă guvernamentală propusă de premier este nelegitimă.
Ca şi premierul însuşi! Şi Traian Băsescu bate aici monedă pe majoritatea po-
litică, zicând că PNL+UDMR nu reprezintă aşa ceva. Deci, în lipsa unei noi
consultări populare nu se poate demonstra că majoritatea electoratului doreşte
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ca ţara să fie condusă în această formulă ! Cu această observaţie, preşedintele
îşi aplică singur o lovitură aproape mortală: păi cine l-a mandatat, în decembrie
2004, pe Tăriceanu cu formarea noului guvern, atunci când majoritatea elec-
toratului părea să dorească PSD-ul, cel puţin prin prisma voturilor exprimate?
Nu cumva tocmai justiţiarul (de azi) Traian Băsescu a fost cel care a nesocotit
majoritatea electorală, impunând o formulă care n-a putut ieşi la socoteală decât
prin racolarea PC-ului? Prin ce se deosebeşte situaţia de atunci de cea de acum?
Poate doar prin faptul că nu tot Traian Băsescu i-a spus lui Tăriceanu să-i scoată
pe democraţi.

În marea sa supărare preşedintele mai foloseşte un argument care se
întoarce ca un bumerang împotriva sa: zice că PNL-ul nu s-a înscris în com-
petiţia electorală ca formaţiune distinctă, şi nu a prezentat un candidat propriu
la funcţia de premier. Adevărat! Tot Traian Băsescu este cel care l-a ales şi
numit pe Tăriceanu. Atunci era bun, iar acum nu mai este. Tot preşedintele zice
că prin decizia de a scoate Partidul Democrat de la guvernare, componenţa
politică a fost radical modificată, astfel încât legitimitatea democratică a noii
formule de guvernare nu mai respectă voinţa electoratului. Iar PNL este nelegi-
tim şi ar trebui să fie considerat ca o însumare de independenţi! Dacă aşa stau
lucrurile, atunci nici PD nu are legitimitate proprie, şi atunci se poate considera
că Tăriceanu n-a scos de la guvernare un partid, ci o sumă de alţi independenţi!

Şi ca să crească responsabilitatea parlamentului, preşedintele ameninţă:
dacă Parlamentul va investi guvernul propus de către ‘fostul prim-ministru al
Alianţei DA’ există riscul unei rupturi grave între forul legislativ şi societatea
românească. Adică Traian Băsescu reprezintă societatea românească, care nu
suportă o astfel de mişcare ! Pledoaria sa finală şi tardivă pentru Alianţă pierde în
vedere un lucru: că maestrul de ceremonii al înmormântării acesteia este chiar el,
după ce a făcut tot ce a putut ca să-i scurteze zilele. Problema este că împărţeala
moştenirii nu s-a făcut după cum i-ar fi plăcut şi convenit domniei sale. Şi de aici
pledoaria pentru legitimitate, transparenţă, bla-bla-bla, bla-bla-bla.    (4 aprilie)

Slăbiciunile celui mai ‘tare’ cabinet

Cu doar 27 de voturi contra, Călin Popescu Tăriceanu se poate lăuda
cu cel mai bun rezultat obţinut la trecerea prin parlament a unui guvern, re-
structurat sau nu. Că foştii aliaţi şi foştii co-partizani au părăsit sala, e treaba
lor! Înseamnă că n-au avut curajul să voteze împotriva celor care i-au gonit
din raiul executiv. Chestie mai degrabă de laşitate, decât de demnitate. Chichi-
rezul acestui guvern ‘puternic’ este că, aflat în cea mai cruntă minoritate, s-a
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bucurat de cea mai amplă susţinere a opoziţiei. Fără opoziţie n-ar fi putut exista.
Ce-ar fi făcut Tăriceanu cu cele doar câteva zeci de voturi rămase liberale, şi
cu cele ale ungurilor? I-ar fi râs Boc în nas. A avut însă nu doar voturile marelui
rival, PSD, ci şi pe acelea ale eternilor opozanţi de la PRM, ca şi pe ale
circumstanţialilor de la PC. Aş fi curios să ştiu cine au fost cei 27 care au votat
împotrivă şi ceva mă face să cred că printre ei s-au numărat şi o droaie de
liberali nemulţumiţi că împărţeala portofoliilor i-a ocolit. După cum aş fi la fel
de curios să ştiu cine dintre democraţi – dacă aceştia ar fi rămas în sală – ar fi
dat girul noului guvern, din lehamite faţă de tutela prezidenţială. 

Dar astea sunt lucruri care nu mai au prea mare importanţă. Important
este cât de solid şi cât de capabil să facă reformele pe care nu le-a izbutit primul
cabinet Tăriceanu va fi cel de-al doilea. La o simplă privire a listei, cu miniştrii
ca Adomniţei, Remeş sau Chiuariu, încep deja să mă îndoiesc. Pe lângă ei,
Sulfina Barbu sau Hărdău par nişte stele strălucitoare. Dar s-ar putea să mă
înşel şi surprizele să vină de prin alte părţi. Chestiunea de fond este că, mizând
pe susţinerea tacită a PSD-ului, Guvernul va trebui să navigheze cu mare grijă
prin apele legislative în care se pot scălda interesele acestuia. Orice moţiune
de cenzură poate dărâma acestui guvern forte. Pe de altă parte, guvernarea
monocoloră liberală (maghiarii sunt, practic pentru decor şi pentru interesele
proprii) poate readuce un important eşalon de susţinători care vor defecta din
tabăra pedistă, unde nu mai au, practic, ce să aştepte. Şansa cabinetului
Tăriceanu 2 este să guverneze cu grijă şi cu ochii mai mult spre Bruxelles,
lăsând problemele delicate interne pentru un alt cabinet, mai viril. O problemă
se ridică şi pentru PSD: prin susţinerea liberalilor, va crea un sentiment de
neîncredere în masa de susţinători fideli. Ceea ce se crede a fi câştigarea unui
răgaz pentru întărirea muşchilor poate fi considerat o trădare sau o pactizare,
răsfrângându-se asupra procentelor electorale, atunci când se aşteaptă creşterea
lor mai mult decât orice altceva.

Constat cu surprindere că până la acest paragraf n-am vorbit deloc de
preşedinte. A ieşit el din joc, chiar înainte de suspendare? Cred însă că abia
acum se simte cel mai în elementul său şi pregăteşte o ofensivă de tip
‘municipal’. Să avem răbdare şi vom vedea ce coace.    (5 aprilie)

Republica Suprarealistă România

Pentru a înghiţi mai uşor umilinţa depunerii jurământului de către
noul cabinet restructurat, Traian Băsescu şi-a programat un discurs solemn, cu
iz electoral, în care a făcut apel la naţiune să-l sprijine în lupta cu mafia ‚băieţilor
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deştepţi’ care au pus mâna pe Executiv, transformându-l într-un Consiliu de
Administraţie. Gestul preşedintelui a sunat, ca şi discursul, neconvingător, pen-
tru cei care se întreabă dacă lupta cu relele poate fi dusă cu jumătăţi de măsură:
dacă e un guvern nelegitim, de hoţi şi de impostori, n-ar fi trebuit să-l valideze!
Cu toate riscurile constituţionale. În fapt, şi-a încheiat discursul într-o notă
şugubeaţă, invitând asistenţa a doua zi la depunerea jurământului, când avea să
ciocnească cupa de şampanie (de post) cu fiecare dintre membrii bandei…

Cu acest moment, România bifează încă o situaţie penibilă din manua-
lul procedeelor democratice. După alternanţa la putere (experimentată de două
ori) iată că apare şi concubinajul dintre un preşedinte de o culoare, sau orien-
tare, şi un şef de guvern de alta. Iniţial, cei doi au fost în aceeaşi barcă, însă
i-au despărţit rapid diferenţele de ereditate, conexiunile şi opţiunile. Practic,
nu avem de-a face cu diferende ideologice, nici doctrina liberală, iar cea
democrată nici atât, neavând o marcă definitorie în contextul obiectivului major
al integrării europene, ci cu o competiţie între ‚grupurile de interese’, între
‚băieţii deştepţi’ ai fiecărei părţi. Desigur, discursul prezidenţial, corect pe fond,
ar avea o valoare în cu totul alte condiţii. Pentru că deşi discursul e corect –
persoana nu este cea potrivită. Asemeni celor pe care-i critică şi-i acuză, Traian
Băsescu provine din aceleaşi medii politice, a evoluat în aceleaşi contexte şi a
acumulat o ereditate de care nu se poate debarasa la dorinţă. Nici până acum
preşedintele nu a clarificat acuzele majore care i se aduc – de la modul în care
a dobândit casa din Mihăileanu, pe când era primar, şi până la îngheţatul dosar
‚Flota’, sau la acuzele de colaborare cu Securitatea. Desigur, toate pot fi puse
pe seama manevrelor celor care se simt ameninţaţi de demersurile sale justi-
ţiare. Pot fi catalogate drept falsuri sau denigrări. Dar pentru asta este nevoie
de argumente. Şi de documente.

Ceea ce se întâmplă în aceste zile în România seamănă cu o piesă
suprarealistă: este o ţară în care primii doi oameni în stat, care au luat împreună
puterea, se păruiesc zilnic şi se acuză de cele mai odioase fapte; în care primul
este exponentul unei minorităţi electorale, iar preşedintele este repudiat de clasa
politică şi unde al doilea primeşte senin jurământul unui guvern pe care-l acuză
de hoţie şi de asociere infracţională, cu puţin timp înainte ca el însuşi să fie
suspendat pentru încălcări repetate ale Constituţiei. Şi toate astea într-o ţară
care abia a păşit într-o familie politică şi instituţională care presupune cu totul
alte valori decât cele pe care le practică ea însăşi. (6 aprilie)
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Triumful demagogiei

Niciodată, parcă, alegătorul român nu a avut parte de o asemenea
revărsare de demagogie şi de cabotinism politic ca în această ‚săptămână a
patimilor’ care a adus un nou guvern şi raporturi antagoniste la vârf, între un
preşedinte constrâns să-şi limiteze atribuţiile neconstituţionale şi un premier
emancipat de sub tutela unei personalităţi abuzive. Niciodată gesturi, acţiuni
sau declaraţii motivate pragmatic n-au fost înveşmântate în principii mai înalte
şi niciodată argumentele n-au sunat mai fals şi mai sforăitor.

Avem, pe de o parte, un premier sătul de fiţele prezidenţiale şi care a
înţeles că se poate debarasa, legal, de presiunea acestuia, aruncându-i peste
bord partizanii şi apelând la sprijinul opoziţiei pentru a rămâne la putere. Avem,
pe de cealaltă, un preşedinte turbulent, mare iubitor de crize, pe care nu ezită
să le provoace ori de câte ori are prilejul, angrenat într-o luptă de promovare a
propriului partid în defavoarea aliatului electoral şi în susţinerea propriilor
cercuri de interese, mai ‚legitime’ decât cele ale părţii adverse. Între cei doi
războiul este acum pe faţă: el nu se mai limitează la aluzii sau la simple critici:
în spatele vorbelor se simte odoarea Parchetului şi a DNA-ului, a CNSAS-ului
şi a Curţii Constituţionale. Gestul anunţării decesului Alianţei a sunat ca o de-
claraţie de război. Eliminarea democraţilor din guvern a declanşat războiul
însuşi. Premierul a clamat necesitatea continuării reformelor şi a îndeplinirii
obiectivelor europene, care nu se mai puteau realiza în condiţiile opoziţiei
constante a miniştrilor democraţi. Aceştia au strigat ca din gură de şarpe că au
fost maziliţi doar pentru că erau performanţi şi erau singurii care făceau cu
adevărat reformă. Cât timp deasupra peisajului a plutit ceaţa indeciziei, liderii
democraţi şi-au scos cu grijă vorbele din gură, menajându-l pe premier în spe-
ranţa unei împăcări şi a rămânerii la guvernare. Odată făcut anunţul unei gu-
vernări bicolore, fără democraţi, s-au dezlănţuit: impostură! Lipsă de
legitimitate! 

Ruperea de ciolan s-a dovedit extrem de dureroasă. Zile în şir miniştrii
aruncaţi peste bord au povestit cât de buni au fost ei şi cât de slabi vor fi cei care
le-au luat locul. Luni în şir vom auzi de la cei noi ce moştenire grea le-au lăsat
predecesorii, ce afaceri au învârtit şi ce grupuri nelegitime de interese au hrănit.
Şi cum vor aduce ei doar grupuri legitime. Preşedintele, expresia cea mai înaltă a
acestei dezamăgiri, cere ajutorul electoratului, sugerând necesitatea unei noi
mineriade, împotriva imposturii şi a nelegitimităţii, dar se supune de data asta
prevederii constituţionale şi primeşte, cuminte, jurământul impostorilor şi al
nelegitimilor, ciocnind cu ei cupa de şampanie regulamentară.

Este un triumf al demagogiei asupra speranţei de mai bine şi de schimbare
a unui electorat care nu prea mai are între cine şi cine să aleagă.    (10 aprilie)
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Ţară la schimb

Ştiu aproape sigur ce declaraţii ar fi făcut de acest Paşte, Ion Iliescu
sau Emil Constantinescu, dacă ar mai fi fost preşedinţi. N-aş fi putut însă să-l
prezic  pe Traian Băsescu. Ca deobicei, ne-a luat prin surprindere, afirmând că
“ţara trebuie schimbată”. Luată ad-litteram, exprimarea domniei sale te duce
cu gândul direct la Ceauşescu, care şi el ajunsese la concluzia că Ţara asta
nu-l merită şi că un om ca el se naşte odată la o mie de ani. Sunt lideri politici
care au acest complex: acela al incompatibilităţii dintre forţa personalităţilor
lor şi incapacitatea entităţilor pe care le conduc de a se ridica la înălţimea pe
care o presupune demersul lor. Pe scurt, au parte de naţiuni “greşite”,  şi nu de
acelea de care ar avea nevoie pentru a da întreaga măsură a geniului lor.     

Face parte Traian Băsescu din această categorie? Sincer să fiu, nu cred.
Nu a avut încă timp să-l lovească megalomania într-atât încât să creadă că
nu-i mai ajunge România. Ba, cred mai degrabă, că în obişnuitu-i stil
neconformist a făcut un calambur pe care riscă să-l ia lumea de bun. Cum a
făcut când l-a întrebat o ziaristă dacă are defecte, “ sunt perfect,  doamnă!” - a
răspuns atunci preşedintele şi a doua zi a vuit presa de această enormitate, con-
cluzionând că lipsa de modestie este una dintre trăsăturile sale caracteristice.
Ceea ce de fapt a vrut să spună Traian Băsescu este altceva: şi anume că naţiu-
nea română ar trebui să se schimbe. Să devină dintr-o naţiune balcanică, una
europeană. Să pună pe prim plan iniţiativa, valoarea, cooperarea lăsând în
debaraua istoriei toată recuzita care ne mai face să semănăm cu lumea descrisă
de Caragiale. Nu mai multă sobrietate ne lipseşte, ci mai multă seriozitate şi
acţiune.

Culmea este că, dacă-i iei la întrebări, nici ceilalţi oameni politici care
se simt atât de bine, se mişcă atât de natural în ”actuala  Românie” , n-ar ezita
nici un moment sa spună că şi-ar dori o alta. Cât despre cei în casa cărora am
dat buzna la 1 ianuarie, cu siguranţă că dacă ar putea, ne-ar spune-o  de la
obraz: măi băieţi păreaţi mai civilizaţi şi mai evoluaţi când băteaţi la poarta
Uniunii. Acum v-aţi relaxat şi vă daţi din plin în stambă!

Întradevăr, odată cu accesul formal în UE, toată lumea pare a fi uitat de
adevăratele probleme ale României, concentrându-se pe aspecte marginale şi
derizorii: suspendare, referendumuri, restructurări de ochii lumii, competiţia pen-
tru o porţie cât mai consistentă de ciolan: iar campion al acestui joc rămâne tocmai
cel care a spus în doi peri că România trebuie schimbată. Cu ce?    ( 12 aprilie)
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Calea împăcării

Politica este arta compromisului – se spune, şi cu siguranţă că în
această accepţie nu este inclusă ideea rezultatului lingvistic al compromisului:
compromiterea. Practic, compromisul face posibilă armonizarea unor puncte
de vedere antagoniste şi permite maşinăriei politice să funcţioneze, evitând
blocajele. În cele din urmă el semnifică triumful raţiunii asupra intoleranţei şi
marii politicieni ai lumii s-au evidenţiat tocmai prin capacitatea de a găsi soluţii
la cele mai complicate probleme pe care le ridică existenţa socială.

Privită prin prisma acestei idei, afirmaţia preşedintelui Băsescu, că ‘nu
poate exista o împăcare cu primul-ministru’ sună – vorba lui Petre Roman, ‘ca
dracu!’ Noţiunile sunt aici transferate, de la persoane la funcţii: preşedintele
nu acceptă ideea unei căi de împăcare cu primul ministru! Grav, extrem de
grav, pentru că ambii sunt deţinători ai unor funcţii publice esenţiale pentru
funcţionarea societăţii. Ei au fost consideraţi, de electorat, ca fiind cei mai
calificaţi să o facă să meargă înainte, şi nu să o ţină în loc, unul apăsând pe
acceleraţie şi altul pe frână. Cu totul altceva este atunci când ne referim la per-
soane: absolut de acord cu faptul că Traian Băsescu poate să considere că între
el şi Călin Popescu Tăriceanu nu mai există cale de împăcare. Ca oameni au
dreptul la reacţii umane. La re-sentimente. Ca politicieni, nu. Alianţa lor elec-
torală nu a fost o reuniune bazată pe sentimente. Nu din simpatie reciprocă
s-au luat de braţ ca să convingă electoratul că lor merită să li se încredinţeze
puterea. Ci din calcul politic pragmatic: voturile tale cu ale mele pot face să
depăşim voturile celorlalţi. Şi cu asta, basta. Nimeni nu s-a gândit să le ceară
să se potrivească, precum un mire cu o mireasă. Nu aveau de consumat un sen-
timent, ci o îndatorire, un ‘job’, cum se spune astăzi. Or, disputa dintre cei doi,
cu toată înveşmântarea ei în principii, nu e altceva decât rezultatul unei deza-
măgiri – umane – reciproce. Nici unul nu l-a mai considerat pe celălalt demn
de sentimentele investite. Fiecare a depistat în biografia emoţională a celuilalt,
relaţii mai puternice în afara mariajului. Şi de aici tot circul la care asistăm.

Chiar dacă, în calitate de persoane, nu se mai pot suporta, Traian
Băsescu şi Călin Popescu Tăriceanu sunt obligaţi, în calităţile lor de preşedinte
şi premier, să găsească calea de împăcare. Constituţia şi bunul simţ îi obligă.
Ca să nu mai vorbim de nefericitul de electorat.    (13 aprilie)

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 107



Arma secretă: demisia!

Când Voiculescu, la consultările de la Cotroceni i-a recomandat
să-şi dea demisia, Traian Băsescu a luat-o ca pe o glumă, ca pe o enormitate
aruncată la plezneală de liderul conservator. Ba a şi rejectat-o afirmând că nu
poate accepta o idee venită de la un fost securist, trăgând basmaua pe propriul
său trecut comunist, în ideea că unii dintre colaboratorii fostului regim erau
mai buni decât alţii. 

Iată însă că au trecut mai puţin de două săptămâni de la acest episod, şi
preşedintele anunţă o nouă strategie. În locul victimizării – atacul la baionetă. În
laboratorul de analize de la Cotroceni s-a ajuns la concluzia că este mai riscant
să se lase lucrurile să curgă, punându-se toată speranţa în popor şi în instictul său
electoral. Dacă are de ales între două rele, preşedintele preferă soluţia mai puţin
rea. Iar aceasta este demisia: dacă parlamentul îl suspendă nu mai aşteaptă refe-
rendumul cu rezultatul său posibil incert. Demisionează şi provoacă, automat,
alegeri anticipate. Şi, timp de trei luni, vociferează liniştit la adresa ciocoilor
vechi (PSD) şi noi (PNL) cu sprijinul mai mult sau mai puţin discret al noului
partid de opoziţie: PD. Pe fondul neîndemânării unui guvern parcă mai încropit
decât cel pus în funcţiune în decembrie 2004, Băsescu nu are altceva de făcut
decât să monitorizeze şi să dea în vileag. Se află, ca deobicei, în situaţia privile-
giată de a nu da seamă pentru propriile greşeli sau nerealizări, pentru că fişa pos-
tului său n-a inclus activităţi de execuţie. Şi este foarte probabil ca scrutinul
prezidenţial să-l readucă la Cotroceni, de data asta până în 2012!

Ce vor face adversarii săi? Cum vor reacţiona la această formulă? Deja
pesediştii sunt mai ezitanţi, promiţând să se mai gândească, pentru că intenţia
lor nu era, de fapt, să-l dea jos pe Băsescu, ci să-i dea o lecţie! Nici peremiştii nu
mai sunt chiar atât de porniţi, temându-se că vor deschide astfel calea altuia mai
rău decât marinarul. (Se gândesc, probabil, la Becali). Cei mai decişi rămân
conservatorii, care au făcut din preşedinte ‘ţinta piept nr. 1’ şi şi-au croit discursul
aproape exclusiv pe această temă. Suspendarea lui Băsescu sau demisia sa ridică
şi o altă problemă: alegerile anticipate! Pe cine vor opune principalii adversari
preşedintelui? Pe cine vor sacrifica, obligându-l să piardă în faţa unui veritabil
buldozer electoral? Va fi o bătălie între candidaţii de aceeaşi calitate – Băsescu
– Becali – Vanghelie – sau se va scoate din joben o figură absolut nouă? Aşa
cum nu erau deloc dornici de alegeri anticipate parlamentare, considerându-se
nepregătiţi şi preferând statu-quo-ul, la fel nu le va conveni angrenarea într-o
competiţie din care se pot alege cu noi erodări. Aşa încât n-ar fi deloc exclus ca
votul parlamentului să fie mai ‘moale’ decât s-a intenţionat şi Băsescu să rămână
la Cotroceni cu CV-ul afectat doar de faptul că a fost supus unei asemenea
proceduri.    (14 aprilie)
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Instalarea democraţiei în opoziţie

Odată cu trecerea în opoziţie a Partidului Democrat, se deschide o
nouă rubrică în politica românească: aceea a triplei opoziţii. Până acum am
avut câte două opoziţii: PRM-ul, cu care nu se putea alia nimeni, şi ceilalţi, fie
ei ţărănişti, liberali sau democraţi, fie pedeserişti sau pesedişti. Ei bine, acum
avem trei, cu şanse la fel de mici de a realiza un front comun în faţa puterii,
aceştia jucându-şi cărţile pe cont propriu.

Democraţii mai prezintă şi o altă caracteristică: ei confirmă regula
după care o formaţiune politică într-un singur ciclu electoral, joacă şi la Putere
şi în Opoziţie, drum deschis de conservatori. De aici şi originalitatea profundă,
dincolo de orice limite ale predictibilităţii, a actualei faze în care se înşiră, ca
mărgelele pe aţă: o majoritate politică forţată ‘imoral’ de preşedinte; un guvern
compus dintr-o alianţă de patru partide, fiecare cu ‘premierul’ său şi un
premier-marionetă peste toţi; o guvernare copleşită de natură şi de natura
umană a prezidentului; un meci în multe reprize între un preşedinte ‘jucător’
şi un premier ‘încasator’; o ieşire voluntară de la guvernare, fapt nemaiîntâlnit
până acum, a unuia dintre membrii Coaliţiei, care acutizează frigilitatea
construcţiei politice; războiul de tranşee al componenţilor Alianţei şi rolul
original de opoziţie în interiorul puterii jucat de democraţii preşedintelui;
monstruoasa coaliţie, pe sub masă, dintre principalul partid de guvernământ şi
principalul partid din Opoziţie şi odioasa aruncare de la guvernare a partene-
rului electoral; şi, în fine, varianta unui preşedinte demisionar în faţa riscului
de a fi suspendat !

Ce s-ar putea dori mai mult de atât de la o guvernare de numai doi ani
şi ceva? Poate că doar o opoziţie pe măsură. Ce ne va rezerva PD-ul în rol de
‘Emil Contra?’ Probabil că o taxare severă, în deplină cunoştinţă de cauză (au
fost doar părtaşi la ospăţul executiv) a guvernului şi a mişcărilor sale. Abia
acum s-ar putea spune că PD-ul are ocazia să câştige puncte procentuale pe
cont propriu. Până acum le-a câştigat pe seama liberalilor. Şi a lui Traian
Băsecu. Acest câştig nu va îndulci însă cu nimic sentimentul amar al despărţirii
de ciolan, cu atât mai mult cu cât – o recunosc chiar liderii săi – despărţirea
aceasta va putea dura până la sorocul neanticipatelor.   (16 aprilie)
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Ce ţie nu-ţi place…

Sfârşitul săptămânii trecute a fost marcat de un nou episod al disputei
publice preşedinte-premier. Aflând, prin Croaţia, pe unde ajunsese în vizită
oficială, despre intenţia preşedintelui Băsescu de a demisiona în caz că va fi
suspendat, Tăriceanu n-a mai avut răbdare să se întoarcă acasă şi a dat o de-
claraţie vitriolantă în care-l acuza de ‚disperare’ şi de generarea non-stop a noi
surse de tensiune. Băşicată, preşedinţia a dat iute un comunicat în care spunea
că aceste declaraţii făcute în străinătate nu fac decât să afecteze percepţia
României. Cu alte cuvinte: dacă avem de spălat rufe murdare (şi avem, slavă
Domnului) hai să le spălăm acasă, nu în public european! Iată o noutate abso-
lută în strategia prezidenţială: până acum, însuşi Traian Băsescu perora că nu
va înceta să-i vorbească pe inamicii reformei morale indiferent pe unde s-ar
afla (el) şi o şi făcea, concret, pe la Berlin dacă-mi aduc bine aminte. Şi tot
atunci, Tăriceanu, urzicat, îl acuza că datorită acestor vorbe aruncate-n vânt,
Standard and Poor’s ne-ar fi scăzut ratingul de ţară. Toată treaba asta începe
să semene cu un fel de joacă de-a ‚ce ţie nu-ţi place, altuia nu face’, ca-n filmul
cu Stan şi Bran comis-voiajori şi clientul lor, care ajung să-şi distrugă reciproc
bunurile într-o avalanşă de situaţii gen bulgăre de zăpadă. În logica acestor
lucruri, Traian Băsescu este la rând să meargă şi el într-o vizită, unde să tune
şi să fulgere despre ‚consiliile de administraţie’ mafiote de la Bucureşti, iar
Tăriceanu să sară ca ars, îngrijorat de renumele prost care se face României,
tocmai când i-ar trebui unul mai bun.

Mi-e teamă că este doar începutul: dacă se va ajunge la suspendarea
preşedintelui şi acesta îşi va da – cum a promis – demisia, va începe o campanie
de atacuri reciproce furibunde, cum nici măcar cea electorală din 2004 n-a
cunoscut. Vom asista la dezvăluiri şocante, incendiare – fără protocolul funcţiei
Băsescu nu va ezita să dea pe goarnă tot ce ştie de pe la servicii – în timp ce
echipa premierului îi va răscoli frenetic prin hârtii şi dosare, aducând la iveală
mai bine decât a făcut-o PSD-ul, amănunte picante legate de celebrele cazuri
‚îngropate’ de Morar – Flota, casa din Mihăileanu, terenul din Pipera şi altele.
Uşor-uşor o luăm pe urmele Kiev-ului – tot le-a plăcut protagoniştilor ‚motivul’
portocaliu, pe care l-au importat iute de acolo – şi Piaţa Universităţii din 1999
s-ar putea să apară ca o glumă faţă de ceea ce-ar realiza acum ehipele inter-
naţionale de PR. Totul spre marea mulţumire a Uniunii Europene care va
constata că demersurile de adâncire a democraţiei dau roade mai mult decât
spectaculoase la Bucureşti.   (17 aprilie)

110 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Cronica unei demisii anunţate

Traian Băsescu ţine  clasa politică în suspans, cu anunţul făcut
săptămâna trecută: dacă mă suspendă, demisionez! De data aceasta nu mai pare
a fi o afirmaţie făcută la plezneală. Cred că echipa prezidenţială ( câtă mai este)
şi-a pus creierele pe foc până au dat în clocot pentru a găsi această ieşire din
cel mai mare impas în care s-a aflat, până acum, preşedintele iubitor de stări
conflictuale care îi dau ocazia să-şi pună în evidenţă calităţile de luptător.

Traian Băsescu nu este un politician de vremuri calme, liniştite. El este
un om de campanie, care doarme cu arma sub pernă şi nu-i trebuie prea mult ca
să se dezmeticească şi să nu fie luat prin surprindere. Cu toate acestea, i se mai
întâmplă. Chestia cu suspendarea i-a sunat ca-n pilda cu Petrică şi lupul. Ca o
simplă figură de stil. Nu şi-a închipuit că stând pe platforma solidă a unei susţineri
populare pe care n-a mai avut-o decât Iliescu, în primul său mandat, s-ar putea
să aibă vreo surpriză. I-a oferit-o, însă, exact cel pe care a preferat ca în loc să
şi-l ia de aliat în campania contra cercurilor de interese, să-l victimizeze. Acţiune
care nu putea rămâne fără consecinţe. Tactica sa de Rambo, aflat în conflict cu
toată lumea, trăgând în stânga dar şi în dreapta, nu se dovedeşte una de succes.
Democraţia are regulile ei şi una dintre acestea este tocmai cea care l-a adus pe
Băsescu pe poziţia pe care o deţine: votul majoritar. Or tocmai acesta se for-
mează, la nivelul Parlamentului, împotriva şi nu în favoarea lui: aritmetica
elementară arată că la votul pentru suspendare Traian Băsescu nu va putea conta
nici măcar pe majoritatea  membrilor partidului său de suflet - PD - nu puţini
dintre aceştia reproşându-i faptul că i-a aruncat în opoziţie, lipsindu-i de privile-
giile participării la ospăţul executiv. Sunt aproape sigur că nu vom asista la un
vot disciplinat, de partid, că opţiunile se vor intersecta, dar rezultatul pare de pe
acum bătut în cuie: dacă nimic ieşit din comun nu se întâmplă, Traian Băsescu
va păşi pe drumul Golgotei purtând în spinare crucea personalităţii sale contra-
dictorii. Social-democraţii, cu o parte importantă a liberalilor - care nu vor pierde
ocazia să scape de inamicul lor cel mai îndârjit - şi cu un procent important dintre
peremişti (  dacă Vadim le va da liber la opţiuni) la care se adaugă conservatorii,
vor pecetlui soarta primului mandat băsescian, preşedintele neputând miza pe
mai mult decât îi pot oferi oamenii lui Boc şi ai lui Stolojan.

De aici va începe, însă, cu adevărat, jocul. Câştigător în 2004, cu voturile
Alianţei, Traian Băsescu va trebui să-şi creeze de data aceasta o altă majoritate,
transpartinică, în care se vor îngloba mai ales indecişii de altădată.

Aceştia îi vor putea oferi un nou mandat, dar nu-i vor putea da şi majo-
ritatea parlamentară necesară punerii în aplicare a principiilor politicii sale.
Triumfător la urne - unde nici nu prea are, deocamdată, competitori - Traian
Băsescu se va îndrepta cu paşi mari spre noi şi noi crize. (18 aprilie)
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Verdict:
viol blând, fără perversiuni!

Când Curtea Constituţională a respins pachetul de legi ale justiţiei,
neglijent promovate de ‘campioana reformei’, Monica Macovei , preşedintele
Băsescu a sărit ca ars, acuzând pe toate tonurile Curtea că ar fi obedientă
PSD-ului, care numise majoritatea membrilor săi.

Acum, când aceeaşi Curte încearcă să demonstreze că încălcările
constituţionale ale lui Traian Băsescu n-ar fi aşa de grave şi aruncă ‘pisica
moartă’ a responsabilităţii în ograda Parlamentului, preşedintele iese la atac
fluturând cu semeţie autoritatea definitivă a acestei instituţii, după ce el însuşi
îi minimalizase eforturile declarând – pe bună dreptate – că o încălcare este o
încălcare şi nu poate fi mai gravă sau mai puţin gravă. Cu alte cuvinte, violul
e viol, chiar dacă nu a fost însoţit de perversiuni sexuale. Preşedintele zice
acum – şi Curtea încearcă să-i cânte în strună – că raporturile sale nepotrivite
cu Constituţia au fost liber consimţite, încadrându-se în nou-inventatul statut
de preşedinte-jucător care se amestecă liber în toate oalele cu ciorbă ale
guvernului.

Dacă până aici Curtea  Constituţională a avut un oareşce orgoliu şi o
autoritate morală, determinată de soluţii pe fond corecte, de data aceasta s-a
cam făcut – cum se spune, mai nou, în limbajul elevat al politicii – de cacao.
Se simte de la o poştă teama domnilor judecători de a spune limpede că e albă
sau neagră. Folosindu-se de textul legii fundamentale, ei au reuşit performanţa
de a-şi colora răspunsul în roz-portocaliu. Deşi inamovibili, domnii judecători
de la Curte apar şi ei ca simpli oameni, supuşi intemperiilor. Ca atare, înainte
de a-şi spune părerea, şi-au făcut un inventar al oportunităţilor şi al şanselor
de a supăra vreuna dintre părţile implicate atât de tare încât să se poată alege
cu niscai repercusiuni cine ştie pe ce cale. Ca atare, nu şi-au asumat nici o
răspundere: nici aceea de a-l albi definitiv pe preşedinte, nici aceea de a-l scoate
vinovat. S-au spălat, ca Pillat din Pont, pe mâini, lăsându-l pe acesta în seama
‘colegilor’ care abia aşteaptă să-i dea o lecţie. Chiar cu riscul de a fi ei cei
perdanţi, în cele din urmă.

Pentru Traian Băsescu decizia Curţii Constituţionale va cântări greu
în viitorul său politic. Va fi balonul de care se va agăţa cu regularitate, fie că e
suspendat, fie că nu, denunţând, astfel, implicit, eforturile cuplajului politi-
cieni-oligarhi pentru a închide gura singurului om care mai încearcă să-i dea
în vileag.    (19aprilie)
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Cacealmaua

Când s-a arătat marţi în faţa presei, cu dorobanţii şi cu drapelul în
spate şi a afirmat, sigur pe el, că dacă va fi suspendat, în următoarele cinci
minute îşi va da demisia, lipsind astfel naţia de aportul preţioasei persoane,
ex-preşedintele proceda în stilul său propriu de pokerist, făcând o cacealma.
După cum arăta şi cum rostea, părea că are în mână cel puţin o chintă royală,
cu care urma să spulbere cărţile parlamentului. Miercuri, la următoarea apariţie,
îşi evalua ceva mai grijuliu cărţile: tonul şi avertismentul erau de-o chintă oarbă
şi ar fi fost dispus la un pas-parol. Joi s-a dovedit că n-avea, probabil, decât
doi şeptari. Cele cinci minute de după anunţarea rezultatului votării au trecut
şi nu s-a întâmplat nimic. Apoi orele s-au scurs una după alta şi Traian Băsescu
n-a dat nici un semn…

Este prima cacealma care nu-i ţine. Cariera sa politică s-a compus
dintr-o succesiune de astfel de manevre norocoase. A blufat şi când şi-a dat
demisia din parlament în 1996, pentru a se pune la dispoziţia justiţiei, pentru
clarificarea problemei flotei, nelămurită nici până în ziua de azi. A blufat şi
când a antrenat demisia guvernului pentru a-l da jos pe Ciorbea. A blufat şi
când a perorat în legătură cu furtul de voturi la prezidenţialele din 2005. De
fiecare dată, cei din faţa sa l-au crezut şi n-au plătit. Pierzând.

De data aceasta Băsescu a întâlnit parteneri de joc mult mai decişi să-
i ia banii. Aceştia nu s-au mai lăsat impresionaţi şi i-au dat ‘sec’ cerând să-i
vadă cartea. Nici n-a mai arătat-o.

Episodul consumat joi nu are nimic dramatic în el. Este, pur şi simplu,
bifarea unui nou exerciţiu din abecedarul democraţiei. Aşa cum am experimen-
tat alternanţa la putere şi ‘concubinajul’ politic, acum am exersat suspendarea
unui preşedinte. Democratic şi constituţional. A fost, dacă e să o luăm şi aşa,
o nouă victorie a democraţiei ca noţiune. Pentru prima dată în istoria României
un şef de stat îşi încetează activitatea fără a i se tăia capul sau a fi împuşcat.
Într-o manieră pe care nu poate să o acuze sau să o reproşeze altcuiva decât
sieşi. Pentru că prin aproape tot ceea ce a făcut în aceşti doi ani şi ceva, Traian
Băsescu şi-a trasat cu precizie aproape, evoluţia meteorică pe firmamentul
politicii. El nu este victima adversarilor – pe care a ştiut să şi-i facă ca nimeni
altul – ci al propriilor sale carenţe de caracter şi al deficitului cultural. A fost o
pălărie prea mare pentru el. A preferat să umble cu capul gol şi asta l-a umplut
de cucuie. Ultimul îi poate fi chiar fatal.   (20 aprilie)
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Separaţia puterilor şi 
lupta pentru putere

Episodul suspendării preşedintelui, cu toate evenimentele care l-au pre-
cedat, ridică un aspect esenţial al democraţiei româneşti: separaţia puterilor în stat
duce, direct, la constituirea de tabere adverse care se confruntă pentru putere. Tra-
diţia postdecembristă făcea din preşedinte – fără prea multe argumente consti-
tuţionale – cel mai puternic om din stat. A contribuit la aceasta autoritatea
personală a lui Ion Iliescu şi modul în care s-au constituit, practic, structurile de
putere de după dictatură. În ierarhia naţională, preşedintelui îi urma premierul, de
cele mai multe ori un pupil al acestuia, eventualele diferenţe de opinii sau chiar
conflicte fiind cu grijă estompate în faţa opiniei publice. Emil Constantinescu a
preluat, în mare, modelul Iliescu nereuşind însă să-şi asigure, în aceeaşi măsură,
supremaţia, el fiind primul preşedinte implicat în acţiuni directe împotriva pre-
mierilor Ciorbea şi Vasile. Cu Traian Băsescu lucrurile au basculat semnificativ.
Acesta, asumându-şi calitatea de preşedinte-jucător, a depăşit considerabil limitele
impuse de Constituţie. Tentativa sa a avut succes atâta timp cât puterea executivă
s-a menţinut în siajul celei prezidenţiale. Presiunilor crescânde ale preşedintelui
premierul le-a răspuns, la început, printr-o pliere convenţională, urmată de o pe-
rioadă de rezistenţă tăcută. Revolta şi contraatacurile sale au dezvăluit faptul că
dincolo de iniţiative şi dorinţe, preşedintele nu dispunea, în mod real, de instru-
mentele necesare care să-i susţină demersurile. Bătălia directă dintre cei doi a gru-
pat semnificativ instrumentele de putere de care putea beneficia fiecare: deoparte,
preşedintele, controlând justiţia şi serviciile secrete, de cealaltă premierul, contro-
lând administraţia. În toiul luptei, fiecare dintre părţi a excedat limitele con-
venţionale. Cea mai flagrantă rămâne acţiunea SRI-ului, dezvăluită exploziv în
preziua şedinţei de suspendare, care a pus în evidenţă faptul că o instituţie impor-
tantă îşi depăşeşte prerogativele, încercând să intervină în procesul decizional.
Este un fapt de o gravitate deosebită care nu va putea rămâne fără urmări, una
dintre acestea putând fi scoaterea – constituţională – a serviciilor secrete de sub
controlul prezidenţial şi limitarea drastică a prerogativelor acestora.

Mi-e greu să cred că Traian Băsescu ar fi dat vreo indicaţie în acest sens.
Nici nu era nevoie. Există la nivelurile ierarhiei un servilism care face inutile astfel
de comunicări explicite. Explicaţiile pe care le-a dat în preziua ‘judecăţii’ n-au
fost nici clare şi nici convingătoare. Ba, dimpotrivă, cred că au constribuit la creş-
terea neîncrederii faţă de pretenţiile sale de legalitate.

Neclarităţile şi ambiguităţile care s-au menţinut în Constituţie cred că
aveau nevoie de un astfel de episod pentru a fi corectate. Iar acesta pare a fi
momentul care poate declanşa un proces necesar.   (21 aprilie)
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Noua Duminică a Orbului

Nemaiîncurcându-se în chestiuni de morală, în legătură cu angaja-
mentul luat înainte de suspendare (deşi, mai ţineţi minte, cât de supărat a fost
pe Tăriceanu când acesta s-a răzgândit în legătură cu promisiunea de a demi-
siona, pe motiv că Curtea Constituţională i-a înşelat aşteptările, respingând pa-
chetul legilor Justiţiei pentru câteva neconcordanţe, datorate superficialităţii
oamenilor Monicăi Macovei), Traian Băsescu a decis să se angajeze pe drumul
mai puţin riscant al referendumului… Că nu se teme de nici un adversar prezent
e una, dar să pierzi doi ani dintr-un teoretic mandat următor e alta. Aşa încât
Partidul Democrat a primit undă verde, să facă tot ce poate ca să aducă, pe 19
mai, lumea la urne. Bineînţeles, lumea care ar urma să voteze cu Traian
Băsescu.19 mai are însă o semnificaţie specială. În urmă cu 17 ani, pe 20 mai
se organizau primele alegeri prezidenţiale libere din istoria ţării. Dar, întrucât
la ora respectivă, cota lui Ion Iliescu – om de-al nostru, care mâncase şi el
salam cu soia – era zdrobitor mai mare decât a celor doi contracandidaţi care
mâncaseră, unul la Londra şi altul la Paris, icre negre şi trufe (Raţiu şi
Câmpeanu), susţinătorii adevăratei democraţii şi-au luat o măsură de prevedere
şi au făcut o legătură semnificativă între rezultatul final şi menţiunea din
calendarul religios: Duminica Orbului. S-a bătut, în continuare, monedă pe
’orbirea’ electoratului, până când, şase ani mai târziu naţiunea a constatat pe
propria sa piele că nu existau diferenţe notabile între unii şi ceilalţi, chestiunea
ţinând doar de credinţa neverificată că unii politicieni pot fi mai buni decât
alţii. Iată că întâmplarea ne pune în situaţia de a testa din nou valenţele orbirii
electorale. Românii care vor fi aduşi la urne prin diferite metode vor trebui să
decidă cine a fost mai orb: Parlamentul, când a suspendat un preşedinte mai
vioi, dar nu neapărat violator de principii democratice, sau Traian Băsescu,
care n-a realizat că nu i se potriveşte de nici un fel haina de preşedinte şi că ar
trebui să se ocupe de lucruri care permit unui jucător să folosească metodele
din poker.

Cred însă că principala menire a acestui referendum este să ne dea un
răspuns mai limpede, mai lipsit de echivoc, la întrebarea: este Traian Băsescu un
model, de urmat şi de păstrat? Şi mă tem că răspunsul nu va fi prea confortabil
pentru cel care, în doi ani şi aproape jumătate a făcut uz de mai toate metodele
şi manevrele prin care se dovedea a fi un corect emiţător de principii, dar un
inconsecvent practicant al acestora. Constituindu-şi pledoaria referendară pe
contradicţia dintre păcatele celorlalţi şi meritele proprii, Traian Băsescu riscă să
provoace acea parte a naţiunii căreia nu-i place să se creadă despre ea că este
oarbă şi poate fi dusă cu vorba. Şi  – mai ales – că nu merită să mai facă drumul
până la secţia de votare pentru a-i demonstra aceste lucruri.   (2 mai)
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Moştenitorii

Traian Băsescu a reuşit un lucru unic în politica românească: să aducă
în aceeaşi tabără peremiştii din Vadim cu udemeriştii lui Bela; pe pesediştii lui
Geoană cu liberalii lui Tăriceanu; şi – başca – conservatorii lui Voiculescu,
aflaţi într-o tradiţională pendulare între tabere. De la Revoluţie încoace, locul
unanimităţii l-a luat discordia naţională, împărţirea opiniei publice între nişele
de partid şi baricadele ideologice. Toate acestea s-au aflat într-o dispută brow-
niană, unele cu altele, până când a venit marele pacificator: Traian Băsescu,
cel care i-a adunat laolaltă într-o grupare transpartinică având ca principal
obiectiv eliminarea sa din politică.

Cum a reuşit Traian Băsescu acest lucru? Mult mai simplu decât ne-
am fi aşteptat. Ignorând orice strategie, s-a bazat exclusiv pe tactica atacului
la baionetă, în orice direcţie. Crezând că în spatele său stă, neclintit, poporul,
cel pe care se simte îndreptăţit să-l reprezinte în totalitate, deşi s-a bucurat doar
de încrederea foarte parţială a acestuia, preşedintele-jucător a intrat în teren
purtând tricoul fără număr al celui care, în numele principiilor, nu mai consi-
deră necesar să respecte vreo regulă. Atacurile om la om, faulturile adesea gro-
solane, potrivirea nu foarte discretă a mingii cu mâna şi preferinţa expresă
pentru poziţiile de offside l-au scos în cele din urmă din joc. Lucru pe care a
refuzat să-l creadă şi care l-a buimăcit atât de tare încât şi-a pierdut tupeul tra-
diţional, repezindu-se în Piaţă să ceară ajutor de la popor.

Acum, de pe tuşă, încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat. Este în situaţia
de a avea în jurul său doi copii: unul legitim, cu pretenţie de moştenitor exclu-
siv, şi unul ‘din flori’ spre care se îndreaptă principala sa afecţiune, rod al
concubinajului nefericit în Alianţă, pe care a crezut-o de nezdruncinat, sub co-
manda sa. Deocamdată, odraslele care au şi ele ca prim interes revenirea pă-
rintelui spiritual în conacul de la Cotroceni, par a fi într-o armonie deplină.
Este doar o chestiune de suprafaţă, până când va izbucni conflictul violent al
succesiunii. Atunci se vor uita şi principii, şi sentimente şi vor ieşi la iveală
cuţitele lungi ale războiului. Întrebarea pe care şi-o pun deja ambele tabere este
cum va gestiona Băsescu această situaţie? Cum va împărţi onorurile şi benefi-
ciile între membrii familiei legale şi cei fugiţi cu doar ce-aveau pe ei din dor-
mitorul liberal? Dar, mai ales, dacă preşedintele suspendat va mai avea ce să
distribuie, în cazul unui eşec în serie, destul de previzibil în condiţiile actualei
lehamite electorale de care pare cuprins poporul, după doi ani de lupte şi scan-
daluri fără noimă.   (3 mai) 
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Moguli şi mogâldeţi de presă

Dintre cei patru ‚moguli’ de presă pe seama cărora Realitatea TV
speră să-şi mai crească ratingul, s-a ales până la urmă doar cu cel propriu, şi
acela  aflat în deplasare la Viena. Întreaga dezbatere, care s-a vrut o radiografie
severă a climatului în care evoluează presa românească, şi în special a deonto-
logiei care ar trebui să caracterizeze acţiunea de presă s-a dezumflat, treptat,
până la finalul în coadă de peşte… sută la sută! În locul mogulilor, s-au expri-
mat cu vigoare mogâldeţii de presă, dintre care nu puţini şi-au construit posta-
mentele nu atât pe ce-au scris – dacă au scris – cât pe gălăgia pe care au făcut-o,
public, în jurul intenţiilor lor de a comite vreun articol. Dar mai ales în jurul
pretenţiilor lor de obiectivitate şi de libertate în exercitarea profesiei, indiferent
de statutul publicaţiei.

Chestia cu libertatea presei şi cu libertatea de expresie în general este
niţel mai complicată. Nimeni nu poate să afirme, cu mâna pe inimă, că ar fun-
cţiona interdicţii formale, că există vreun domeniu în care nu se poate spune
lucrurilor pe nume, fără teama de a suporta represalii. Cea mai deplină libertate
a cunoscut-o presa română imediat după Revoluţie, când gazetarii au descoperit
gustul exprimării libere şi necenzurate. Au făcut-o cu mare satisfacţie, mai ales
pe banii statului – atâta timp cât ziarele care apăreau continuau să fie, cel puţin
formal, în patrimoniul colectiv rămas moştenire de la sistemul comunist. Odată
cu apariţia primilor investitori – nu neapărat oameni de presă – a început să
apară, cu adevărat, problema libertăţii de exprimare. Privatizarea rapidă şi totală
a sectorului a introdus reguli noi, principii noi şi drepturi noi. Gazetarilor le-a
trebuit ceva timp să înţeleagă dificultatea de a fi independenţi pe banii altora,
după cum proprietarilor le-a luat şi lor ceva timp înţelegerea mecanismului prin
care conştiinţa profesională se poate pune de acord cu interesele patronale.

Toată disputa de la Realitatea – care a purtat amprenta unui dialog al
surzilor, unde fiecare a venit cu propriul său discurs, indiferent de spusele şi
părerile celorlalţi – poate fi caracterizată ca o încercare de manipulare masivă
a publicului în sensul convingerii acestuia că între ideile exprimate de jurnaliştii
mai jurnalişti decât alţii, şi banii încasaţi de la patronii de  presă n-ar fi nici o
legătură. Oricât de puţin ne-ar place acest lucru, presa rămâne poligonul de în-
cercare al tuturor formelor de manipulare posibile, terenul unde subiectivismul
domneşte şi interesele fac regula. Unica libertate pe care şi-o poate permite
jurnalistul anului 2007 este aceea de a-şi exprima diferenţa de opinie prin pă-
răsirea publicaţiei şi prin găsirea unei alta care să corespundă tiparului său.
Restul sunt gogoşi de adormit naivii care s-au aplecat asupra temei în speranţa
deşartă că vor afla de la mogâldeţii prezenţi adevărurile pe care le deţin doar
mogulii absenţi.   (4 mai) 
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Directorul teleghidat al SRI

Florian Coldea, acest geniu al informaţiilor, care l-a impresionat pe
Traian Băsescu până la a fi gata să-l pună în fruntea SRI-ului este nevinovat.
Cel puţin aşa reiese din primele cercetări efectuate de Comisia SRI. Adică nu
i-a cerut nimeni să culeagă date despre cei trei judecători de la Curtea Supremă.
Nici Traian Băsescu (care putea fi cel mai interesat de subiect) şi nici altcineva,
acest altcineva fie el Mircea Geoană, beneficiarul final al informaţiei. Reiese
că dl Coldea a făcut totul de capul lui. Adică a citit ziarele, a văzut cam care e
pulsul şi s-a autosesizat, punând pe o hârtiuţă mesajul care a ajuns la PSD, şi
de acolo, la presă.

Ce ne spune directorul Maior este că subalternul său e curat ca lacrima,
nedovedindu-se că i-ar fi cerut cineva să facă ce-a făcut. Nu ne spune însă de
ce a făcut-o. Ce i-a venit, aşa, netam-nesam, să se intereseze de judecători?
Deci, până la noi ordine, este nevinovat. Aşa nevinovat fiind, dl Maior ia o de-
cizie inexplicabilă şi ilogică: îi preia toate atribuţiunile şi îl lasă fără obiectul
muncii. Păi cum vine asta, dacă e nevinonat? Nu ne spune dl Maior. Nu ne
spune nici cum va rezolva domnia sa problemele care erau de competenţa prim-
adjunctului, dânsul neavând nici cunoştinţele şi nici priceperea necesare. Maior
e director politic, nu operativ. Habar n-are cum să rezolve hârtiile care-i vin şi
care au nevoie de rezoluţii de specialitate. Dar, la urma-urmelor, e treaba sa şi
îl priveşte cum se va descurca. Altceva vreau să spun: este limpede, chiar şi în
această fază a anchetei că lui Coldea i se trage de la Traian Băsescu. De la sim-
patia şi susţinerea acestuia. Este evident că pentru bătrânii vulpoi din SRI a
fost o simplă joacă de copil să-i monteze chestiunea cu bileţelul. Şi să-i taie
avântul, trăgându-i preşul de sub picioare. Coldea, marea ‚stea’ a informaţiilor
(cu performanţe greu de decelat) este un om terminat profesional. Şi îl termină
chiar directorul SRI, un alt personaj enigmatic. Urmăriţi-i traiectoria politică,
a lui Maior-junior. Şi veţi vedea că a fost pur şi simplu teleghidat: de nicăieri
la Externe, de la Externe la Armată, de la Armată la Parlament şi de acolo la
SRI. Urmăriţi-i relaţiile şi înrudirile, unele năucitoare prin semnificaţii. Şi veţi
constata că dl Maior trebuia să devină director al SRI. Dacă nu exista, trebuia
inventat! Dar a existat şi, iată-l, supravieţuind cu succes unei întâmplări de
genul celei care l-a ‚curăţat’ pe Elvis Săftoiu. Un alt om de-al preşedintelui.
Unul neteleghidat, însă, din direcţia necesară…  (5 mai)  
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Unitatea de măsură a 
demagogiei: boc-ul!

Am urmărit stupefiat declaraţia făcută de preşedintele PD-ului, Emil
Boc, drept comentariu la ştirea despre heroina găsită într-o maşină confiscată,
pusă la dispoziţia guvernului. ‘Acest lucru arată adevăratele preocupări ale
guvernanţilor!’ a emis, cu obişnuitu-i ton ritos, Emil Boc, erijându-se acum
într-un apărător al dreptăţii şi adevărului absolut rămase definitiv în posesia
partidului pe care se face că-l conduce.

Episodul ‚Heroina de la Guvern’ îmi aduce aminte de o altă întâmplare,
petrecută cu vreo 15 ani în urmă, imediat după schisma din FSN. Atunci, nişte
ziarişti inventivi au lansat un sondaj prin care cereau unor parlamentari din
opoziţie să-şi spună părerea în legătură cu fenomenul scăderii cantităţii de
oxigen din apă, consecinţă a politicii duse de puterea de atunci, fenomen pus
în evidenţă de formula apei: H2O! Cu excepţională seninătate, cei căzuţi în
plasa acestei glume au reacţionat cu vehemenţă. Cel mai elocvent a fost Adrian
Severin, care a veştejit pur şi simplu manevrele prin care guvernul a provocat
o asemenea catastrofă.

Emil Boc este un demn continuator al tradiţiei instaurate de Severin.
Cred foarte tare că atunci când a făcut declaraţia habar n-avea despre ce este
vorba. A tras concluzia, foarte probabil, din întrebare: ce părere aveţi despre he-
roina de la Guvern? Răspunsul a fost prompt şi la obiect: acest lucru dovedeşte
adevăratele preocupări ale Guvernului, iar acesta ar trebui să demisioneze. Se
subînţelege, limpede, că după părăsirea puterii de către PD, PNL-iştii rămaşi la
guvernare s-au dedat cu voioşie traficului de droguri. În opinia lui Boc, în loc să
guverneze ţara, cabinetul Tăriceanu face trafic de stupefiante, lucru care, evident,
nu s-ar fi putut întâmpla dacă s-ar fi manifestat vigilenţa democrată.

Nu este prima – şi nici ultima dată când Emil Boc funcţionează pe pilot
automat. Când este suficient să se apese pe un buton nevăzut pentru ca logoreea
sa să se declanşeze conţinând premise şi argumente pentru orice demonstraţie,
oricât de absurdă este aceasta. Precum cea de faţă. Dincolo de aspectul senzaţio-
nal al episodului, este limpede că dacă ar fi existat o intenţie ocultă, heroina
n-ar fi fost descoperită. Acţiunea este consecinţa unei alte stupidităţi – aceea apa-
rţinând celor care au confiscat maşina, fără a se obosi să-i verifice interiorul.
Dacă ceva este de mirare, este că păgubaşii n-au încercat în tot acest timp să
ajungă în vreun fel la încărcătură, lăsând-o la dispoziţia… guvernului.
Declaraţia dlui Boc este una exemplară pentru modul simplist şi stupid în care
se face politica în România, demontând mecanismele rudimentare ale demago-
giei. Domeniu în care unitatea de măsură merită să rămână boc-ul!    (7 mai) 
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Robin Hood + Rambo +
Ceauşescu = Băsescu

Traian Băsescu şi-a început în forţă campania electorală pentru reve-
nirea în funcţia de preşedinte printr-o prezenţă emoţională la reuniunea de sâm-
bătă a democraţilor. Cu talentul său de excepţie a jucat cu brio rolul tatălui
rătăcitor care revine în sânul familiei ‘de care nu s-a despărţit niciodată’, emoţia
copleşindu-l până la a-i da lacrimile după o reţetă de-acum binecunoscută.

Histrion politic, preşedintele suspendat intră cu uşurinţă şi cu rapiditate
în fiecare nou rol. De data aceasta, el a îmbrăcat haina luptătorului singuratic
şi îndârjit împotriva nedreptăţilor de tot felul, apărător neînfricat al celor mulţi
şi necăjiţi. Ceva între Robin Hood şi Rambo, cu accente de Ceauşescu.

De ce de ‘Ceauşescu‘? Am să mă explic. În ultima parte a mandatului
său, din care a fost suspendat la Târgovişte, Ceauşescu ajunsese să reprezinte,
cu iscusinţă opoziţia la sistem. Atunci când eşecurile politicii sale au adus lip-
suri şi nemulţumiri generale, el a părăsit barca ‘puterii’, lăsând toate respon-
sabilităţile pe seama guvernului şi administraţiei, el pozând în lider al
intereselor populiste în numele cărora aducea aspre critici, soma sau ameninţa.
Neîmplinirile şi lipsurile nu erau altceva decât refuzul sau incapacitatea celor
numiţi de el – adică de partidul care nu putea greşi – să conducă activităţile
curente de ‘satisfacere’ a nevoilor oamenilor muncii. Ţapii ispăşitori de aici se
recrutau şi demiterile sau ţintuirile publice la stâlpii infamiei dădeau masei
satisfacţii platonice şi credinţa că cineva se gândeşte la cei mulţi. Lipsurile şi
disfuncţiile nu mai erau ale sistemului, ci ale indisciplinei sau incapacităţii de
a traduce preţiosele indicaţii, întotdeauna corecte şi niciodată nejustificate.

Traian Băsescu urmăreşte acest fir şi combate vehement guvernarea
‘ticăloşită’ şi combinaţiile politicieni-oligarhi, trecând sub tăcere faptul că el
este cel care i-a adus şi instalat la putere şi că tot el i-a considerat, până la un
punct, a fi ‘cei mai performanţi’ din istorie.

Reţeta demersului electoral pe care-l utilizează este că scopul suspendării
este de a-l reduce la tăcere: lucru cu totul fals! Băsescu nu a fost niciodată redus
la tăcere, în fond vocalizele perpetue fiind apanajul său de-a lungul întregului
traiect politic, nepresărat cu ceva concret. El a reuşit, dealtfel, să-şi creeze un
curriculum impresionant bazat doar pe atacuri şi pe contestări, structural el
nefiind capabil să construiască ceva, lipsindu-i pentru aceasta calitatea esenţială
de a şti să creeze compromisul necesar, de a reuşi să-şi facă aliaţi şi echipe. Stările
de beligeranţă i-au dat întotdeauna prilejul să se afirme, şi probabil că la finele
acestei campanii va reveni la Cotroceni. Adevărata problemă pentru el abia atunci
va începe: când izolat politic, cu competenţe tot mai reduse şi lipsit de respectul
datorat instituţiei pe care o reprezintă, va avea dificultăţi mai mari ca oricând
de a-şi justifica vocalizele.   (8 mai) 
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Campionul iluziilor
şi al dezamăgirilor

Pe vremea când eram tânăr şi reporter la ‘Informaţia Bucureştiului’,
Octavian Paler era unul dintre vârfurile profesiei. Şi al politicii care, în unele
zone avute cu precădere în vedere de propaganda de partid, se suprapunea peste
gazetăria văzută ca o variantă a activismului. Spre deosebire, însă, de majori-
tatea politicienilor vremii, Paler avea faima de om subţire, cultivat, autor de
cărţi despre artă în care ocolea iscusit capcanele ideologice. Era în acelaşi timp
membru (supleant, parcă) în CC şi se spunea despre el că, alături de Dumitru
Popescu, reuşise să intelectualizeze discursul politic, să introducă formule noi,
mai puţin ‘lemnoase’ în exprimarea ataşamentului şi încrederii şi să dea,
inclusiv gazetăriei pe care o făceau oamenii lui, o faţă ceva mai umană. De la
aceste calităţi i s-a tras şi dizgraţia din ultima perioadă a regimului comunist,
când s-a aplecat, cu toate resursele, asupra cărţilor şi a scrisului.

După Revoluţie a fost printre primii intelectuali care s-au implicat în
lupta politică, de fiecare dată de partea celei despre care credea că este deţină-
toarea adevărului democraţiei. Şi, de fiecare dată, decepţionat, s-a transformat
în cel mai aprig critic al celor de la care aşteptase împlinirea idealurilor noii
societăţi fără succes. Iconoclast, prin structură, s-a numărat printre cei mai
acerbi contestatari ai lui Ion Iliescu, pe care l-a considerat prea legat de comu-
nismul de care el şi alţii se eliberaseră mai timpuriu şi mai total, pentru ca, într-un
final să meargă la urne şi să-l voteze de spaima unui altfel de curs al demo-
craţiei. S-a manifestat activ de partea Convenţiei şi a lui Constantinescu,
sfârşind prin a-i dezavua şi pe unii şi pe altul. Nici Băsescu n-a scăpat atenţiei
sale, preferându-l lui Năstase şi neimaginându-şi că acesta se va transforma în
personajul pe care vreme de doi ani n-a încetat să-l acuze şi să-l ridiculizeze
pentru propensiunile sale totalitare. Om al tuturor speranţelor şi al tuturor de-
zamăgirilor, Paler n-a încetat, în scrisul şi, mai la urmă, în vorbitul său, să-şi
ascundă erorile sau să le scuze. Le-a recunoscut cinstit, asumându-şi statutul
de om supus iluziilor şi greşelii. Din care a reuşit să tragă, întotdeauna, con-
cluzii valabile, constituindu-şi coerent pledoaria pentru valorile societăţii
democratice. 

Paler a trecut în nefiinţă. Lasă în urma sa o operă şi un crez. Şi un loc
gol în tribuna celor nedispuşi să asiste în tăcere şi fără comentarii, la spectaco-
lul, uneori pasional, alteori grotesc, al politicii.   (9 mai)
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Arma secretă a lui Băsescu

Traian Băsescu este nu doar un preşedinte-jucător, ci şi un preşedinte
(suspendat) – luptător. Exerciţiul constituţional – şi democratic, evident – al
suspendării din funcţie, îi oferă un excelent prilej de a acţiona în maniera care-i
este cea mai favorabilă: atacând şi contraatacând, cu spatele la zid, necedând
nimic. Prezenţa şi prestaţia sa din emisiunea TV de marţi este, din acest punct
de vedere, exemplară. Înconjurat de jurnaliştii mogulilor de presă, pe care-i
veştejeşte pe unde apucă, dar de ale căror instrumente se serveşte copios, a
avut un răspuns pentru fiecare întrebare, o replică pentru fiecare acuzaţie. Nu
a recunoscut nici o eroare şi a amplificat permanent presiunea asupra adversa-
rilor săi, dintre care s-a detaşat sistematic Dinu Patriciu. La atâta obstinaţie nu
poţi să nu te întrebi dacă la baza întregii crize actuale nu se află, de fapt, idio-
sincrazia celor două personaje, nepotrivirea lor de caracter, antagonismul
de-a dreptul visceral. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Este limpede şi
transpare din fiecare discurs – corect în formă, dar discutabil pe fond – strategia
de campanie a staff-ului său. Băsescu acceptă situaţia de faţă, în care un preşe-
dinte ales de popor poate să fie demis de 322 de ‚ticăloşi’, deşi nu uită nici un
moment să amintească ‚avizul negativ’ al Curţii Constituţionale. Ţinând sub
tăcere faptul că acesta era doar unul consultativ. Legal, dar abuziv – este
cuvântul de ordine, susţinut de inexistenţa probelor concrete de încălcare a
Constituţiei. Băsescu atacă la fel de dur modificarea regulilor în timpul jocului,
dar mai ales faptul că în materie de suspendări şi demiteri funcţionează conco-
mitent două principii: în timp ce s-a ajuns la situaţia în care preşedintele poate
fi demis chiar dacă la urne s-ar prezenta doar trei votanţi, dintre care doi zic
‚da’, un simplu primar practic nu poate fi demis, pentru acesta rămânând va-
labilă regula majorităţii celor înscrişi pe listele de votanţi.

Arma cea mai redutabilă pe care preşedintele suspendat intenţionează
să o folosească şi pe care marţi seară doar a fluturat-o pe sub nasul partici-
panţilor este următoarea: ce se întâmplă după vot? Dacă poporul spune ‚DA’,
atunci mă duc acasă – zice Băsescu. Dar dacă spune ‚NU’? Atunci, printr-un
reflex logic, ar trebui să se ducă acasă cei care abuziv l-au suspendat. Cei 322.
Sau Parlamentul, în totalitate. Ideea dizolvării Parlamentului după referendum
este arma pe care partida pro-băsistă o va agita intens şi provocator, cu scopul
declanşării unor agitaţii de stradă care să oblige într-un fel forul legiuitor să
meargă acasă. O ‚mineriadă constituţională’ pe care Băsescu este hotărât să o
pună în funcţiune. Pentru că, altfel, victoria sa ar fi una inutilă. Cu aceiaşi
adversari în faţă, cu aceleaşi mijloace la îndemână, preşedintele va deveni pri-
zonierul propriei sale incapacităţi de a acţiona. Un preşedinte-spectator, umilit
şi izolat, lăsat să-şi strige sloganele fără substanţă.   (10 mai)
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O bătălie dinainte pierdută
sau câştigată?

Când Mircea Geoană spune: ‘Avem şanse să câştigăm referendumul’
– el recunoaşte, implicit că consideră bătălia pierdută. Şi că speră într-o minune.
Or, în zilele noastre minuni nu prea mai văd a se face. Stadiul în care au ajuns
lucrurile vădeşte slăbiciunile şi artificialitatea coaliţiei anti-Băsescu. O reu-
niune de conjunctură, în care participanţii au interese de calibre diferite şi pe
care nu au determinarea să o susţină până la capăt.

După cum merg lucrurile, chiar că doar o minune poate aduce Coaliţiei
ad-hoc o victorie la 19 mai. Se vede cu ochiul liber, după cum merg lucrurile.
În timp ce Băsescu îşi mobilizează toate resursele şi trage cu armament de toate
calibrele, opozanţii săi se rezumă la o tactică de lunetişti care nici măcar nu
încadrează prea bine ţinta. Campania lor se compune din declaraţii ale dife-
riţilor lideri, fiecare cu ce-i vine la gură, fără o minimă coordonare. Şi, în loc
să se concentreze pe efectele stilului lui Băsescu, pe ceea ce este palpabil, prin
contraperformanţele oamenilor pe care i-a susţinut şi prin participarea voioasă
la dezastrul în care s-a ajuns la momentul de faţă, se mulţumesc a demasca
tarele de caracter ale preşedintelui suspendat.

Miza e mică. Alegătorul va fi oricând mai puţin impresionat de defec-
tele – umane, la urma-urmelor – unui politician, cât de stilul său şi de modul
de acţiune. Aici, Băsescu apasă până la refuz pe coarda cea mai sensibilă:
justiţiarul singuratic, în luptă cu întreaga categorie a corupţilor şi abuzivilor.
Joacă magistral rolul celui căruia se încearcă să i se închidă gura, în ciuda evi-
denţei faptului că niciodată nu s-au întâmplat astfel de lucruri şi că, dealtfel, la
acest nivel se situează mai toate performanţele sale. Alianţa din spatele celor
‘322 de ticăloşi’ pare mulţumită de rezultatul aproape neaşteptat al votului din
Parlament, lăsând votul de la referendum în plata Domnului. Ai impresia că
odată cu lecţia dată năbădăiosului preşedinte problema s-a rezolvat, aproape
nemaifiind necesară desăvârşirea procedurii.

În aceste condiţii este limpede că ‘Nu’-ul de la 19 mai devine un obiec-
tiv lesne de atins pentru partida prezidenţială. Şi că nimic, sau aproape nimic
nu-i va împiedica marşul spre revenirea la Cotroceni, susţinut de o majoritate
populară pentru care dezvăluirile privitoare la moralul nu tocmai impecabil al
lui Băsescu nu apar decât ca încercări disperate şi neadecvate de a-l scoate din
joc pentru ca corupţia şi oligarhii să-şi facă de cap în absenţa celui care
veghează neobosit.   (11 mai)  
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Taxa pe încredere

20 de milioane de euro ne costă pe noi, românii, distracţia de la
19 mai. Practic, cotizăm cu câte un euro de căciulă la spectacolul grotesc pe
care-l oferă ‚spuma’ ţării – cei aleşi să ne conducă şi să ne administreze pentru
a trăi mai bine. Pentru că în asta constă, până la urmă, acţiunea politică: o bună
guvernare, care să dea oamenilor mai multe speranţe în viitor şi în drumul ales
către acesta.

E mult, e puţin? Greu de spus. Sigur este că ne puteam lipsi de această
nouă taxă pe încredere. O taxă care adună, prin varii mijloace, sume de zeci
de ori mai mari puse în joc pentru demiterea sau rămânerea lui Traian Băsescu
în funcţia de preşedinte. Sume care – paradoxal, poate – fac să ‚duduie’ o eco-
nomie subterană a sponsorizărilor ilegale şi a cheltuielilor mascate. De departe,
campania preşedintelui suspendat, este mai costisitoare decât oricare alta de
până acum, ceea ce dovedeşte că în spatele ei stau interese – mi-aş permite să
spun ‚oligarhice’ – mai mari decât cele ale competitorilor, care par deja resem-
naţi. Miza exerciţiului democratic, căci asta este, de la 19 mai este tot una de
încredere: de ce coeficient de încredere dispune fiecare dintre părţi (în general,
tipul acesta de încredere nu se bazează pe logică sau pe calcule)? Cum se
poziţionează grupările respective pe eşichier, ştiută fiind ‚diversitatea în
unitate’ a scenei politice? Dar, mai ales, ce şanse există de a impresiona blocul
masiv al nehotărâţilor şi al indiferenţilor? Ca deobicei, aici este miza cea mai
mare. Nucleele mai mult sau mai puţin dure, funcţionează dintr-un soi de
automatism. Cei care răspund la întrebări prin ‚Nu ştiu/Nu vreau!’ sunt însă
tot mai mulţi, pe măsură ce decepţia faţă de nivelul dialogului politic pune stă-
pânire pe segmente altă dată active ale societăţii.

Va continua, la 19 mai, fenomenul care s-a făcut simţit, periculos de
concret, la trecutul referendum, cel pentru Constituţie, ce a pus sub semnul
întrebării valabilitatea întregului demers? Sau vom asista, în mod surprinzător,
la revigorarea spiritului civic prin miza neobişnuită a actualului scrutin?
O miză ce se va putea răsfrânge şi asupra următorului ciclu de chemări la urne?
Vom afla în doar o săptămână. Dar ce săptămână!   (12 mai)
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Preşedintele negociator!

Din dările în gât reciproce ies la iveală mai toate tarele politicii
româneşti, cea care nici măcar la momentul fast al accesului în Europa nu se
poate desprinde de năravurile fanariote ale Balcanilor.

Printre ‘oligarhii răi’ numiţi de Traian Băsescu se numără şi Viorel
Hrebenciuc. Dezvăluirile făcute de preşedintele suspendat au declanşat replica
promptă a parlamentarului băcăuan, ‘mare maestru al combinaţiilor politice’ :
‘Cer scuze faţă de membrii PSD, declară acesta, viclean, că am negociat cu
Băsescu scoaterea PD de la guvernare, care este opera lui…’

Vasăzică nu este vorba de înlăturarea brutală a credinciosului partener
de Coaliţie, de către un premier liberal setos de putere totalitară, dornic să ţină
ciolanul puterii doar pentru el şi ai lui şi împiedicându-i să se înfrupte în conti-
nuare pe drepţii şi cinstiţii democraţi. Ci este opera propriului lor părinte, cel care
lăcrima la reîntâlnirea cu ei în show-ul de la Teatrul Naţional, declarându-le că
i-a iubit întotdeauna, chiar dacă la Cotroceni accesul a fost mai restricţionat.
El, mână în mână cu Hrebe i-a îndepărtat de la masa cu bunătăţi, condam-
nându-i la foamete opoziţionistă. El s-a servit de ei ca de un intrument prin
care să-şi atingă propriile planuri de mărire. Ei bine, o chestie ca asta nu prea
este de iertat de către zecile, poate miile de democraţi care au fost nevoiţi
să-şi pună pofta în cui şi să iasă pe uşa din dos a guvernării, ducându-se care
încotro, pe la casele şi biznisurile lor fără susţinere politică.

Dacă aş fi mai cinic aş spune că asta  face parte din bucătăria politicii.
Tranzacţiile de culise, între persoane care la lumina zilei nu s-ar da văzute
împreună nici în ruptul capului constituie o practică curentă. Mai puţin curentă
este turnătoria făcută chiar de către participanţi. Cu atât mai mult de partici-
panţii care pretind că nu practică aşa ceva, că demersurile lor au loc doar la
lumina zilei şi că ele nu implică nici un fel de concesii. Despre negocierea evo-
cată ştim doar ce a primit Băsescu. Interesant ar fi să aflăm şi ce a dat. Mă
îndoiesc însă că vom afla de la Hrebenciuc, aşa încât va trebui să aşteptăm o
altă ocazie când pe Băsescu îl va lua gura pe dinainte şi se va scăpa, la prilejul
potrivit unei noi răfuieli.  (14 mai) 
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Fraudarea alegerilor

Iată o temă care nu poate lipsi de la o sesiune de alegeri. Ea a fost
prezentă permanent, funcţionând chiar şi la primele alegeri, cele din mai 1990,
când, în ciuda disproporţiei evidente dintre puterea de atunci şi opoziţia în for-
mare, învinşii au reclamat furturi şi manipulări ale electoratului. Mai puţin
virulente au fost acuzele atunci când s-au produs ‘schimbări’ (1997, 2000),
opoziţia câştigând. Evident că ar fi fost penibil ca organizatorii alegerilor să
strige ‘săriţi, hoţii!’ când atu-urile se aflau în mâna lor. Cea mai violentă
manifestare de acest gen s-a produs în 2004, între tururile 1 şi 2 ale prezi-
denţialelor, când Traian Băsescu s-a ridicat acuzând direct tentativa de fraudă
electronică ce ar fi urmat să se producă la numărătoarea voturilor. Cum însă
rezultatul final i-a dat câştig de cauză (într-un mod cam dubios) candidatul
şi-a pus, ca astăzi, în afişele electorale, mâna la gură şi n-a mai suflat o vorbă.
A încercat ceva, timid, Năstase, dar era oricum târziu şi inutil. Cărţile fuseseră
jucate şi nu doar la Bucureşti, după câte se pare.

Mai mult ca sigur că respectând scenariul, preventiv, Traian Băsescu
va relansa cu siguranţă tema. O va face în ultima parte a campaniei, pregătind
terenul pentru ca, în caz de eşec (puţin previzibil) să aibă motive să ceară renu-
mărarea sau anularea scrutinului. Este parte din strategia sa generală – tema
‘hoţilor’ care nu se dau în lături de la nimic pentru a-i închide gura – şi nu va
renunţa la ea nici în ruptul capului. Deşi, dacă este vorba de eventualele fraude,
ele sunt mult mai probabil a veni din partea zonei ‘active’ a democraţilor,
care au pus la punct în amănunt supravegherea şi – implicit – influenţarea
alegerilor.

Actuala bătălie din stradă şi din pieţele publice pare să curgă în favoa-
rea lui Băsescu. Contribuie la acest sentiment mediatizarea – adesea excsivă –
a fiecărui gest făcut de acesta, în defavoarea acţiunilor mai temperate ale ‘opo-
ziţiei’. Dacă se fraudează acum ceva, este vorba despre imagine, una amplifi-
cată excesiv, în contraponderea celei diminuate de însăşi incapacitatea
opozanţilor preşedintelui suspendat de a fi mai convingători în demersul lor.
Ce nu se prea ia în consideraţie la această oră este tocmai factorul ‘bun simţ’:
cum va reacţiona ‘majoritatea tăcută’, cea care nu participă la mitinguri şi nu
dă gir orbeşte nici uneia dintre părţi?  (15 mai) 
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Omagiu(l) Mareşalului

Înainte de revoluţie, un nume ca acesta şi o poreclă asumată cu strângere
de inimă puteau fi piedici esenţiale în calea construirii unei cariere. Nu doar nu-
mele, ci şi nişte ‘bube’ la dosar l-au împiedicat să treacă peste una dintre condiţiile
esenţiale: să devină membru de partid. A făcut diligenţe, i s-a promis, dar lucrurile
se poticneau sistematic. O rază de speranţă se ivise chiar în ultima parte a lui ’89
când se mai făcuse loc la categoria ‘intelectuali’. Numai că a venit Revoluţia şi,
deodată, s-a trezit în vârtejul ei. A nimerit, întâmplător, în primul val care a intrat
în CC şi în timp ce alţii căutau să pună mâna pe ceva obiecte de valoare aparţi-
nând nomenclaturii, el s-a mulţumit cu o stenogramă. Cea a celebrei şedinţe din
CPEX, din 17 decembrie. A ştiut să o negocieze şi aceasta l-a propulsat, uluitor,
din poziţia sa de agent de turism la ITHR, în aceea de ministru adjunct al Turis-
mului, în guvernul provizoriu. N-a stat prea mult acolo, a înţeles că bate un vânt
prea rece la vârf şi s-a mulţumit să-i ia locul celui care-i fusese director şi îl asu-
prise barându-i drumul spre mult dorita calitate, acum uitată şi repudiată.

De aici înainte, biografia ‘Mareşalului’ – poreclă acum asumată chiar
cu mândrie – a intrat în linie dreaptă. A mai lucrat ceva cu statul român, pe care
l-a reprezentat în Israel, după care a plecat, pe propriile-i picioare, să-şi facă
o afacere din domeniul pe care-l cunoştea foarte bine. Aşa s-a născut Agenţia
‘Marshal’, iar Ion Antonescu a devenit unul dintre jucătorii importanţi în industria
agrementului.N-a fost scutit de voiaje politice. În 2000 a intrat în Guvernul
Năstase, ca adjunct la Cultură. Ce-are cultura cu ‘prefectura’ – s-au întrebat mulţi.
A avut. O relaţie specială între omul Ion Antonescu şi valorile uriaşe ale scenei
româneşti, împinse de progres la periferia atenţiei publicului şi interesului auto-
rităţilor. A făcut multe pentru ei. Le-a redat marilor noştri actori ceva din dem-
nitatea irosită prin viroagele tranziţiei. N-a fost un aparatchik, ci mai degrabă un
mentor. Şi un Mecena - situaţie absolut inedită pentru un om căruia i-a mers
buhul că ar avea ‘arici în buzunare’.

Zilele trecute Ion Antonescu şi-a deschis propriul hotel. Unul vechi,
modernizat aşa cum scrie la carte. Cu spaţii generoase şi amenajări încărcate de
gust. Ei bine, contrar obiceiului, când astfel de evenimente sunt ‘înobilate’ de
prezenţa unor politicieni faimoşi pentru înjurăturile care şi le trag în direct sau
ale unor moguli care-şi expun ultimele achiziţii feminine, Ion Antonescu a
preferat să inaugureze hotelul în prezenţa marilor actori români. Au fost aproape
toţi cei care au un loc de drept în antologia artei interpretative. A fost o paradă
de vedete autentice, de glorii ale unei epoci cu adevărat de aur, cu care spectatorul
român probabil că nu se va mai întâlni vreodată. Prin prezenţa lor, ei au dat
o semnificaţie deosebită unui eveniment care, altminteri ar fi fost unul ca oricare
altul…    (16 mai) 
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Schimbarea

Chiar dacă miza sa scade pe măsură ce se apropie termenul, datorită
disproporţiei tot mai evidente între determinările celor două tabere, referendu-
mul de la 19 mai va fi, va trebui să fie un punct de cotitură în politica româ-
nească. În sensul că electoratul nu va mai accepta, la nesfârşit, continuarea
acestui circ şi va sancţiona în bloc întreaga clasă politică. Cum? Refuzând să
mai acorde girul său ambelor sau tuturor taberelor. Acesta ar putea fi diagnos-
ticul pentru 2008.

Ce se întâmplă, însă, în 2007? Disputa pasională, fără limite, va reuşi,
probabil, să scoată din case şi să aducă la urne mai mulţi români decât s-a
întâmplat la ultimele confruntări electorale. Indiferent de decizie, aceştia
vor aştepta, de la votul lor, o schimbare. Ce fel de schimbare? Cine le-o va
putea oferi?

După ultimele sale declaraţii, în nici un caz Traian Băsescu. Încep să
cred că atunci când declara că e perfect chiar credea acest lucru. Ultimele sale
luări de poziţie indică o încremenire în, proiectul Băsescu’: n-am făcut nici o
greşeală! Am exagerat, poate, pe ici pe colo, dar tot ce am făcut rămâne valabil
şi voi continua pe această linie! Adică va continua lupta cu Guvernul, Parla-
mentul, oligarhii şi mogulii. După armistiţiul suspendării, deci, Băsescu ne
promite realuarea, cu forţe sporite, a războiului. O veste nu prea bună pentru
cei care trebuie să suporte rigorile stării de beligeranţă şi care s-au cam săturat
să aştepte pacea.

Dar cealaltă parte? În Coaliţia asta ad-hoc, unică în analele politicii, for-
mată chiar de preşedintele suspendat într-un efort demn de cauze mai bune? Nici
aici lucrurile nu stau altfel. Resemnată parţial de ideea că ‚Da’-ul de la 19 mai
nu va avea câştigul de cauză aşteptat, Coaliţia se pregăteşte şi ea de reluarea
ostilităţilor, conştientă de faptul că suspendarea l-a costat pe adversar câteva
dintre instrumentele de care se mai putea folosi înainte de aceasta: justiţia şi ser-
viciile secrete. Tactica este aceea de a-l izola pe preşedinte în Cotroceniul său
iubit, lipsindu-l de mijloacele prin care să-şi poată traduce  intenţiile şi promi-
siunile în fapt. Şi, la nevoie, să-l mai suspende odată, sau chiar de două ori!

Interesant, din acest moment, devine un lucru: va avea, cineva, puterea
să schimbe macazul? Să propună în locul confruntării, cooperarea? Să renunţe
la bagajul de frustrări acumulate şi să vină cu o formulă nouă, surprinzătoare,
dar tentantă pentru toată lumea, înainte ca întregul edificiu politic să fie distrus
ca credibilitate?     (17 mai)
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De la Duminica Orbului la 
Sâmbăta chiorului…

Chiar dacă unele institute de sondaj s-au grăbit să-l dea câştigător
detaşat pe Traian Băsescu, lucrurile sunt încă departe de a fi atât de limpezi
încât să-i garanteze acestuia, cu 48 de ore înainte de închiderea urnelor, reve-
nirea la Cotroceni. 

Campania sa a fost, într-adevăr, mai clară şi mai percutantă. Este apa-
najul minorităţilor de a fi mai active şi mai radicale, dând impresia unui avantaj
pe care, de regulă, complicatul proces al mersului la vot îl temperează consi-
derabil. Or, Băsescu este minoritar: performanţa pe care a reuşit-o el, din a de-
veni, din preşedinte al tuturor românilor, cum ar fi trebuit să fie după câştigarea
scrutinului din decembrie 2004, preşedinte doar al propriului său partid şi al
apendicelui acestuia este unică în analele politicii post-decembriste. Aproape
că a reuşit să împlinească visul iliescian al unei veritabile uniuni naţionale, dar
una împotriva sa. Refrenul său, că decizia suspendării ar fi fost una ilegală,
contravenind deciziei Curţii Constituţionale şi că cei care au votat-o ar fi
contravenit astfel mandatului primit de la alegători, e o figură de stil cu vala-
bilitatea limitată, atâta timp cât nu fiecare decizie a parlamentarilor are nevoie
de a fi validată de votul popular. Ăsta este şi sensul mandatului: de încredere
că timp de patru ani cei mandataţi sunt capabili să facă ceea ce trebuie. Contând
pe victorie, Băsescu şi ai săi agită tot mai frenetic ideea lui ‘ori-ori’: ori ei, ori
noi! Adică, dacă va pierde – ceea ce este puţin probabil – Băsescu se va duce
‘acasă’. În Băneasa sau Mihăileanu. Dar dacă va câştiga, atunci ‘cei 322’ tre-
buie să meargă pe la casele lor. Urmând ca parlamentul să rămână gol. Şi să
fie umplut cu cei care au crezut şi cred în steaua lui Băsescu. Este prima etapă
a programului ambiţios pe care şi-l propune un Traian Băsescu căruia nu i-au
lipsit niciodată programele, dar i-au lipsit mai mereu rezultatele. Şi asta pentru
simplul motiv că, în loc să şi le transpună în practică, a trebuit să lupte cu duş-
manii pe care şi i-a făcut cu regularitate: ba cu un premier ostil, ba un consiliu
general duşmănos, ba un aliat incapabil. Tot ce i-a rămas a fost să lupte. Cu
gura. Şi împotriva tuturor celor care nu marşaseră la ideile sale, în continuă
mişcare şi schimbare.

În urmă cu 17 ani, rezultatul voturilor din 20 mai a fost pus pe seama
orbirii de care era cuprins electoratul român, incapabil să vadă cine îi vrea cu
adevărat binele.

De data aceasta, în ‘sâmbăta chiorului’, alegătorul român este aproape
obligat să privească cu un singur ochi tabloul bezmetic al unei clase politice
răvăşite de adversităţi care nu ţine cont de unicul criteriu valabil: cel al interesului
naţional.    (18 mai)  
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Interimarul

Să-l lăsăm astăzi pe dl Traian Băsescu să-şi vadă de referendumul lui.
Pentru că e al lui, dedicat în întregime. Iar până diseară, când vom afla dacă ne
va mai fi sau nu preşedinte în continuare, să vorbim puţin despre cel care i-a
ţinut locul (al lui sau al altuia) preţ de mai bine de o lună, de când cei ‚322’ de
odioşi au luat sinistra decizie.

Nicolae Văcăroiu este o figură aparte în politica românească. Este,
poate, după Ion Iliescu, cel mai ‚titrat’ politician al vremii: a fost patru ani
premier, iar alţi 6, preşedinte al Senatului şi al doilea om din stat, poziţia de pe
care a şi accesat la acest ’exerciţiu democratic’ prin care şi-a adăugat numele
pe lista celor care au condus ţara, mai îndelung sau mai puţin. 

Dacă ar fi să ne luăm după gazetele umoristice care au produs un clişeu
trainic în a-l califica pe dl Văcăroiu drept un vajnic consumator de tării şi nimic
mai mult, ne-am afla într-o mare dilemă: cum de s-a putut ca un astfel de per-
sonaj să păcălească atâta vreme pe toată lumea şi să ocupe demnităţile la care
n-ar fi avut dreptul? Lucrurile nu stau, însă, aşa. Spre dezamăgirea amatorilor
de etichete definitive, Nicolae Văcăroiu nu numai că nu este marcat de viciul
care-i controlează pe alţi politicieni la vârf (nu spun nume), dar este pasionat
de sporturi, pe care le practică cu regularitate, şi de lecturi. Persoană profund
echilibrată, cu un bun simţ ieşit din comun, actualul preşedinte interimar îşi
datorează o bună parte din notorietatea negativă faptului că, atunci când a fost
prim-ministru, era mai preocupat de ceea ce avea de făcut, decât de cultivarea
propriei imagini. L-a ‚ajutat’ în acest sens şi aproape inexistentul compartiment
de profil, de la vremea respectivă, lucru din care au tras concluzii utile un
Năstase (supra-ponderal) sau un Tăriceanu (tardiv). Dacă episodul premiera-
tului ar fi fost o întâmplare, nu acelaşi lucru se poate spune despre preşedinţia
Senatului. Văcăroiu nu numai că a fost reales în această funcţie, dar a şi rezistat
în ea, cu toată dorinţa de schimbare a noii puteri. Nu numai că adversarii nu
l-au dat jos, ca pe Năstase (e drept, cu concursul prietenilor), dar l-au şi susţinut,
tacit, cu convingerea că unul mai bun nu au (să-l fi pus pe Berceanu în loc era
sinucidere curată).

Dar, cred că Văcăroiu şi-a demonstrat din plin calităţile de echilibru şi
bun simţ chiar pe perioada scurtă a interimatului, când colaboratorii lui Băsescu
au avut prilejul să vadă că se poate lucra cu el fără stres şi decizii aiuritoare.
Ceea ce îi va crea succesorului său – dacă va fi acela despre care mai toată
lumea e convinsă – o mare problemă…   (19 mai)
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Box cu umbra

Conform primelor rezultate ale exit-poll-ului realizat de CURS şi
CCSB, Traian Băsescu a obţinut o victorie zdrobitoare: aproape 80% din voturi
i-au fost acordate de către cam o treime din alegătorii înscrişi pe liste care au
catadicsit să ia drumul secţiilor de votare. La un calcul sumar, asta înseamnă
că vreo 4,5 milioane de cetăţeni au pus ştampila pe “NU”, nu ştiu de unde a
scos Traian Băsescu milionul de voturi în plus pe care l-ar avea faţă de alegerile
din 2004, dar în nici un caz dintr-o statistică reală. Rezultatele definitive - care
vor îngloba şi voturile “stranierilor” ne vor arăta cu precizie realitatea.

Până atunci să notăm că acest scrutin a fost unul cu totul şi cu totul
aparte. Dacă în 2000 Băsescu “s-a bătut” cu Oprescu, pe care l-a învins la
puncte, la limită, în 2004, în vară, a obţinut o victorie clară, din primul tur,
împotriva lui Geoană, iar în 2004, iarna, l-a depăşit “cu cântec” pe Năstase, de
data asta nu a mai avut în faţă un adversar concret. Băsescu a boxat, practic,
cu umbra, iar victoria sa nu poate fi pusă la debit în contul nimănui. Dacă
suspendarea a fost efectul propriilor sale fapte, ridicarea suspendării devine
aproape o victorie împotriva lui însuşi. Desigur, refrenul cu “banda celor cinci”
şi legenda “celor 322” va dăinui în folclorul dedicat lui de către tot mai mulţi
dintre nostalgicii cultului personalităţii.

Nu doresc în niciun caz să diminuez amploarea succesului băsescian,
din care observatorii atenţi şi nepătimaşi vor trage concluzii interesante. Nu
pot să nu remarc că, la o temă atât de fierbinte, numărul celor care au răspuns
este cel mai mic din istoria recentă a chemărilor la urne. Că proporţia activă a
persoanelor cu drept de vot a scăzut sub masa critică a jumătăţii şi este de
aşteptat ca de acum înainte - dacă procesul avansează - deciziile importante
pentru majoritate să fie luate de exponenţii unei minorităţi tot mai marcate. Iar
dacă aşa ceva se va întâmpla vina aparţine în egală masură învingătorilor şi
învinşilor, întregii clase politice a cărei reformare o reclamă toată lumea, dar
care rămâne valabilă doar pentru alţii.   (21 mai)

Raportul preşedintelui

Traian Băsescu şi-a început mandatul reînnodat de referendum, cu o
năstruşnicie tipică pentru mentalitatea sa de jucător cu orice preţ: propunând
celor câteva mii de simpatizanţi veniţi să-l aclame să se întâlnească trimestrial,
la aceeaşi oră dintr-o zi de sâmbătă (ca să le strice şi week-end-ul) pentru a da
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raportul şi a dialoga cu poporul.
Năstruşnică zic pentru că în nici un caz nu poţi pune semnul egalităţii

între cei câţiva reprezentanţi ai ‘poporului democrat’, în special, şi naţiunea în
întregul său. Nu numai că reprezentativitatea e discutabilă, dar şi maniera în
care s-ar putea purta dialogul: cu da-uri şi nu-uri la întrebările retorice puse de
orator în binecunoscuta metodă a pedagogului de şcoală nouă Rostoganu.
Ideea lui Traian Băsescu este, însă, alta. Nu de raport şi de dialog e vorba aici.
Ci de aparenţa susţinerii populare, ca o contrapondere la boicotul politic la care
se presupune că va fi supus în continuare de ‘banda celor 5’ şi ‘gaşca celor
322’. Traian Băsescu revine în funcţie nu printr-o strategie asumată de a câştiga
adepţi pentru proiectele sale prin dialog şi diplomaţie, ci prin continuarea ghe-
rilei prezidenţiale cu aproape absolut aceleaşi metode. La fel ca şi Ceauşescu,
Băsescu dă raportul poporului, şi nu ‘trădătorilor’ nobilelor idealuri portocalii
sau albastru-roşiatice. El re-emană din popor cu forţe sporite pentru a combate
hidra oligarho-politicianistă. Deşi rostit pe un ton calm, degajat, discursul său
de după aflarea rezultatelor provizorii este o nouă declaraţie de război. Deşi
spune că va chema partidele la consultări, nu dă doi bani pe acestea încă de pe
acum, neadmiţând ideea că rezultatul acestora ar putea fi soluţii negociate.

Ca şi până acum, fiecare parte va veni şi va pleca cu propriile sale idei,
preşedintele bifându-şi o îndatorire constituţională: ‘Bună ziua, v-am consultat,
la revedere!’

De cealaltă parte, coaliţia ad-hoc dintre liberali şi socialişti, naţiona-
liştii români şi unguri şi conservatori şi-a dat ultima suflare odată cu anunţul
rezultatele provizorii. Deşi nu se aşteptau la un succes, proporţiile dezastrului
au fost năucitoare şi cum nu se poate identifica un ţap ispăşitor general, ‘opo-
ziţiile’ din fiecare partid vor arăta cu degetul către actualele conduceri,
cerându-le să-şi asume eşecul. Vor veni câteva zile grele şi pentru Tăriceanu şi
pentru Geoană, mai ales, dar aşa cum se întâmplă de fiecare dată când e vorba
de împiedicarea de greşeli, subiecţii au tăria de a se ridica şi de a merge mai
departe. Ca şi când nimic nu s-a întâmplat.   (22 mai) 

Grupul de la Cluj

Eşecurile constituie întotdeauna prilejuri de răfuială în interior. Cei
marginalizaţi, ignoraţi sau săriţi peste rând, au un bun prilej să arate cu degetul
spre ceilalţi şi să le ceară capul, în virtutea dreptului că trebuie să vină şi rândul
lor. Cel mai afectat partid de înfrângerea de sâmbătă este PSD-ul. 

Social-democraţii au fost iniţiatorii demersului şi tot ei l-au argumentat
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cum au putut. S-au trezit că ostilitatea faţă de preşedinte le îngroaşă rândurile şi
că au alături parteneri de ocazie la care nu s-ar fi aşteptat. Desigur, n-a fost meritul
lor, ci al lui Traian Băsescu care a reuşit această performanţă unică de a coaliza
aproape întreg spectrul politic într-un efort de debarasare de un preşedinte inco-
mod şi imprevizibil în reacţii.

Că această ocazie a fost ratată în modul spectaculos în care s-a întâmplat,
este meritul tuturor. Dar, mai ales, al PSD-ului. Cu un an şi ceva înaintea scruti-
nului legislativ regular, când obiectivul partidului este recâştigarea puterii, for-
maţiunea domnului Geoană dovedeşte că nu este în stare să se mobilizeze. Că-i
lipsesc ‘activiştii’, oamenii capabili să-i convingă pe ceilalţi să iasă din casă şi să
voteze. PSD-ul este un partid plin de generali şi de colonei, dar care duce lipsă de
soldaţi şi de sergenţi. Nu poţi să ieşi la atac cu generalii care au uitat demult cum
se ţine o puşcă în mână. Cum spuneam, eşecul este în principal al social-demo-
craţilor. Au ratat nu doar o revanşă, împotriva celui care le-a suflat de sub nas plă-
cinta guvernării, ci şi şansa de a demonta structura unor viitoare construcţii politice
aşezate pe fundaţia partidului prezidenţial. Un Băsescu şi un PSD învinşi şi-ar fi
pierdut rapid susţinătorii financiari care ar fi migrat spre alte oportunităţi. Acum
rămân şi vor depune eforturi sporite pentru a-şi recupera investiţiile din campanie.

Demisiile actuale din PSD sunt de faţadă. Demisionează oameni nu pen-
tru că ar fi marcaţi de eşec, ci pentru că doresc să-şi facă alte strategii pentru finalul
de mandat care nu promite să le aducă beneficii. Nici unul dintre ei nu este cu
adevărat important. Nici Stan, nici Dragnea, nici Ponta şi nici chiar Puşcaş. Cei
care ar trebui să demisioneze, nu o vor face. Se ascute însă lupta dintre facţiuni.
Cei care-i cer capul lui Hrebengiuc ştiu că sacrificarea acestuia n-ar rezolva nimic.
Culmea este că cei mai activi în a solicita clarificarea sunt tocmai cei a căror
acţiune a condus la actuala stare de lucruri din partid. ‘Grupul de la Cluj’ este cel
care a ‘întors’ alegerile din 2005 şi l-a propulsat pe Geoană într-o poziţie în care
acum toţi se împiedică de el. Acelaşi grup, fără pondere electorală şi fără rezultate
care reuşeşte doar să agite spiritele pretinde din nou să facă legea într-un partid la
ale cărui eşecuri a contribuit decisiv.   (23 mai) 

Propunere indecentă

Când au introdus în statutul lor ideea că orice colaborare cu PSD-ul
este total interzisă, democraţii au comis o eroare pe care acum încearcă, stân-
gaci, să o dreagă. Fiul cel mic al familiei FSN decreta că nici prin cap n-o
să-i treacă să mai aibă de-a face cu fratele cel mare. De ce? Uite-aşa: să nu
creadă lumea că sunt neamuri.
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Dacă la mahala o chestie din asta merge – să nu uităm că duşmăniile
de familie sunt printre cele mai puternice şi mai durabile – în politică nu ţine.
Politica este, prin excelenţă, teritoriul compromisului. Aici orice este posibil,
pentru că scopul – ajungerea sau menţinerea la putere – scuză mijloacele. Chiar
şi alianţele împotriva naturii. Cine şi-ar fi închipuit că, vreodată, dreapta îşi va
da mâna cu stânga, că extremiştii români se vor înfrăţi cu cei maghiari, într-un
ghiveci politic de neconceput pentru gusturile fine? Şi uite că s-a întâmplat şi
s-a întâmplat sub efectul de ardei iute al lui Traian Băsescu. Aşa că, să nu ne
mirăm că azi ideologul şef al democraţilor pune pe tapet caducitatea prevederii
statutare, deschizând portiţa spre o viitoare colaborare cu ‘diavolul’. Să nu vă
închipuiţi însă că de mâine vor şi începe tratativele. Nici pomeneală. Enunţul
dlui Boc are două rosturi: pe deoparte să tatoneze terenul şi să vadă ce zic
social-democraţii de o asemenea propunere indecentă. Pe de alta, să bage
spaima în fostul aliat liberal, arătându-i pisica pierderii sprijinului tacit.

Triumfători în referendum, democraţii s-au trezit că sunt victorioşi şi
mândri, dar foarte singuri. Că mentorul lor a reuşit să-i izoleze pe scena politică
şi să facă aproape imposibil orice parteneriat. Este o perspectivă, să recunoaş-
tem, puţin plăcută, pentru o formaţiune care a reuşit să se înfrupte, totuşi, doi
ani şi ceva, din plăcinta puterii. Mai mult, după o campanie extrem de costisi-
toare, creditorii vor începe să-i hărţuiască şi să-i întrebe: noi cum ne scoatem
banii? Cine ne dă contracte? Cine ne aprobă scutiri şi reeşalonări? Liberalii?
Deci, pentru democraţii domnului Boc revenirea la putere devine o prioritate
absolută. Şi cum această prioritate nu le-o va putea rezolva nici Traian Băsescu
şi nici poporul, unica soluţie este să-i facă ocheade divei social-democrate şi
să o invite în dormitorul din anticamera Puterii. Să-i ofere bărbăţia sa, dovedită
electoral, în schimbul renunţării la flirtul compromiţător cu un amant slăbit de
divorţ şi de probleme de familie.

Şi cum aceleaşi frustrări bântuie şi în tabăra lui Geoană, n-ar fi deloc
de mirare ca în curând să aflăm că se pregătesc peţitori pentru unii şi funeralii
pentru alţii.   (24 mai) 

Frăţia cu dracul

Am ezitat dacă să abordez, la rândul meu, chestiunea incidentului
generat de confiscarea telefonului unei ziariste mai băgăreţe de către un preşe-
dinte mai nevricos. Cu atât mai mult cu cât dl Băsescu nu era la prima faptă de
acest fel. Mai ales de când e preşedinte, conflictele sale, mai mocnite sau mai
pe faţă, cu reprezentanţii presei s-au înmulţit exponenţial. Nu este, deci, un
secret, că domnia sa nu iubeşte presa. Deşi trebuie să-i fie recunoscător. Aşa,
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neechidistantă cum e, răscolind indecent adeseori prin vieţile persoanelor
publice, ironică şi nedreaptă adeseori, presa rămâne o necesitate a unei societăţi
democratice. Şi o condiţie a nederapării spre măsuri sau sisteme autoritare.
Am, la rândul meu, suficient de multe rezerve faţă de comportamentul unor
confraţi, care uită adeseori că nici ei nu sunt mai presus de legea pe care o invocă
cu aplomb, că nimeni nu le dă dreptul să se transforme în procurori sau executori.
Am rezerve şi faţă de maniera lipsită de respect sau de o elementară politeţe în
care persoanele publice sunt abordate de către reporteri aflaţi sub presiunea tim-
pului sau a şefilor. Dar asta e meseria, o meserie în care competiţia e tot mai acerbă
şi lupta pentru supravieţuire se loveşte frontal cu civilizaţia.

Dintr-un anumit punct de vedere pot să înţeleg reacţia dlui Băsescu:
după o campanie obositoare, şi-a permis să se relaxeze, ca omul, ieşind cu
nevasta la cumpărături. Şi acolo se pomeneşte iar cu reporterii peste el. Sunt
momente când oboseala şi iritarea te blochează şi te împing spre gesturi neaş-
teptate şi neinspirate. Cel făcut de dl Băsescu este un astfel de gest. În acelaşi
timp, însă, nu pot să nu mă întreb dacă la fel ar fi procedat în caz că întâmplarea
avea loc înainte de referendum? Atunci, probabil că ar fi lăsat sacoşele jos, ar
fi luat-o pe după umeri pe reporteriţă şi ar fi vărsat şi câteva lacrimi spunându-i
cum se sacrifică el pentru ţară.

Pentru Traian Băsescu şi pentru alţi politicieni, presa e dracul cu care te
faci frate când ai de trecut o punte. După aceea o trimiţi acolo unde îi este locul.

Cât despre ‘furtul’ telefonului, ce să mai vorbim. Gestul pare desprins
direct din filmul găştilor din mahalalele de după blocuri, unde putea să pară
chiar o faptă şic… (25 mai)   

Tănăsescu

Când, în 2000, Năstase îşi făcea deja guvernul în aşteptarea unor
alegeri care promiteau să fie o simplă formalitate pentru PSD-ul refăcut în
Opoziţie, a venit rândul să se discute portofoliul Finanţelor. ‘O să-l punem pe
un băiat cu mustaţă, de pe la Banca Mondială’, a spus viitorul premier care
nici el nu ştia prea bine despre cine e vorba în mesajul ‘top’ pe care-l primise
cu această propunere. Apoi, lumea a început să-şi mai amintească traiectoria
civilă şi profesională a viitorului ministru, care-şi făcuse ucenicia pe la un
ICRAL şi se desăvârşise în structurile finanţelor de stat. După ’90, ajutat pro-
babil şi de unele relaţii de familie, a luat drumul Americii unde s-a lipit pe
lângă forurile mondiale financiare.

Ca ministru, Tănăsescu n-a avut aplombul lui Florin Georgescu. A avut
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însă o relativă constanţă pe care a exersat-o în relaţia cu premierul în al cărui
prim cerc a intrat rapid, alături de cei doi ‘stâlpi’ – DIP şi Mitrea. Relaţia aceasta
l-a pus într-o poziţie mai delicată faţă de preşedintele Iliescu care l-a şi atacat
dur când s-a lansat ideea cotei unice de impozit, pe care ministrul a susţinut-o
cu mare străduinţă, argumentele sale fiind preluate ulterior de liberali.

Cea mai mare decepţie din cariera sa a constituit-o pierderea, la
‘mustaţă’ a guvernării, prin artificiul utilizat de Băsescu pentru a-l impune pe
Tăriceanu. Tănăsescu era deplin pregătit pentru un nou mandat la Finanţe, îşi
redecorase şi cabinetul când a trebuit să-şi strângă lucrurile şi să ia calea beje-
niei spre tribuna Opoziţiei din Parlament. Supărarea l-a făcut să fie şi primul
pesedist care l-a atacat pe Iliescu, ameninţând că dacă acesta revine în funcţia
de preşedinte al PSD, el îşi dă demisia din partid. N-a mai fost nevoie, alţii
aranjând lucrurile de aşa natură încât preşedintele-fondator să fie aruncat peste
bord şi în locul său echipajul să-l aleagă pe musul Geoană.

În Opoziţie, Tănăsescu s-a adaptat la regulile jocului, fiind printre cei
care au atacat cu virulenţă cota unică a liberalilor şi efectele ei. A fost, mai ales
în primul an, una dintre vocile de serviciu ale PSD în confruntările televizate.
După care s-a retras uşor-uşor, pregătindu-şi pasul pe care-l face acum.
Tănăsescu redescoperă America, în aşteptarea unui moment prielnic când un
viitor premier social-democrat îşi va informa colegii că ‘la Finanţe vine un
băiat cu mustaţă de pe la FMI’…  (26 mai) 

A intrat dihonia-n maghiari!

Încă de la crearea sa, asociaţia culturală care şi-a asumat sarcina de a
reprezenta politic minoritatea maghiară, a fost un model de disciplină şi de
acţiune consecventă. Blocul maghiar a părut mai bine de un deceniu şi jumă-
tate, imposibil de fisurat, şi din exterior şi din interior. Matematic, el a obţinut
procentul integral de voturi al populaţiei pe care o reprezintă, unul suficient
de mare care să-i asigure prezenţa neîntreruptă în parlament. De zece ani,
UDMR-ul este şi o prezenţă neîntreruptă la guvernare, ceea ce reprezintă un
veritabil record. Dacă actualul guvern va mai rezista un an, ungurii îi vor depăşi
pe social-democraţi. Ce anume a făcut ca ei să fie prezenţi, indiferent de
culoarea politică a guvernării? Probabil că tocmai lipsa lor de culoare politică.
UDMR-ul nu este un partid, şi nu e nici de dreapta şi nici de stânga, chiar dacă
e afiliat la Popularii Europeni. În sânul său coexistă mai toate tendinţele, pe care
însă le estompează interesul de grup. De grup etnic. De când este, UDMR-ul
luptă cu îndârjire nu atât pentru drepturile minorităţii maghiare, cât pentru pri-
vilegiile acestei minorităţi. Funcţionează la liderii maghiari un mecanism de
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gândire şi evaluare potrivit căruia un minoritar nu poate fi egal cu un majoritar
decât dacă are ceva în plus faţă de acesta. Succesul electoral al UDMR se leagă
direct de consecvenţa cu care a urmărit – şi în general a obţinut – aceste privi-
legii. A făcut-o cu preţul ‚şantajului’ procentului pe care-l deţine şi fără de care
nici PSD, nici CDR şi nici DA n-ar fi putut încropi majoritatea care să-i aducă
la guvernare.

De o vreme încoace lucrurile nu mai merg ca unse. Pentru prima dată
UDMR face parte dintr-un guvern care poate să pice oricând. Şi, odată cu el,
şi angajamentele faţă de minoritate. Legea minorităţii stă cam de multişor şi
nici nu prea are şanse să iasă în forma actuală. De aici şi frământările din
interiorul Uniunii, unde Peter Eckstein Kovacs cere, surprinzător şi neobişnuit,
demisia preşedintelui Marko Bela! Un lucru de neconceput cu ceva timp în
urmă. Acest gest, mai degrabă retoric, acum, poate fi însă declanşatorul unor
procese care, în final, pot duce la dizolvarea Uniunii şi la crearea de ‚aripi’ po-
litice ale minorităţilor care se vor alipi la curentele politice tradiţionale. Ceea
ce n-ar reprezenta altceva decât un semn de normalitate europeană.    (28 mai)

Seria neagră…

O prezicătoare nu suficient de cunoscută pentru a se afla mai tot tim-
pul pe micile ecrane, a făcut, în urmă cu doar câteva săptămâni, o dezvăluire
şocantă: astrele îi arătau că în zilele următoare aveau să se săvârşească din viaţă
trei ziarişti importanţi!

Prezicerea s-a adeverit cu funestă promptitudine: mai întâi Octavian
Paler, apoi Jana Gheorghiu şi, apoi, Ralu Filip. Ce semnificaţie are această
serie neagră?

Una singură: cu excepţia lui Paler, ajuns la vârsta senectuţii, ceilalţi
doi jurnalişti au murit în floarea vârstei, când ar mai fi putut avea de spus şi de
scris lucruri importante. Gazetăria se dovedeşte a fi o meserie periculoasă. Ea
ucide nu doar pe câmpurile de bătaie unde se aventurează corespondenţii de
război, dar mai ales în birourile proprii de lucru. Dintre jurnaliştii care au trecut
în nefiinţă în ultimul deceniu pot fi număraţi pe degete cei care s-au aflat la
limita biologică. Majoritatea a fost compusă de oameni în activitate, angajaţi
pe baricada jurnalismului activ. Momentul ’89 a propulsat profesia de gazetar
în prima linie a meseriilor cu risc major. Ritmul trepidant al schimbărilor prin
care a trecut societatea a reverberat în existenţa cotidiană a slujitorilor condeiu-
lui, confruntaţi cu ostilitatea cvasi-permanentă a principalelor categorii de
actori-politicieni, oameni de afaceri – care se împiedică, în demersurile lor, de
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presă şi de atitudinea acesteia.
Faptul că la ceasul trecerii dincolo, unora li se mai dedică ceremonii,

iar unii dintre cei cu care s-au confruntat mai varsă câte o lacrimă demonstra-
tivă nu schimă lucrurile. Jurnaliştii trebuie să se împace cu ideea că singurul
care trebuie să-i înţeleagă, nu neapărat să-i iubească, este cititorul. Cel care
plăteşte, cotidian, obolul corectei informaţii. Cel care-i acordă girul de încre-
dere, în virtutea respectului tradiţional pentru cuvântul tipărit. Cel fără de care
însăşi existenţa lor n-are vreun rost… (29 mai)   

Brandul “Bucovina”

Despre frumuseţea, pitorescul obcinelor Bucovinei poate să depună
mărturie un personaj autorizat, precum prinţul Charles. În urmă cu trei ani,
acesta a petrecut câteva zile din preţiosul său timp la popasul turistic ’Buco-
vina’ din Suceviţa, într-o cabană din bârne, luând masa pe iarbă, la lumina
lumânărilor. Au fost câteva dintre cele mai frumoase zile pe care le-a trăit moş-
tenitorul tronului Angliei, şi faptul este atestat documentar în cartea de onoare
a popasului pe care Constantin Chetraru, patronul originalului aşezământ, o
păzeşte ca pe ochii din cap. Fost ofiţer de transmisiuni, în Bucureşti, acesta a
părăsit Capitala încă din 90, lăsând în urmă o lume înrăită de evenimente şi un
aer tot mai greu de respirat. A luat viaţa de la capăt şi a început cu un mic han,
în satul de baştină al soţiei, în apropierea magnificei mănăstiri-cetate. Cu bani
împrumutaţi mai mult de pe la prieteni decât de la bănci, a dezvoltat afacerea
an de an, ajungând astăzi la un complex hotelier cu peste o sută de camere,
majoritatea de confort de 4 stele! Suceviţa însăşi a devenit un fenomen turistic,
cu cele 1.300 de locuri de cazare ale sale în peste o sută de pensiuni, adunate
în prima asociaţie – persoană juridică – de acest gen. Este o poveste de succes,
în ciuda absenţei aproape totale a sprijinului statului, dar mai ales în ciuda dru-
murilor proaste ale Bucovinei, care o fac să apară şi mai îndepărtată de restul
lumii decât este. Suceviţenii sunt însă hotărâţi să pună capăt acestei stări. Au
reuşit să contamineze cu entuziasmul şi dorinţa lor de mai bine autorităţile
locale. Găsesc tot mai des sprijin la judeţ, la Camera de Comerţ. L-au câştigat
de partea lor pe preşedintele-director general al Romexpo, George Cojocaru
care a marşat total la un proiect spectaculos: anul Bucovina! Un an turistic din
iunie acesta, până în celălalt, când destinaţiile turistice ale Bucovinei vor găzdui
peste o sută de festivaluri şi acţiuni dedicate, de la turismul bisericesc până la
cel de rafting (pe Bistriţa există cel mai lung traseu natural din Europa).
Momentul de vârf îl va constitui Târgul de turism al Bucovinei, din septembrie,
la care au fost invitaţi tour-operatori din ţară şi din străinătate, pentru a lua
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cunoştinţă, direct, de oferta de excepţie a zonei, de ospitalitatea oamenilor săi,
de bunul gust şi spiritul lor gospodăresc. Până atunci, speră toată lumea, se vor
mai repara şi moderniza ceva drumuri, se va completa infrastructura. 

Lansarea acţiunii dedicate celui de-al doilea brand turistic al României
(după Deltă) a avut loc la Suceava, într-un cadru stimulativ căruia autorităţile
locale i-au acordat întregul gir, convinse fiind tot mai mult că sprijinindu-l nu
fac un serviciu câtorva patroni de pensiuni, ci întregii colectivităţi care are de
câştigat de pe urma celor care vor ajunge pe aceste meleaguri.   (30 mai)

Despre competenţă

Într-un interviu acordat unui canal media plin de bunăvoinţă, preşe-
dintele – suspendat la acea oră – Traian Băsescu explica de ce nu şi-a dat acor-
dul pentru numirea lui Cioroianu ca ministru de Externe. Este vorba de
compentenţă – a explicat preşedintele, argumentându-şi convingerea că istori-
cul nu are cunoştinţele necesare pentru a exercita această funcţie de mare res-
ponsabilitate.

Cu toate că, între timp, Cioroianu a fost înscăunat prin metoda restruc-
turării guvernamentale, Băsescu continuă să creadă că slaba sa pregătire în
domeniul relaţiilor internaţionale îşi va arăta la un moment dat efectele.

Ca deobicei, judecăţile de valoare sunt parţiale şi conjuncturale. Celui
căruia i s-a părut că Cioroianu este incompetent, i-a apărut deosebit de com-
petentă o doamnă Pârvulescu, pe care chiar el a propus-o, în decembrie 2004,
să devină ministru al Integrării Europene. Cât de competentă era doamna
directoare de la Primărie s-a văzut la audierea în faţa comisiei parlamentare
când  s-a făcut de râs neştiind cu ce se mănâncă Comisia Europeană. Tot de
compentenţă a fost vorba şi în cazul unei persoane numită tot de Traian Băsescu
şef al Cancelariei Prezidenţiale şi care persoană nu ştia că Norvegia nu e repu-
blică şi că nu face parte din U.E. Ştiţi dvs. despre cine e vorba… 

Dacă tot vorbim de competenţă, să mai notăm un lucru: n-a fost punc-
tul forte al primului cabinet Tăriceanu, unde s-au învălmăşit parcă oameni adu-
naţi cu arcanul, neavând nici o contingenţă cu potofoliile date pe mână.
Scuturarea de la restructurare n-a adus în loc oameni mai pricepuţi. Ba, dim-
potrivă! Un Adomniţei, constructor de meserie s-a trezit la Educaţie învăţându-i
pe elevi că stema UE are 15 steluţe. Sau un Chiuariu, figură de-a dreptul
comică, care îşi revizuieşte propriile proiecte legislative la o săptămână după
ce sunt adoptate… Sau ca ministrul de la Economie şi Finanţe, care dă un
recital de bâlbâială încercând să demonstreze cât este de oportună şi de bună
taxa de primă înmatriculare, despre care acum se susţine exact contrariul
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argumentaţiei iniţiale: nu protecţia ecologică este importantă, ci adunarea cu
japca de bani de la cumpărători.

Să vorbeşti de competenţă în România anului 17 de la răsturnarea
incompetenţelor comuniste, e ca şi cum ai vorbi de funie în casa spânzuratului.
Capitalist.  (31 mai)

Modelul portughez
Deschiderea primei curse aeriene directe între Bucureşti şi Lisabona

a însemnat şi unirea extremităţilor estică şi vestică ale Uniunii Europene, în
forma sa actuală. Nu mai puţin de vreo 3.000 km despart cele două state cu
origini latine, reunite după mai bine de două milenii sub cupola aceluiaşi
‘imperiu’ care renaşte sub acţiunea legiunilor democraţiei. Şi Portugalia şi
România sunt ţări relativ noi, care au avut şi au de recuperat decalaje de dez-
voltare condiţionate istoric. Am vizitat prima dată Portugalia în urmă cu vreo
15 ani. Deşi era membră a Uniunii de aproape un deceniu, semnele diferenţelor
faţă de ‘nucleul’ dur al structurii continentale se vedeau cu ochiul liber. Infra-
structura era deficitară, nivelul de trai crescuse, dar nu spectaculos, în special
pe seama portughezilor care munceau în ţările dezvoltate şi aduceau acasă bani
cu care deschideau mici afaceri, maşinile de pe stradă erau în marea lor majo-
ritate vechi, aduse şi ele de prin Germania şi Franţa, la mâna a doua, fără taxă
de înmatriculare restrictivă, însă. Semnele unei ofensive în pregătire se vedeau
deja. Ţara era mobilizată pentru Expoziţia Mondială din 1998, în vederea căreia
lansase un program amplu de construcţii publice: autostrăzi, hoteluri, centre
culturale şi comerciale. De-a lungul a unui deceniu, portughezii s-au dovedit
a fi printre cei mai hotărâţi utilizatori de fonduri europene, canalizate spre
domenii-cheie, cu proiecte realizate la timp şi ca la carte. Gradul de absorbţie
al portughezilor a rămas exemplar până în zilele noastre şi de-a lungul prepa-
rativelor noastre pentru intrarea în Uniune, s-au oferit de nenumărate ori să ne
sprijine în acest sens. Ultima ofertă – extrem de concretă – datează din 2002,
când fostul preşedinte Iliescu a efectuat o vizită oficială, plină de bune intenţii,
dar rămasă, practic, fără urmări .

Am avut prilejul, în cele câteva zile pe care le petrec la Lisabona, să
urmărim modul în care autorităţile locale şi statale promovează oraşul-capitală
ca obiectiv turistic. Un mod exemplar, începând de la pliantele şi albumele pe
care le poţi găsi mai peste tot, până la modul în care cei mandataţi cu susţinerea
acestui efort reuşesc să îmbine diversele interese particulare într-unul general.

Lisabona este, deja, unul dintre oraşele vedetă ale continentului, care atrage
anual milioane de vizitatori din toată lumea, cărora reuşeşte să le satisfacă
nevoile şi gusturile printr-o prestaţie cu adevărat de calitate europeană.
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Bucureştiul, cantonat în pseudo-manifestări promoţionale lipsite de substanţă
şi de rigoare, precum recenta acţiune ratată de la Viena, ar putea să ia aminte
la ceea ce se întâmplă aici. Ar putea recurge dl primar general Videanu, la ser-
viciile companiei Blue Air şi, pe bani puţini, s-ar putea instrui cum să facă din
Bucureşti un oraş mai plăcut şi mai atractiv de vizitat .

Apropo: după conexiunea cu Bucureştiul, Lisabona s-a legat, luna
aceasta, de Berlin, Birmingham şi Manchester prin curse aeriene low-coast…
(1 iunie)

Corespondenţă din Lisabona
Miercuri, Lisabona a fost pur şi simplu sufocată de gunoaie, de

maşini şi de lumea forfotind, bezmetică, în toate direcţiile. Era efectul grevei
generale naţionale care a paralizat salubritatea, transportul în comun, activitatea
din serviciile de urgenţă, reduse la maxim. Şcolile au fost închise, spre bucuria
elevilor. Greva a fost menită să semnalizeze guvernului nemulţumirea faţă de
intenţia de a se genaraliza limita de vârstă pentru pensionare la 65 de ani. Cele
mai acute critici au venit din partea funcţionarilor publici cărora li se anula
privilegiul pensionării după 30 de ani în slujba Guvernului. Deşi se confruntă
cu o rată a şomajului de 7,8% - una dintre cele mai înalte, din comunitatea
europeană – Portugalia duce lipsă de mână de lucru, fiind nevoită să apeleze
la imigranţi, în special din Africa, dar şi din Europa de Est. Aceştia câştigă,
evident, mai mult decât acasă, dar nu suficient pentru a trăi mai bine ca acasă.
La unul dintre restaurantele de pe faleza din Cascais, o localitate balneară la
modă, l-am întâlnit pe Bogdan, din Baia Mare. Din leafă şi din bacşişuri câştigă
aproape 2.000 euro. Plăteşte chirie doar 200 de euro, locuind la patron, dar
susţine că banii ăştia nu i-ar ajunge ca să se stabilească şi să trăiască aici.

Tinerii, se pare, au cele mai mari greutăţi. Au observat acest lucru şi
autorităţile. Şi, grijulii, ca toate autorităţile din toată lumea, au lansat un pro-
gram de ‘protecţie’. Primarul Lisabonei a iniţiat o acţiune prin care tinerii până
în 30 de ani erau ajutaţi să-şi cumpere o locuinţă în oraş, media de vârstă din
zona metropolitană fiind foarte ridicată. Un fel del ANL portughez. Numai că
nu demult, ziarele au descoperit un caz de corupţie flagrant, în care era implicat
însuşi primarul democrat al Capitalei. Tinerii ‘ajutaţi’ să-şi cumpere casa erau
doar de faţadă, acestea ajungând în posesia apropiaţilor primarului. S-a de-
clanşat o anchetă, iar primarul a fost nevoit să demisioneze, urmând să fie
trimis în judecată. Vor avea loc, în iunie, alegeri locale anticipate şi urbea e în
fierbere, mai mulţi reprezentanţi de frunte ai partidelor bătându-se pentru locul
vacant. Nimic nou sub soarele democraţiei. Corupţia nu este doar apanajul
noilor membri ai Comunităţii, ea se mişcă foarte bine şi la cei mai vechi. Ca şi
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prin alte părţi, şi în Portugalia câştigă teren nostalgia după timpurile lui Salazar,
dictatorul răsturnat în 1974, dar de al cărui nume se leagă multe dintre obiec-
tivele publice importante care fac din Lisabona o capitală modernă, în continuă
expansiune. Orice asemănare… (2 iunie)

Democratizarea zborului
Zborul cu avionul a fost, până nu demult, un eveniment şi un privi-

legiu pentru puţini români. Până în 1989, zburau oficialii care se bucurau de
încredere şi cei câţiva români care obţineau în mod aproape nesperat aprobarea
să emigreze. După ’89 cercul s-a mai lărgit şi de el au făcut abuz, în primul
rând cei din noua nomenclatură, eliberaţi ‘democratic’ de sarcina de a mai da
socoteală de câte ori zboară peste hotare şi cu ce motive. Apoi au început să
zboare oamenii de afaceri şi particularii cu felurite interese. În România, până
nu demult, intrarea şi ieşirea pe principala poartă aeriană avea în ea ceva trist
şi umilitor. Năravurile moştenite de la dictatură – obrăznicia, aroganţa şi abuzul
– au persistat vreme îndelungată. Instinctiv, te făceai mic în faţa ofiţerului
poliţiei de frontieră sau a vameşului. Întotdeauna putea să ţi se întâmple ceva
care să te transforme în vinovat fără ca tu să ai ştiinţă de asta. Decolai cu un
sentiment de uşurare şi aterizai cu o strângere de inimă .

Totodată, zborul era un eveniment, la care luau parte familia şi cunos-
cuţii. Aventura era povestită şi răspovestită, cu documentele corespunzătoare.
Pentru primii noştri emigranţi, zborul era aproape interzis. Atâţia fuseseră în-
torşi din drum, sau ţinuţi zile în şir prin aeroporturi, că le pierise cheful de a
mai risca. Preferau să meargă zile în şir cu maşina sau cu trenul, decât să în-
cerce aventura zborului. Pentru ei Europa continua să fie nu la ore, ci la zile
distanţă. Un continent prea îndepărtat. Pe care-l îndepărtau şi mai mult preţurile
practicate de companiile aeriene, prea sigure pe ele şi prea fără concurenţă.

Apariţia fenomenului ‘low-coast’ a bulversat însă lucrurile. Dintr-o
dată s-a văzut cât erau de umflate tarifele şi cât de fraieri erau luaţi pasagerii.
Inventatorii călătoriei cu avionul la preţ scăzut au democratizat zborul. L-au
făcut accesibil oricărui om dornic să călătorească. Au micşorat lumea şi conti-
nentele. Au pus în mişcare mase de oameni altădată statice şi au revigorat
întregi sectoare economice. Singurii care au avut de pierdut – dacă se poate
spune aşa – au fost operatorii tradiţionali. Ei au trebuit să se trezească din beţia
autosuficienţei şi să simtă fiorul rece al falimentului. Au fost nevoiţi şi ei să se
adapteze, după ce şi-au dat seama că nu pot opri acest curs. Sunt aproape trei
ani de când românii au descoperit low-coast-ul. De când au realizat că lumea
este şi la dispoziţia lor şi că ţara poate fi mai aproape decât credeau. Apariţia
primului operator naţional şi intrarea pe piaţa românească a celor internaţionali

142 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



au făcut naţiunea română mai mobilă şi mai disponibilă la nou şi la moderni-
zare. Democratizarea zborului a făcut şi ca oraşe de provincie să devină noduri
aeriene, cu destinaţii directe spre toate colţurile Europei, dar mai ales spre
acelea unde românii au început să prindă alte rădăcini. Fenomenul e în plină
desfăşurare şi el oferă şanse noi, la care n-am fi putut visa. (4 iunie)

Reformă să fie, dar nu fără noi!
Cui i-ar fi trecut prin cap o asemenea bazaconie? Că o moţiune de

cenzură împotriva unui guvern nesusţinut de nimeni, în afară de o parte din
propriii membri de partid, se chinuieşte să se lanseze, întâmpinând dificultăţi
pentru recoltarea numărului minim de semnături. Şi că odată realizat acest
minim, iniţiatorul se trezeşte că unul dintre susţinătorii cei mai înfocaţi ai
moţiunii a dus devotamentul până la a comite o ilegalitate. Un furt! Semnând
senin de două ori, deputatul (independent!) Gheorghe Flutur şi-a pus practic
în dificultate aliatul democrat, prilejuind liberalilor un moment de jubilaţie.
Amintiţi-vă tonul şi satisfacţia cu care dl Olteanu şi-a dat în gât fostul coleg
de partid!

Gheorghe Flutur nu e la prima manevră de acest fel. Oportunist de
marcă, el a cochetat aproape permanent cu atingerile aduse legii. De la chestii
flagrante - neregulile comise pe când era şef de ocol silvic, sau cam aşa ceva,
prin Suceava natală – soldate cu nu mai puţin de patru dosare penale, închise
cu NUP în urma unui apel sentimental la reprezentanţii puterii de atunci, până
la cele comise în timpul campaniei anti-aviare, dată pe mâna unor cumetri, se
poate scrie o lungă istorie a modului în care ‚executivul’ cămilo-struţist
(liberal-democrat) a navigat prin apele tulburi ale unei guvernări de la care a
supt toate beneficiile posibile. Luptător îndârjit, fanatic aproape, pe baricadele
liberalismului (vă mai amintiţi probabil, celebrele sale incursiuni în ‚teritoriu’
când propovăduia stârpirea pesedismului şi a pesediştilor) s-a transformat,
peste noapte, într-un adversar al acestuia. Evaluând greşit balanţa puterii, s-a
căţărat în petrolierul prezidenţial, lăsând baltă caravela liberală, cu speranţa că
Traian Băsescu îşi va pune în joc condiţia pentru a-l păstra pe el în funcţia de
ministru, împotriva voinţei tăricene. A avut o mare surpriză atunci când, în
stilul său caracteristic, Băsescu l-a abandonat, avortându-l brutal de la toate
beneficiile funcţiei de ministru. În opoziţie, Flutur face ce ştie: dă din gură,
neobosit, şi din când în când mai calcă pe alături .

De ce i-am acordat atâta spaţiu tipografic domnului cu pricina? Pentru
că el reprezintă cu brio una dintre mostrele pentru care clasa politică ar trebui
urgent reformată, cum spune şi vrea preşedintele. Demagog de doi bani, oportunist
până la Dumnezeu, capabil în orice moment să trădeze ‚nobilele idealuri’ şi să se

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 143



agaţe de scara primului tren care trece prin staţie, Gheorghe Flutur este unul dintre
personajele fără de care Parlamentul şi politica în general, ar putea deveni mai
credibile. Când colo, prin chiar gura dlui Flutur aflăm că alţii ar trebui să plece şi
dânsul, împreună cu cei ca el, să rămână şi să o ia de la capăt cu aranjamentele,
demagogia şi înfruptarea lacomă până la ultimul oscior al puterii. (5 iunie)

Fumatul dăunează grav...
traficului ilicit

“Euromonitor” a luat iniţiativa de a aborda frontal una dintre cele
mai delicate probleme contemporane: traficul ilicit cu produse din tutun. Altfel
spus, contrabanda cu ţigări, care este o constantă a mai tuturor zonelor geo-
grafice .

O justifică valoarea mare într-un volum mic şi diferenţele de preţ
enorme pe care le creează suprataxarea. Ca şi la petrol, în preţul ţigărilor intră
fel de fel de taxe şi de accize care au menirea, pe de-o parte, să mai stăvilească
- dacă se poate - fumatul, care este nociv sănătăţii - iar de pe alta să conver-
tească în zona necesităţilor sociale o parte a acestui “impozit pe viciu”.

Au răspuns invitaţiei organizatorilor atât oficialităţi de prim rang
- ministrul Justiţiei, şeful Poliţiei Române, comisarul Gărzii Financiare - şi
reprezentanţii principalelor companii producătoare de ţigarete. Altminteri, “par-
tea vătămată”, pentru că doar ei plătesc taxe şi accize, şi tot ei sunt afectaţi de
concurenţa neloială a traficanţilor.

Luările de poziţie din conferinţă au contrat tabloul actual al contra-
bandei. O contrabandă care, în anii de după Revoluţie a înflorit spectaculos.
Nu pot să nu-mi amintesc că, prin ‘93, am lansat cea mai susţinută acţiune pu-
blicistică pe această temă: “Drumul Kentului - Ţigareta”. Am dezvăluit atunci
incredibilele conexiuni dintre traficanţi şi autorităţi. Depozitele armatei de la
Clinceni deveniseră gazde a mii de baxuri de ţigări cu care traficanţii achitau
(?!) armamentul achiziţionat pentru a fi exportat în zone “fierbinţi”. Până şi
fostul şef al Gărzii Financiare, celebrul general Florică a fost implicat până-n
gât în relaţii neortodoxe cu mafioţii tutunului. Evident că, între timp, lucrurile
s-au mai schimbat. Dar nu într-atât încât să putem spune că traficul, în Româ-
nia, nu mai este unul semnificativ. Ba, mai mult, recent a fost promulgată o
lege care permite vânzarea ţigărilor în duty-free-urile de la frontierele terestre,
lucru care reprezintă una dintre sursele principale ale contrabandei. Semn că
cei interesaţi au suficientă forţă pentru a impune o anumită reglementare. 
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Concluziile conferinţei vor fi înaintate factorilor responsabili. Care,
dacă sunt într-adevăr responsabili, nu vor putea să nu ţină cont de ele. De
necesitatea lor pentru ca România să nu mai figureze pe harta gri a traficului
internaţional.  (6 iunie)

De ce n-avem ambasadori?
Proaspătă membră a Uniunii Europene, România pare a fi renunţat

deja la propria sa politică externă, în ideea că are Uniunea grijă de treaba asta.
Altfel nu s-ar putea explica faptul că atunci când are nevoie mai mult ca oricând
de a-şi afirma interesele în arena internaţională, ţara noastră este lipsită de
instrumentele elementare necesare: ambasadorii .

Nu este o noutate. Aproape constant, în majoritatea timpului, România
a fost lipsită – în ultimii 17 ani – de titulari pentru cele mai importante posturi.
Ambasadorii noştri au fost numiţi cu mari întârzieri şi retraşi cu suspectă uşu-
rinţă. Aproape niciodată nu s-a reuşit să se asigure consensul politic nici măcar
în interiorul formaţiunilor care au guvernat singure, fără să aibă nevoie de acor-
dul vreunui partener. Faptul că în momentul de faţă România nu are ambasadori
numiţi în Statele Unite, Franţa şi Germania nu trebuie să ne mire. Nu trebuie
să ne mire nici faptul că nici după doi ani, ambasadorul trimis de Băsescu la
Moscova nu a fost primit de Putin pentru a-şi prezenta scrisorile de acreditare.
Atâta timp cât postul de ministru de Externe a fost disputat vreme îndelungată
de preşedinte şi premier, soldându-se cu o sesizare către Curtea Constituţională
şi cu o numire a actualului ministru doar prin artificiul unei restructurări de
guvern, nimic nu trebuie să ne mai mire. Nici măcar faptul că, pe linia sa de
acţiune originală, Băsescu a încercat să trimită la Londra şi Washington doi
cântăreţi în strună care habar n-au de diplomaţie, nici măcar cât Cioroianu.
Lipsită de instrumente şi blocată de disputele interne, politica externă româ-
nească este admirabilă, dar lipseşte cu desăvârşire. 

În afara câtorva iniţiative fantasmagorice purtând semnătura ‘Băsescu’,
nimic important nu se întâmplă, România plutind în derivă pe oceanul pe care
se produc în permanenţă grupări şi regrupări în formaţia care stabileşte coor-
donatele politicii mondiale.   (7 iunie)
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Năstase între D(N)A şi NU(P)
Mucalit, aşa cum se dezvăluie celor din jur atunci când nu poartă, de

la tribună, mesajele partidului său, Lucian Bolcaş a spus, la recenta reuniune
de la Inter : ‘De câte ori e chemat la DNA, Năstase mai lansează o carte’.
Nu ştiu dacă este vreo legătură între frecvenţa invitaţiilor pe care i le adresează
procurorii şi râvna cu care fostul premier îşi aşterne pe hârtie opera. Cert este
că, de când e mai puţin solicitat de politica activă, reuşeşte să-şi dedice mai
mult timp meditaţiei şi creaţiei, reluând un fir activ abandonat, mai mult sau
mai puţin, odată cu intrarea în malaxorul politicii .

A fost lume multă la lansarea cărţii sale, miercuri, la Inter. Ba, chiar
m-am întrebat, dacă nu cumva a fost mai multă decât dacă ar fi fost în conti-
nuare prim-ministru sau, aşa cum era programat, preşedinte. Cu siguranţă, însă,
compoziţia a fost alta. Mai puţini cei veniţi din obligaţie sau din interes şi mai
mulţi cei mânaţi de curiozitate, dacă nu chiar din simpatie .

Adrian Năstase este un caz. Un caz ce poate fi studiat şi analizat pentru
a se trage învăţăminte. Cazul unei persoane dotate de la natură cam cu tot ce
trebuie, care şi-a urmat traseul realizării cu atenţie şi cu calm, ajungând în cele
din urmă la vârf. Aici, însă, aerul tare şi aerele asistenţei i-au jucat feste. I-au
exarcerbat orgoliul, l-au făcut să piardă uneori măsura şi să creadă că totul i se
cuvine. A fost ‘ajutat’ de o întreagă cohortă de ‘prieteni’ şi colaboratori pe care
nu întotdeauna a ştiut să-i selecteze şi să-i judece. A devenit ostatic al unei
poziţii şi al unor gesturi care nu i se potriveau. A dorit prea mult să joace un
rol, pentru a-l putea interpreta cu naturaleţe. Pe acest fond, declinul a fost imi-
nent. Şi salvator, poate. Pentru că după doi ani de penitenţă, confruntat cu
lichelismul celor care-i jurau dragoste eternă şi cu adversitatea celor pe care
i-a călcat pe bătături, bătând drumul accidentat al Canossei DNA-ului (de el
înfiinţat!), Adrian Năstase are toate şansele să redevină el însuşi. O spune însăşi
percepţia publică în care aversiunea sau ostilitatea fac tot mai mult loc nostal-
giei după prestaţiile sale de calitate ca om politic. Ieşind din tablou, Năstase a
lăsat un gol pe care nici unul dintre personajele actuale nu reuşeşte să-l umple.
Obstinaţia cu care este urmărit şi şicanat, pe motive cel mai adesea derizorii,
alimentează sentimentul de compasiune al unui public sensibil la nedreptele
tratamente. Odată cu răgazul necesar pentru a se apleca asupra cărţilor, pe care
le iubeşte, poate, cel mai sincer, Adrian Năstase îşi croieşte, cu răbdare şi tactul
de altă dată, revenirea. Această carte e un pas. Vor urma şi alţii. Pentru că
revenirea sa începe să devină o necesitate a echilibrului. Iar pe măsură ce va
învăţa lecţia relaţiilor interumane, pe măsură ce va înţelege că nu toţi duşmanii
îţi sunt duşmani şi nu toţi prietenii prieteni, Năstase va recăpăta forţa de a-şi
rescrie şi destinul. (8 iunie)
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Campionul înţelegerii reciproce!
Zău că merită să-l vezi şi să-l auzi pe preşedintele Traian Băsesu vor-

bind despre discriminare la conferinţa OSCE de la Bucureşti. Până şi tema
conferinţei pare a fi fost fixată special pentru preşedintele nostru: comba-
terea discriminării şi promovarea respectului şi înţelegerii reciproce!
Ba chiar am impresia că cine a stabilit această temă, a făcut-o cu intenţie po-
lemică, bătându-ne în mod fin obrazul. Cert este că speech-ul dlui Băsescu
n-a mai avut elocvenţa şi claritatea pe care o au spusele sale când e vorba de
popor. Dar nici de roşit n-a roşit autorul celebrei de-acum expresii ‘ţigancă
împuţită’ .

Traian Băsescu este în serie neagră. Incidentul cu reporteriţa de tele-
viziune i-a stricat, practic, bucuria victoriei la referendum. Amploarea pe care
a luat-o întâmplarea – care altfel ar fi putut fi catalogată ca una banală – îi ero-
dează aplombul. La Timişoara, o manifestare anti-discriminare, care trebuie să
aibă loc pe stadionul în care se afla preşedintele a fost anulată în mod misterios.
Nu acelaşi lucru a fost posibil cu reuniunea OSCE. De data aceasta preşedintele
reales a fost nevoit să înghită broasca şi, pe deasupra, să mai şi mimeze că i-a
plăcut .

Nu încape nici o îndoială că, în ciuda declaraţiilor oficiale, Traian
Băsescu nu este un campion al combaterii discriminării. Şi cu atât mai puţin
unul al promovării respectului şi înţelegerii reciproce. De când a preluat funcţia
de preşedinte, aproape tot ceea ce a făcut stă sub semnul ignorării sau respin-
gerii acestor principii. Dacă i-ar pune cineva microfoane prin maşină sau pe la
Palat, cu siguranţă că ar putea auzi multe lucruri pe care nu se aud în prestaţia
de fiecare zi. Sunt, de pildă, curios, cum l-o fi numit pe Marko Bela, după ce
acesta a dat ordin pe unitate să se voteze suspendarea. Sau cum îl alintă în
cercul apropiaţilor pe cel care nu demult conducea cel mai bun guvern din
istorie. Cum îl numeşte pe dl Iliescu, faţă de care părea să mai aibă puţin res-
pect, am aflat-o chiar dintr-un interviu la televiziune .

În declaraţia sa din deschiderea reuniunii OSCE, Traian Băsescu
declara că România poate da lecţii unora dintre vecinii săi în materie de tole-
ranţă şi de refuz al discriminării. Ceea ce este adevărat. Nu cred însă că acelaşi
lucru este valabil şi pentru clasa politică din care dl Băsescu face parte şi pe
care o reprezintă la cel mai înalt nivel…   (9 iunie)
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Tăriceanu – un campion 
al supravieţuirii?

Faţă de perfidia fostului aliat care astăzi vrea un soi de guvern de
uniune naţională între liberali, democraţi şi social-democraţi, dar ’fără
Tăriceanu’, premierul n-a mai rezistat şi şi-a ieşit din pepeni, caracterizându-l
cu o brutalitate puţin obişnuită pentru paraponul său de băiat sobru şi bine edu-
cat. Folosind un exemplu din recuzita familială, Tăriceanu i-a recomandat pur
şi simplu lui Băsescu să stea în odaia lui şi să nu mai toarne dulceaţă în şoşonii
invitaţilor. Recomandarea a fost făcută pe fondul scorţos al unei reuniuni
internaţionale care a adus la Bucureşti câţiva şefi de stat ce au avut astfel pri-
lejul să afle cât de neastâmpărat este omologul lor şi de ce isprăvi este în stare.
Supărarea premierului a venit nu atât din cauza moţiunii de cenzură scremute
a democraţilor manipulaţi de preşedinte, cât mai ales din aceea a înţelegerii
ratate cu social-democraţii. Acuzat de mezalianţă, Tăriceanu încearcă din răs-
puteri să arate că nu are prea multe sentimente faţă de Geoană şi Compania,
deşi în fond, salivează intens după o ‚solidaritate’de care nu prea are parte. Şi
atunci îl înţelegi şi pe Geoană că-l lasă baltă şi nu mai vine la întâlnire. ‚Îmi
ceri amor, dar zici la lume că nu te-ai afişa nici mort cu mine’ – pare să zică
liderul social-democrat, ameninţând fin cu cenzura lor. Adevărul este că
Tăriceanu este acum în cea mai imposibilă situaţie în care s-ar putea afla un
premier. În loc să poată să-şi vadă de treabă, după partida de jiu-jitsu cu
Băsescu, trebuie să se pregătească şi pentru alte meciuri, suportând în acelaşi
timp lătratul şi clănţăniturile haitei democrate. Singurul său sprijin actual este
PSD-ul, dar îi vine greu să întineze nobilele idealuri aliate recunoscând acest
lucru. Moţiunea democrată a fost o glumă. Dar una care anunţă faptul că gluma
se îngroaşă şi dacă disputele interne din PSD vor conduce către concluzia că
situaţia actuală ar permite o schimbare, va avea de-a face cu o moţiune ucigă-
toare. Singura sa valoare stă în faptul că după referendum nimeni nu se simte
atât de în forţă pentru a lua partida pe cont propriu. Toată lumea pare să aştepte
ceva, o minune prin sondaje care să arate că procentele pot creşte peste noapte,
precum Făt-Frumos din poveste. Iar aşteptarea asta n-ar fi deloc exclus să
dureze până spre viitorul ciclu electoral, făcând din Tăriceanu un campion
miraculos al supravieţuirii. (11 iunie)
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Joaca de-a procentele

În demersul său consecvent de a-şi răsturna de la putere fostul partener
de coaliţie, Traian Băsescu face recurs la statistică şi descoperă că având un
procent de susţinere de doar 18 la sută, guvernul condus de Tăriceanu este
ilegitim. Îi cântă în strună cu remarcabilă frecvenţă vocală, Emil Boc, adjunctul
sau în materie de orice .

Curios este faptul că, deşi are o susţinere atât de mică guvernul nu
cade. Rezistă. Rezistă cu aceeaşi tărie cu care a traversat, la fel de ilegitim, cei
doi ani şi jumătate de exerciţiu. Pe principiul evocat de Traian Băsescu, gu-
vernul Tăriceanu a fost ilegitim de la bun început, de când chiar el, preşedintele
i-a încredinţat liderului liberal sarcina de a forma guvernul, deşi acesta era deja
format de către partidul care, în termeni statistici, câştigase prin alegeri acest
drept. Nerecunoscut însă de preşedintele care acum face atâta caz de cifre.
Rezultă de aici că cifrele şi procentele sunt valabile când ne convin. Când nu,
nu! Este şi poziţia pe care o abordează Tăriceanu: ce dacă avem 18% (cum o
fi fost calculat şi procentul ăsta nu ştiu, pentru că PNL nu s-a prezentat în ale-
geri în nume propriu, ci în acela al Alianţei? Probabil că pe principiul sovietic
al ‘împărţirii frăţeşti’ între PNL şi PD, evident, ‘jumătatea’ mai mare, reve-
nindu-i micului Boc). Deci, Tăriceanu nu este deranjat nici de procentul invocat
de preşedinte şi nici de moţiunea promovată cu atâta caznă de oamenii acestuia.
El are o misie nobilă şi încearcă să şi-o ducă la îndeplinire. Chiar dacă trebuie
să se mai poticnească de câte o moţiune de cenzură, fie ea şi democrată.
Sigur, moţiunile de cenzură constituie instrumentul de lucru al Opoziţiei.
Numai că aici nu e vorba de Opoziţie! În opoziţie sunt PSD-ul, PRM-ul şi,
dacă vreţi, PC-ul. PD-ul este la putere! Chiar dacă nu mai are oameni în Gu-
vern, îi are în administraţie, prefecţi şi şefi de instituţii descentralizate, de unde
pot să manipuleze lucrurile şi voturile aşa cum doresc. Practic, actuala moţiune
de cenzură este o premieră absolută, în care o parte a Puterii somează o altă
parte să se dea la o parte şi să-i lase ei locul ! Ca fiind mai brează şi având şi
susţinere la Palatul Cotroceni. Aşa cum este de aşteptat, deşi guvernul stă călare
pe cai costelivi, moţiunea democrată are şanse de reuşită câte are Rapidul să
mai câştige campionatul. Bogată în procente, aripa prezidenţială a spectrului
politic este săracă în şanse, unica soluţie rămânându-i în continuare, hărţuirea
lui Tăriceanu şi invocarea ‘ilegitimităţii’ sale. Până la victoria finală: com-
promiterea constantă a calităţii României de membru serios şi responsabil al
Uniunii Europene. (12 iunie)
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“Viziunea umanistă” a
ministrului Chiuariu

Călin Popescu Tăriceanu şi-a ratat din start restructurarea guvernului
dintr-un singur motiv: pentru că a introdus pe lista titularilor de ministere, la
presiunea unuia dintre baronii emeriţi ai PNL-ului, două personaje care n-au
nici în clin nici în mânecă cu politica şi cu domeniile date în păstorire.
Pupilii dlui Relu Fenechiu, pe numele lor Tudor Chiuariu şi Cristian Adomniţei,
sunt două personaje care s-ar fi potrivit de minune cu decorul din casele pe
care le ocupă, decât cu cel de la palatul Victoria. Constructorul Adomniţei, care
habar n-are nici câte stele sunt pe drapelul Uniunii şi se contrazice cu elevii pe
această temă a pornit, haiduceşte să demoleze şcoala şi să facă el alta, după
planuri şi în regie proprie. Chiuariu, cu figura lui de student speriat, pare căzut
din lună, făcând gafă după gafă, spre hazul total al magistraţilor. Cu vreo
săptămână în urmă, ministrul a fost invitat la un simpozion la care s-a discutat
despre contrabanda cu tutun, o ramură infracţională care produce pagube consi-
derabile bugetului statului. Pe bună dreptate, reprezentanţii producătorilor
legali de ţigarete i-au solicitat ministrului, ca şi altor reprezentanţi ai unor
instituţii cu rol de combatere, să ia măsuri pentru înăsprirea pedepselor, fiind
evident faptul că în prezent legea tratează cu nepermisă blândeţe fapte care
produc pierderi bugetului de stat de peste 275 milioane de euro anual. Aceste
prevederi sunt o moştenire a perioadei în care contrabanda cu ţigări devenise
o afacere semi-legală şi care antrena reprezentanţi ai principalelor instituţii
care ar fi trebuit să o reprime .

În timpul simpozionului, ministrul Chiuariu a părut cât se poate de
receptiv la aceste semnale şi a promis că va lua măsuri. Şi le-a luat, cu o rapi-
ditate impresionantă. La mai puţin de o săptămână, ministrul transmite petiţio-
narilor o scrisoare în care dă un răspuns pe care aceştia au fost tentaţi să-l
trateze drept halucinant!

Nu numai că nu marşează în sensul promis, ci, în plus, încearcă să
explice de ce pedepsele prevăzute în prezent vor fi diminuate, în proiectul nou-
lui Cod Penal! Textual, ministrul arată că ‘s-a propus această reaşezare, în
limite normale, a tratamentului sancţionator pentru infracţiunile incriminate în
partea specială. Noile prevederi nu trebuie înţelese ca o simplă diminuare a
limitelor de pedeapsă (sîc!) ce ar determina o slăbire a represiunii penale. Ele
sunt expresia unei viziuni moderne asupra rolului pedepsei în reintegrare so-
cială a persoanelor care au comis infracţiuni (!!!)’

Alo! Domnule ministru! Bateţi câmpii ! Ce-are-a face frenezia cu care
pe cei 1.700 de kilometri de graniţă cu teritorii unde ţigările costă un sfert din
preţul de la noi, sunt trecute zilnic camioane de ţigări, cu spaima doar a unor
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mângâieri pe creştet, cu ‘viziunea modernă’? Sau, nu cumva, Doamne fereşte,
aţi primit niscai indicaţii din ‘teritoriu’, unde sportul ăsta se practică cu bine-
cuvântarea baronilor, conţilor şi marchizilor de-acasă?   (13 iunie)

O aniversare şchioapă

În fiecare an, mijlocul lunii iunie este întâmpinat cu sentimente dife-
rite de către variatele categorii de participanţi la evenimentele care au pus sub
semnul întrebării autenticitatea schimbării din decembrie.

Practic, pachetul ‚13-15’ este analizat şi evaluat fără a se ţine cont de
specificul fiecăreia dintre cele două etape care l-au compus. Pentru că a fost,
mai întâi ‚cauza’ – 13 iunie, iar apoi ‚efectul’ – 14-15 iunie. De regulă, situaţia
este interpretată după cum convine mai bine: ori supralicitând ziua de 13, ori
ignorând-o şi focalizând asupra urmărilor din 14-15 iunie. Privite în ansamblu
şi fără patimi sau resentimente, cele trei zile de zguduire a echilibrului fragil
de după Revoluţie, au însemnat şi o probă a rezistenţei clasei politice la încer-
cările la care este supusă democraţia. ‚14-15’ n-ar fi fost posibil fără ‚13’, iar
‚13’ nu s-ar fi produs dacă tensiunile acumulate în cele cinci luni precedente
ar fi avut vreo altă cale de defulare. Practic, disputa s-a dus între câştigători,
beneficiarii direcţi ai Revoluţiei – ‚legitimi’ – şi cei care au reacţionat cu
întârziere, pierzând terenul privilegiilor pe care au încercat să-l recupereze pe
alte căi. Dealtfel, procesul care a făcut implozie în piaţă a început pe 22 aprilie,
odată cu mitingul ţărănist din Aviatorilor, mutat şi rămas în Piaţa Universităţii
ca un avanpost în liniile noii puteri, confirmate de alegerile din mai. Mai
degrabă incomodă decât periculoasă, manifestarea din Piaţa Universităţii n-a
fost lăsată, imprudent, să se stingă de la sine. Puseul de autoritate din noaptea
de 12 spre 13 a reactivat tensiunile. Reacţia împotriva reprimării s-a transfor-
mat într-un soi de nouă revoluţie, direcţionată, după modelul din decembrie,
spre prezumtivele centre de putere. Nu există nici o diferenţă între manifestările
violente ale ‚populaţiei’ din 13, şi violenţele de răspuns ale minerilor, din 14.
Ele se înscriu în acelaşi registru al înlocuirii mecanismelor administrative ale
statului, cu formaţiuni de tip paramilitar, dezorganizate sau organizate. Istoria
nu lucrează cu ‚dacă’, dar nu pot să nu mă întreb care ar fi fost cursul istoriei
dacă grupările anarhice care au atacat Poliţia, SRI-ul, MI-ul şi Televiziunea,
ar fi înregistrat o ‚victorie’? Care ar fi fost statutul politic al noilor revoluţionari,
după un exerciţiu realmente democratic, precum cel din mai?

Încercarea care se face astăzi, de a clarifica lucrurile doar prin anchetarea
şi pedepsirea celor care au replicat violenţelor din 13, este una şchioapă şi nerea-
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listă. Şi nelegală, în acelaşi timp. Nu poţi sancţiona o infracţiune, absolvind o alta.
Or, chiar acesta este procesul la care asistăm în prezent, proces care nu numai că
nu va clarifica lucrurile, ci va produce noi tensiuni şi resentimente.    (14 iunie)

Răspunsul Condoleezzei la 
întrebarea lui Adrian

Ministrul Cioroianu a fost în America, la Departamentul de Stat, unde
a avut prima întâlnire cu Condoleeze Rice, după câteva tentative eşuate. La
intrarea pe teritoriul Statelor Unite, ministrul de Externe a fost supus procedu-
rilor standard pe care le aplică autorităţile de imigrare: şi-a scos cureaua şi s-a
descălţat la controlul antitero, i-au fost luate amprentele şi i s-a făcut o foto-
grafie digitală. Conştiincios, funcţionarul de la ghişeu l-a întrebat cu ce scop
face vizita şi probabil că nu a fost prea impresionat când i s-a spus că cel din
faţa sa se va întâlni cu Condoleezza. Condoleezza who?

Şeful diplomaţiei unuia dintre statele care s-au alăturat prompt şi
aproape necondiţionat coaliţiei pe care Statele Unite au fost nevoite să o formeze
pentru a justifica o intervenţie ‘internaţională’ în Irak (ONU şi NATO s-au ferit
să gireze operaţiunea) a fost tratat ca oricare cetăţean care vine în State dintr-o
ţară care nu beneficiază de un regim preferenţial, în virtutea unor relaţii spe-
ciale. La fel ca nu ştiu ce băştinaş din insula Tombuktu sau din Seychelles,
Cioroianu venea la Washington ca să discute cu omologul său, printre altele,
şi această problemă: a vizelor pentru români. De când şi-au recăpătat libertatea,
în decembrie 1989, în faţa lor au început să răsară tot felul de bariere, campionii
libertăţii circulaţiei de până mai ieri, când Ceauşescu păzea cu grijă graniţele
spre interior, au schimbat brusc macazul. Au trecut de atunci aproape 17 ani
de umilinţe şi interdicţii care ne-au făcut să ne simţim ca nişte cetăţeni de mâna
a doua ai lumii libere. Între timp, unele bariere s-au ridicat. Una însă a rămas
fermă pe poziţie. Cea americană. Isterizaţi de evenimentele de la 11 septembrie,
americanii au înăsprit regulile de admisie. La ambasada din Bucureşti se fac
cozi şi se amână decizii, în cazul că nu se refuză din start. Bariera îi opreşte,
de-a valma, şi pe aventurieri, şi pe oamenii de afaceri, şi pe oamenii de cultură.
Gesturile de adeziune la diferitele lor politici sunt primite de americani ca ceva
de la sine înţeles, care nu mai are nevoie de un răspuns. Şi oricum, nu ne aflăm
printre cei care prezintă interes. Nu figurăm nici măcar în programul de ‘Visa
Waiver’, un fel de anticameră a eliminării vizelor, unde sunt prezenţi alţii, mai
importanţi pentru administraţia de la Washington. Dl Cioroianu a dorit un
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răspuns în acest sens de la Condoleezza Rice. L-a primit: România nu figurează
printre ţările pentru care vor fi desfiinţate vizele. Deocamdată.    (15 iunie)

“Moştenirea Pieţei”
sau fundamentalismul civic

Se întâmplă cu Piaţa Universităţii cam ceea ce se întâmpla cu eveni-
mentele din ilegalitate ale comuniştilor. Istoria se rescrie continuu şi apar tot
mai mulţi protagonişti care reclamă recunoaşterea meritelor şi a jertfei patrio-
tice. La 17 ani de la evenimentele care au ţinut trează atenţia ţării şi a lumii,
dând semnalul neîncrederii generale faţă de spectaculoasa Revoluţie română,
asistăm la o victorie târzie, dar semnificativă, a forţelor care au generat şi
menţinut acest focar de tensiune naţională.

În fapt, Piaţa Universităţii sau ‘Golaniada’ s-a vrut o replică dată ‘opor-
tuniştilor’ de către cei care în 22 decembrie au întârziat prea mult în faţa tele-
vizoarelor şi n-au ajuns la împărţeala prăzii democratice. Ceea ce a început ca
un banal protest de stradă s-a transformat într-o acţiune concertată, atent
orchestrată şi sponsorizată de opoziţia la vedere sau de cea din umbră. Piaţa a
fost alimentată de nemulţumiri reale, de situaţii obiective intervenite pe acest
prim parcurs al drumului spre democraţie, dar radicalismul cererilor şi al
manifestărilor n-a făcut decât să îndepărteze de acest tip de demers masa
populaţiei. Paradoxal, Piaţa a alimentat voturile în favoarea FSN-ului, alegerile
din 20 mai, care au avut loc într-un moment de apogeu al protestelor, con-
sfinţind o victorie neaşteptat de categorică a partidului beneficiar al Revoluţiei.
Ceea ce s-a întâmplat în 13 iunie n-a prea mai avut legătură cu cenaclul perpe-
tuu din cele 50 de zile ale manifestării. Locul cântăreţilor, studenţilor, secu-
riştilor deghizaţi şi al comuniştilor convertiţi a fost luat de o masă confuză care
a încercat să speculeze în forţă inabilitatea şi slăbiciunea autorităţilor. Vio-
lenţele au început în 13 şi tot atunci s-au produs şi cele mai importante distru-
geri, care au generat reacţia din zilele următoare.

Alimentându-se din frustrările şi din erorile acestui moment, o întreagă
categorie de civici fundamentalişti au purces la o viguroasă rescriere a istoriei
recente. Stipendiaţi şi stimulaţi, repartizaţi prin varii comitete şi comiţii demo-
cratice, invitaţi şi cultivaţi să comenteze din unghiul lor de vedere evenimentele,
aceşti moştenitori ai Pieţei creează astăzi o veritabilă perdea de fum în spatele
căreia se constituie structuri şi alianţe menite să pună mâna pe principalele
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instrumente de influenţă. Sunt folosiţi de diversele categorii de politicieni în
reglarea conturilor cu adversari de conjunctură. Recompun de zor istoria, la fel
cum au făcut-o, cu peste 50 de ani în urmă, glorioşii activişti ai partidului pe ale
cărui ruine îşi construiesc azi propriile locuri de închinăciune.   (16 iunie)

De la EREN la ROMEXPO

Mai ţineţi minte anii 60 (cine îi poate ţine minte) când s-a înălţat
pavilionul de la Casa Scânteii pentru a găzdui Expoziţia Realizărilor Economiei
Naţionale – EREN? Erau primii ani de destindere, de relativă relaxare, când
sistemul a înţeles că trebuie să acţioneze nu doar pârghii ideologice, ci să fo-
losească şi unele instrumente care ţineau de psihologia omului obişnuit şi de
nevoile sale cotidiane. România traversase o lungă perioadă de penurie a
bunurilor de consum. Energiile, câte erau, fuseseră direcţionate spre producţia
industrială, în încercarea aproape disperată de a concura sistemul capitalist. Pe
atunci, la EREN, românii au avut parte pentru prima dată de o demonstraţie a
faptului că cineva s-ar putea gândi şi la ei. O demonstraţie gratuită, atâta timp
cât minunile găzduite la pavilion nu prea ajungeau la ei, fiind destinate expor-
tului sau constituind mostre niciodată intrate în producţie de serie. Era, însă,
măcar un spectacol şi lungile cozi făcute la intrarea în pavilion vădeau setea
populaţiei pentru o viaţă mai bună decât cea în care statul urmărise doar ’sa-
tisfacerea’ nevoilor elementare. Chestia asta a durat câţiva ani, până când
autorităţile comuniste şi-au dat seama că exerciţiul este contraproductiv şi nu
reuşea decât să întărâte spiritele şi să genereze nemulţumiri. Pentru că era evi-
dent că niciodată glorioasa economie naţională nu va avea resursele necesare
pentru a produce pentru om, nu pentru plan. De atunci înainte, manifestările
expoziţionale s-au cam rezumat la producţia industrială, spectaculoasă dar ine-
ficientă, pentru că oricâte tone de ciment sau de fier beton ar fi rezultat din sta-
tistici pe cap de om, acesta se gândea tot la haine, la pantofi şi la mâncare.
Adică la ceea ce constituia penuria prelungită din magazinele cu rafturi goale.

După Revoluţie a fost o adevărată explozie. Importurile au umplut vi-
trinele şi rafturile, iar producătorii români şi cei străini au intrat în competiţie
pentru a-şi prezenta şi vinde produsele. ROMEXPO, proaspăt creat, odată cu
Camera de Comerţ, pe baze neguvernamentale, a preluat ştafeta şi a modernizat
şi extins spaţiul expoziţional. Prin dinamismul şi implicarea celor care-l admi-
nistrau, a devenit un teritoriu al confruntării directe cu beneficiarul ultim –
cumpărătorul. România a intrat în arena internaţională a manifestărilor de gen,
modelul de la Bucureşti începând să fie urmat şi apreciat în ţările emergente
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din jur. A fost, în primul rând, meritul directorului general al Romexpo, George
Cojocaru, de a fi impus acest sector, şi de a fi impus România prin alegerea sa
în forurile de conducere ale celor mai importante organizaţii continentale.
Artizan al edificării Camerei de Comerţ, ca o organizaţie coerentă şi reprezen-
tativă, George Cojocaru a părăsit preşedinţia acesteia tocmai pentru a se dedica,
total, procesului de dezvoltare şi diversificare a activităţii expoziţionale. La cei
70 de ani pe care-i împlineşte astăzi poate privi mulţumit nu doar în urmă, ci
şi înainte. Pentru că are încă multe de spus şi de făcut.   (18 iunie)

Lupta lui Băsescu cu
“nesimţiţii” şi “împuţiţii”

Vi-l puteţi imagina pe George Bush, ca să dau exemplul ‘licuriciului’
mai mare, plimbându-se cu nevasta prin Washington sau prin alt oraş american,
în mijlocul compatrioţilor săi, în aşa-zisul său ‘timp liber’ (deşi un preşedinte
în funcţie nu prea are aşa ceva; el e în slujba naţiunii 24 de ore din 24. Credeţi
cumva că dacă America e atacată noaptea, el nu pune degetul pe butonul atomic
până la 8 dimineaţa, când revine la biroul Oval?), uitându-se chiorâş la droaia
de jurnalişti din spatele agenţilor secreţi care-l protejează sau la elicopterele
din care aceştia încearcă să ia imagini şi spunându-le verde în faţă: ‘Nesim-
ţiţilor, mai lăsaţi-mă în pace că sunt cu nevasta în timpul meu liber!’
Desigur, George Bush n-ar putea să facă aşa ceva. Nu-şi poate permite să înjure
în faţă (indiferent de cum gândeşte) principalul instrument de care se serveşte
în comunicarea sa cu poporul. Probabil că Traian Băsescu a inventat alte mij-
loace de comunicare cu poporul român, aşa încât presa ar trebui să fie prezentă
doar când o cheamă el şi când are chef să i se adreseze. Altminteri, ‘lucrătorii
condeiului şi ai imaginii’ se transformă automat într-o adunătură de ‘nesimţiţi’
şi ‘împuţite’, ca să folosim terminologia prezidenţială.

Ceea ce s-a întâmplat sâmbătă la Mamaia nu e singular. Am mai asistat
şi în alte dăţi la răbufnirile băsesciene. De la episodul cu recuperarea pungilor
cu cearşafuri din casa de pe Mihăileanu – acţiune privată, la care presa nu
fusese invitată – şi până la escapadele sale de-a lungul şi de-a latul litoralului,
Traian Băsescu îşi proclamă dreptul la viaţă personală fără ingerinţe din partea
presei. Un drept altminteri firesc: Băsescu este, întâi de toate, om, şi ca oricare
altul ar avea dreptul la intimitate. Un drept care, de regulă i se respectă. Nici
un gazetar nu şi-a băgat nasul prin aşternuturile sale de la Cotroceni sau din
Băneasa. Când iese în lume, e altceva. Înseamnă, în primul rând, că îşi asumă
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riscul ca, pe lângă a fi adulat de fani, să fie şi observat de gazetari. Pe de altă
parte, dacă ţine atât de mult la statutul său de persoană privată, nu trebuia să
se bage în chestia asta cu preşedinţia. Dacă azi îl aveam preşedinte pe Năstase,
cum putea să fie, sâmbătă gazetarii ar fi fost pe urmele acestuia şi habar n-ar
fi avut ce face Băsescu, cetăţeanul. Nu i-ar fi interesat. Aşa încât, soluţia pro-
blemei este mai mult decât simplă: ‘schimb Cotroceni, cu prea multe depen-
denţe, pentru apartament la bloc în Constanţa!’ Linişte asigurată!   (19 iunie)

Calvarul autostrăzii

Teoria băsesciană, de pe vremea când actualul preşedinte era doar
ministru al Transporturilor în guvernul CDR, cum că România n-ar avea nevoie
de autostrăzi, ci doar de drumuri mai bune, traficul neajungând vreodată la cote
care să justifice câte două benzi pe sens, a cam căzut în desuetudine. N-o mai
evocă decât actualul ministru, Orban, un ‘fan’ declarat al preşedintelui, atunci
când simte nevoia să mai polemizeze cu şeful statului.

Iată că acum suntem la momentul fast în care putem să ne încredem
că democraţia a reuşit să facă mai mult decât dictatura în materie de drumuri.
Adică să avem mai mulţi kilometri făcuţi după ’89, decât cei făcuţi înainte de
’89, de Ceauşescu. Cu finalizarea tronsonului Bucureşti-Cernavodă al Auto-
străzii Soarelui avem 160 de kilometri de autostradă nouă pe capul tuturor
locuitorilor, cu vreo 40 mai mult decât cei de pe Bucureşti-Piteşti. Începută
cam pe când îşi încheia Traian Băsescu mandatul de ministru, autostrada a
intrat rapid în obişnuinţa şi în uzul automobiliştilor, oferindu-le şansa de a
scurta serios drumul spre mare. În loc de 4-5 ore cât se făcea în mod obişnuit
pe cele două trasee clasice (cel de la Vadul Oii şi cel de la Feteşti) astăzi, dacă
mergi bine şi nu e week-end, faci o oră şi ceva până la Cernavodă şi încă una
până la Constanţa. Incredibil! Numai că bucuria automobiliştilor durează doar
până la întoarcere. Dacă eşti nevoit să revii în Bucureşti sau prin Bucureşti,
duminică după-amiază, ai încurcat-o: de la Neptun, Costineşti sau Constanţa,
intri rapid în coloana care se formează pe la Valu lui Traian (celălalt, nu ăsta)
şi mergi după aia, bară la bară, cu opriri dese şi lungi, până la Cernavodă. Du-
minica trecută recordul a fost de trei ore pentru mai puţin de o sută de kilometri.
Record care poate fi oricând îmbunătăţit. Pentru că brava noastră Poliţie
Rutieră se mulţumeşte să asiste la spectacol, unicele sale intervenţii fiind să
escorteze vreun mahăr sau vreun ‘băiat deştept’ cu jeep, pe contrasens, şi să-l
scoată la lumină la Cernavodă. În rest, nimănui nu-i pasă că prea mulţi şme-
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cheri ai şoselei se avântă pe contrasens în depăşirea coloanei în staţionare,
nereuşind decât să blocheze întreaga circulaţie. Nimeni nu-i vede, nimeni nu-
i sancţionează. Cu o minimă atenţie din partea poliţiei, traficul ar putea fi flui-
dizat chiar şi la viteză mică, evitându-se staţionările care scot din sărite pe toată
lumea. Lipseşte şi semnalizarea europeană a ‘fermoarului’, la trecerea de pe
două benzi pe una şi în ambiţiile care se pun în joc se mai pierde timp preţios.
În ciuda faptului că două treimi din traseu este practicabil în condiţii excelente,
treimea nemodernizată continuă să transforme acest exerciţiu de vacanţă
într-un calvar. Asistat cu nepăsare.   (20 iunie)

Litoralul – o politică de forţă

Week-end-ul trecut a fost cel de-al doilea din acest sezon în care
litoralul românesc a dat senzaţia unui teritoriu activ. Spre deosebire de vecinii
noştri de la sud, unde sezonul s-a deschis, din plin, încă de la începutul lunii
mai, noi mai aşteptăm. ‚Tradiţia’ ultimilor ani deschide litoralul pe la 1 iulie
şi-l închide după jumătatea lui august. Vreo şase săptămâni doar stau la dispo-
ziţia celor care vor să se recreeze la soare şi la mare, pe plajele strămoşeşti.
Cum de s-a scurtat în aşa hal sezonul românesc? Ce s-a întâmplat cu el?

Nu sunt nostalgic, dar nu pot să nu-mi amintesc cum, prin anii ’70, pe
când eram june reporter la ‚Informaţia Bucureştiului’, plecam în delegaţie pe
litoral încă de pe la 15 mai, să văd şi să scriu despre cum îşi reface poporul
forţa de muncă în restaurantele-cantine şi în hotelurile-dormitor de pe malul
Mării Negre. Concediul la mare era o noţiune prezentă în viaţa mai fiecărui
român. Ceea ce se făcea pe atunci la noi era mai degrabă un serviciu social
decât turism. La preţuri pe măsura confortului existent, valurile de turişti
măturau conştiincioase litoralul, din mai până la sfârşitul lui septembrie. Printre
ei, câteva oaze privite cu jind: hotelurile care cazau turişti străini. Plătitori de
valută – valută pentru care regimul şi-ar fi vândut şi sufletul. Atât era aceasta
de atractivă încât pachetele turistice se vindeau la preţuri derizorii. Un sejur
de două săptămâni, cu avion cu tot, îl costa pe şomerul german doar vreo 300
de mărci – mai puţin decât ar fi cheltuit stând acasă! Pe litoralul românesc el
devenea rege, i se închinaru chelnerii pentru ciubucul infim, iar diriguitorii
turismului făceau sluj în faţa lui.

Nu mai este aşa. Azi, turismul românesc de pe litoral nu se mai închină
în faţa vizitatorului străin. E drept că acesta îşi face tot mai puţin simţită pre-
zenţa. Azi e la preţ turistul român cu bani, care poate fi jumulit cu propriul său
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concurs. Care se dă în stambă cu orice prilej, etalându-şi noua bogăţie. Pentru
el este suficient ceea ce este şi managerii noştri nu-şi mai bat capul nici să pre-
lungească sezonul şi nici să îmbunătăţească serviciile. În cele şase săptămâni
de vârf clienţii vin acum, că n-au unde să se ducă altundeva, şi plătesc cât li se
cere pentru servicii pe care pe altundeva le-ar respinge viguros. Aici suntem la
noi acasă şi înghiţim, din patriotism, orice. Inclusiv decalajul care se tot măreşte
între noi şi ceilalţi prestatori de servicii de vacanţă. (21 iunie)

Ziua lui Năstase
Ziua (de naştere) a lui Adrian Năstase este mai lungă ca a altora. Este,

chiar (aproape) cea mai lungă din an şi acest lucru şi-a pus deja amprenta asu-
pra psihologiei celui care a atins deja ‘cele mai înalte culmi’, cum se spunea
în terminologia comunistă. O singură culme n-a atins Adrian Năstase, dar cu-
noscătorii zic că încă nu-i târziu. Şi dacă ar fi fost, ar fi fost prea devreme.
Am scris, de când e vedetă a scenei politice, de nenumărate ori despre Adrian
Năstase. Mai întâi, cu orgoliul de a-l fi cunoscut când nimic nu prevestea traiec-
toria sa viitoare. Ca simplu ‘pifan’, într-o unitate militară unde ne-am trecut
stagiul încercând să facem şi lucruri plăcute. Unul dintre acestea a fost revista
Şcolii de ofiţeri în rezervă. ‘Pui de lei’ se numea. Serios şi aplecat spre studiu
încă de pe atunci, a părut cel mai potrivit pentru a scrie editorialul, cel în care
ideile politice trebuiau să fie limpezi şi concordante cu ‘linia’. L-a scris cu uşu-
rinţă şi talent. O uşurinţă care mie, fiind deja de meserie, nu-mi era chiar la
îndemână. L-am reîntâlnit peste ani, cu un soi de uimire că cel cu acest nume,
care tocmai fusese numit ministru de Externe, era el. Uimirea venea din
neobişnuinţa cu care se alcătuiau, deja, carierele publice. De aici înainte
ne-am intersectat mereu, el reuşind ca în ciuda funcţiilor tot mai mari să păs-
treze o atitudine firească, normală. Prima dată când l-am simţit detaşat de acest
tip de atitudine a fost la o aniversare a zilei sale de naştere. Nu era prima la
care mă invitase, dar era prima dintre cele pe care le-a sărbătorit în culmea glo-
riei şi a puterii. Era vara lui 2001, era prim-ministru şi preşedinte al partidului,
era înconjurat de o echipă care impresiona. Entuziasmul admiratorilor care au
dorit să-l atingă, să-l vadă, să se pătrundă niţel de succesul lui n-a putut fi stă-
vilit altfel decât prin organizarea a nu mai puţin de trei reprize aniversare: una
pentru VIP-urile de tot felul, la TRIUMF, alta pentru colegii politicieni la
Parlament şi una pentru cei foarte apropiaţi, la Snagov sau Lac 2. Am asistat
atunci la lungi procesiuni de persoane al căror unic scop în viaţă părea de a-i
fi aproape. Le-a primit omagiile cu morga celui care realizează şi el cât de sus
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l-a aşezat divinitatea faţă de semeni. A fost primul semn în care am descifrat o
desprindere de realitate care avea să dureze până aproape de finalul mandatului
său şi de eşecurile în serie.

De atunci încoace, Adrian Năstase este înconjurat de tot mai puţini admi-
ratori de conjunctură. Dar, paradoxal, pare mai puţin singur decât atunci când în
jurul său roiau oportuniştii. Mai puţin singur şi ceva mai sigur pe el. (22 iunie)

Strania cultură a
aluminiului din Bărăgan

În 34 de judeţe din 43 a fost declarată starea de calamitate. Anul ăsta
– până acum cel puţin, Dumnezeu a fost, parcă, mai binevoitor faţă de noi,
scutindu-ne de ceea ce devenise aproape o tradiţie. Inundaţiile. Inundaţiile în
valuri succesive, începute când încă mai era la datorie toamna şi sfârşite odată
cu sărbătorile de iarnă.

Dumnezeu nu ne-a mai dat apă cu prisosinţă. Ne-a luat-o. Pământul,
însetat, s-a uscat ca-n Africa, iar culturile s-au pălit şi şi-au dat duhul pe cea
mai mare suprafaţă neirigată din Uniunea Europeană. Ideea udării porumbului
cu cana, lansată pe vremea lui Ceauşescu tot într-o vară ca asta, e o aiureală.
Ţăranii privesc împietriţi cum soarele le spulberă şi ultima nădejde de a pune
ceva în hambar pentru iarnă. Într-o economie autarhică precum a noastră,
în care ţăranul nu cumpără decât ce nu-şi poate produce el, în gospodărie,
perspectiva este mai mult decât sumbră. În urmă cu 61 de ani, o secetă asemă-
nătoare a făcut mii de morţi de foame (!) şi a făcut să plece în bejenie, în cău-
tarea unei bucăţi de pâine, zeci, sute de mii de oameni.

Abia se terminase războiul şi ţara fusese cotropită de învingători, şi ei
flămânzi, dar deloc dispuşi să flămânzească în continuare pentru cei învinşi.
Probabil că astăzi nu va mai muri nimeni de foame, Doamne Fereşte, dar pro-
porţiile dezastrului ne fac să ne gândim că, la urma-urmelor, nimic nu s-a
schimbat fundamental într-o ţară pe care progresul şi civilizaţia n-au scos-o de
la cheremul vremii. Ţara se usucă cu râurile pline de apă – asta este tragedia.
Tot ceea ce s-a încercat pe vremea lui Ceauşescu, în materie de irigare, s-a dus
pe apa sâmbetei într-un an sau doi în care ţăranul român şi-a reconstituit dreptul
de proprietate asupra a ceea ce-i răpise statul comunist, printr-o acţiune bez-
metică şi iresponsabilă de distrugere a reţelelor de irigare şi a staţiilor de pom-
pare. Arheologii mileniilor viitoare vor trăi o mare enigmă dezgropând sutele
de ţevi de aluminiu puse la păstrare în fundul grădinii în nădejdea unei între-
buinţări incerte şi vor decreta zona Bărăganului ca leagănul unei ciudate culturi

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 159



a aluminiului.
Acum, apa n-are prin ce să curgă ca să ajungă la ogoarele aceloraşi

ţărani, canalele sunt înfundate, staţiile de pompare au rămas doar ca ruine, iar
Guvernul face planuri mari de integrare a agriculturii româneşti în aceea a
continentului.   (23 iunie)

Dictatura telecomenzii
Am abordat, recent, subiectul într-o emisiune găzduită de TVRM –

‘România de Mâine’. Un canal cultural, educativ, cu ţinte care ies din sfera
comercialului banal care invadează pe zi ce trece audiovizualul, sub privirile
pline de bunăvoinţă ale sinecuriştilor de la CNA. Când s-a dat legea audiovi-
zualului, în ’93 sau ’94, peisajul nu era deloc populat. TVR domina liniştită
audienţa, ciupită stângaci de un SOTI menit parcă să arate ce înseamnă nepro-
fesionalismul. A venit apoi ‘canalul 38’ al lui Sârbu, ca o trambulină de lansare
pentru viitorul PRO TV şi, exploziv, Tele7abc. Reţelele de cablu îşi întinseseră
deja păienjenişul peste toată ţara şi figuram deja printre cele mai cablate ţări
din Europa, cu un spectaculos 80%. Pe această sărăcie de date, Legea Audio-
vizualului a adus ce putea şi ce ştia, rămânând la stadiul unei radiografii a mo-
mentului. De atunci datează una dintre lacunele majore ale legii: nefireasca
libertate lăsată operatorilor de cablu în a decide pe cine bagă şi pe cine nu în
grila pe care o transmit către abonaţi. Evident că pe atunci nu se punea pro-
blema netrasmiterii unor posturi româneşti.

Astăzi se pune. Sunt cel puţin o duzină de noi posturi româneşti care
n-au loc pe cablu, în timp ce se transmit canale turceşti, nemţeşti, ungureşti
pentru care nu se face nici traducere, cum mai zice legea. Concentrarea care a
avut loc în acest domeniu a dus la poziţii de monopol pentru două-trei companii
care-şi împart discreţionar piaţa. Cel mai adesea, motivul care se invocă de
către operatori este că noile posturi n-au audienţă. De unde să aibă, dacă nu
sunt transmise? Deasemenea, legea a omis orice precizare legată de rolul social,
cultural şi educativ al programelor. Acestea sunt primele sacrificate, în faţa
ofensivei tabloidismului video.

Şi un alt aspect: audienţa. Există o concurenţă aproape sălbatică între
posturile principale, pentru câştigarea de audienţă şi, implicit de contracte de
publicitate. Dacă ideea ‘audienţei de post’ era o realitate a primilor ani în care
s-au făcut măsurători, lucrurile s-au schimbat. Audienţa s-a democratizat şi
s-a deplasat spre nişele tipurilor de emisiuni. Există o audienţă puternică ce nu
ţine cont de canal. Nu mai există fanatici ai unui post care aruncă telecomanda
şi rămân 24 de ore prizonierii acestuia. Telecomanda sancţionează prompt orice
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lipsă de calitate. Or, acesta mi se pare că e primul lucru de care ar trebui să se
ţină cont în crearea de noi ierarhii, mai realiste şi bazate pe criterii mai pro-
ductive în ceea ce înseamnă cultură şi civilizaţie. (25 iunie)

Copacii româneşti de pe 
bulevardul Iordania 

Când a fost în vizită oficială în Iordania, în 2003, fostul preşedinte
Iliescu s-a întâlnit cu reprezentanţii comunităţii româneşti din această ţară, o
comunitate formată în majoritate din soţii şi copii ai unor foşti studenţi  în
România. În general bine integraţi într-o ţară obişnuită să facă faţă unor afluxuri
masive de străini, datorită stabilităţii climatului politic şi social, aceştia au avut
o mare problemă de ordin birocratic: nu puteau să le facă paşapoarte copiilor
lor pentru că Ambasada Română nu elibera certificate de naştere.

Acestea se eliberau doar în ţară, ori pentru a aduce copiii în ţară era
nevoie de paşapoarte care se eliberau fără certificate! O treabă tipic româ-
nească, care trena de ani de zile şi care nu s-a putut rezolva decât prin inter-
venţia şefului statului, pe care cei care au avut o astfel de problemă îl pomenesc
şi acum. În cursul mandatelor sale, Ion Iliescu a reuşit să menţină relaţii bila-
terale la un nivel constant de interes reciproc. Relaţiile sale personale, atât cu
fostul rege Hussein, cât şi cu actualul rege Abdullah au conservat măcar o
tradiţie istorică, sarcina dezvoltării acesteia fiind preluată la nivel individual,
în special de oameni de afaceri iordanieni. Potenţialul remarcabil pe care-l
reprezintă cele câteva zeci de mii de iordanieni cu studiile făcute în România
şi familiile lor se cam iroseşte în absenţa unui sprijin oficial. Rolul puternic pe
care-l joacă femeia în familiile iordaniene face însă ca educaţia copiilor să aibă
un rol constant, acesta reuşind să se păstreze mai bine decât în alte tipuri de
emigraţie.

Doctorul Basim, de exemplu, absolvent de medicină la Iaşi are patru
copii, dintre care doar primul s-a născut în România. Deşi familia s-a stabilit
în Iordania de mai bine de 15 ani, în casa lor româna se vorbeşte curent, chiar
şi de către copiii născuţi aici. Nu mai vorbesc de faptul că posturile tv româneşti
sunt urmărite constant şi constituie un factor major de informare general.
Româneşte vorbesc foarte bine şi fetele inginerului Mohammed, deşi soţia sa
este iordaniană, timpul petrecut în România de familie punându-şi amprenta
lingvistică şi asupra lor. Familiile mixte din Iordania ar dori o mai mare impli-
caţie a autorităţilor române din punct de vedere cultural, în special. Ambasada
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noastră, însă, face şi ea ce poate, iar recenta intrare a ţării noastre în Uniunea
Europeană ridică, în primul rând, restricţii în zona schimburilor de persoane.
Avem o moştenire importantă în această ţară care reprezintă un pilon de stabi-
litate în Orientul Mijlociu. Nu doar culturală. Nu mai puţin de şase membri ai
parlamentului iordanian au în cv-ul lor menţiunea studiilor superioare făcute
în România.

Nu mai vorbesc de numărul mare de persoane cu iniţiative economice
şi comerciale care ar dori un climat de cooperare instituţionalizat. Prea prinsă
însă cu incerta sa condiţie europeană, România neglijează, în continuare, zone
de influenţă tradiţionale cu potenţial remarcabil, Iordania este un astfel de
exemplu.

Rămâne însă la nivelul unor iniţiative decorative, de genul celei care
face din cel mai mare bulevard din Amman, Iordania, o arteră pe care au fost
plantaţi peste 3.000 de arbori decorativi, făcuţi cadou de guvernul român. Aici
un copac înseamnă însă mult, mult mai mult decât la noi. Într-o climă - pe care
începem să o concurăm - această zestre are o valoare inestimabilă, iar până când
lucrurile se vor schimba spre mai binele dorit de oameni, rămân arborii…

Corespondenţă din Amman    (26 iunie)

Când Dumnezeu (sau Allah) 
nu-ţi bagă şi-n traistă…

Luna trecută, la Petra, a avut loc o conferinţă a laureaţilor Premiului
Nobel. Au participat nu mai puţini de 33 de deţinători ai acestei distincţii
excepţionale. Organizată la iniţiativa regelui Abdullah al Iordaniei, în colabo-
rare cu Fundaţia pentru Umanitate, condusă de Ellie Wiesel, conferinţa s-a sol-
dat cu lansarea unui fond de 10 milioane de dolari pentru susţinerea cercetărilor
ştiinţifice şi cooperării în acest domeniu în regiune. În regiunea Orientului
Mijlociu, bineînţeles, loc în care intoleranţa şi ura au făcut ravagii de-a lungul
ultimei sute de ani. Este o iniţiativă istorică, aş spune, iar faptul că la originea
sa stă monarhul modern şi luminat Abdullah al-II-lea, fiul regelui Hussein, nu
este deloc întâmplător. Cum nu este întâmplătoare nici alegerea localităţii Petra
pentru a fi gazda unei manifestări de o asemenea anvergură. Cine o va căuta
pe hartă o va găsi cu greu. Va da de ea mai degrabă în cărţile de istorie. Petra
este un sit arheologic excepţional conservat şi constituie una dintre minunile
lumii antice. Situat în plin deşert, într-un defileu îngust şi greu accesibil, ve-
chiul oraş a fost pur şi simplu săpat în pereţii de calcar ai acestei strâmtori,
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prin care treceau caravanele în drumul lor spre Arabia şi spre Mesopotamia.
Spectacolul pe care-l înfăţişează această aşezare este unic şi impresionant şi
vorbeşte despre talentul şi ingeniozitatea unor generaţii de constructori-artişti.
Petra reprezintă principalul atu turistic al Iordaniei, înaintea aşezărilor de la
Marea Moartă şi a izvoarelor Iordanului, unde Ioan l-a botezat pe Isus, sau a
oraşului turistic Aqaba, de la Marea Roşie. Ţară lipsită de resurse naturale,
dăruită de Allah cel majoritar, dar nu unic, cu multă piatră, nisip şi călduri uci-
gătoare, Iordania şi-a construit cu tenacitate şi temeinicie o infrastructură care
o face ca în prezent să poată primi câteva milioane de turişti anual.

Marile lanţuri hoteliere, ca Intercontinental, Marriott, Movenpick,
Kempinski, au investit masiv mergând pe apetitul turiştilor pentru exotism şi
pentru istorie. La Marea Moartă, unde nu se află nimic în stare să atragă călă-
tori, au apărut veritabile staţiuni în care resursa cea mai preţioasă – apa dulce
– umple zeci de piscine şi trambuline acvatice, ca o alternativă la apa super-
sărată a mării aflate cu vreo 400 de metri sub nivelul oceanului planetar. La
Petra, loc pustiu şi greu accesibil, s-au construit câteva hoteluri fastuoase care
pun la dispoziţia vizitatorilor lor cămilele şi catârii cu care se poate ajunge în
oraşul antic. La Aqaba, port la Marea Roşie, unde se întretaie graniţele a nu
mai puţin de patru ţări – Iordania, Egipt, Israel şi Arabia Saudită – sunt în
construcţie câteva noi mari hoteluri de lux, cele existente nemaifăcând faţă
cererilor.

Expozeul mai are un sens polemic: într-o ţară care are atât de puţine
lucruri de arătat şi de exploatat, înţelepciunea liderilor care au generat o sta-
bilitate politică remarcabilă a făcut posibilă compensarea lipsei de resurse
naturale pe care se bazează ţările din jur, cu o ofertă valoroasă din punct de
vedere turistic şi istoric. Stau şi mă întreb ce s-ar fi întâmplat cu această ţară
de doar vreo cinci milioane de locuitori dacă ar fi avut măcar o parte din ceea
ce deţinem noi şi nu reuşim să convertim în interes şi beneficii aferente.

Corespondenţă din Iordania (28 iunie)

Pelerin la râul Iordan 

De la Amman, capitala regatului iordanian, aşezată pe un platou înalt
de 8-900 metri, drumul spre Marea Moartă coboară continuu. Altimetrul de la
bordul maşinii de teren arată la un moment dat cota ‘zero’ şi se opreşte acolo.
În ciuda faptului că panta continuă. Constructorul maşinii n-a luat în calcul
faptul că aceasta ar putea ajunge, pe şosea, în cea mai adâncă depresiune de pe
glob: aproape 400 de metri sub nivelul oceanului planetar. Condiţiile climatice
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extreme au făcut ca de-a lungul a sute de mii de ani apa să se evapore şi Marea
Moartă să piardă legătura cu oceanul, transformându-se într-un lac în care, can-
titatea de sare rămasă constantă, a ucis orice vietate. În Marea Moartă nu
vieţuieşte nimic, iar apa sa nu ajută împrejurimile neroditoare. O singură
întrebuinţare i s-a găsit Mării Moarte şi de ea fac uz şi Israelul şi Iordania
care-şi împart teritoriul pe care se află aceasta: turismul. Vin oameni din toată
lumea să constate cum e cu această curiozitate, cum e să nu te poţi scufunda şi
să fii purtat la suprafaţă, ca o bucată de lemn. Câteva hoteluri aparţinând unor
mari lanţuri internaţionale şi-au luat sarcina de a completa oferta cu servicii
de vacanţă şi de tratament, înviorând nu doar oamenii, ci şi locurile. De la zona
în care se află hoteluri ca Marriott, Movenpick sau Kempinski şi până la râul
Iordan sunt doar vreo 15 km. Aici, pe teritoriul iordan se află unul dintre locu-
rile de referinţă ale mitologiei creştine: acela unde Isus Christos a fost botezat
de către Ioan. Circa 200.000 de turişti din întreaga lume creştină vin aici anual
să vadă cu ochii lor ceea ce povestesc cărţile sfinte. La râu, aflat chiar pe graniţa
cu Israelul, se ajunge cu dificultate şi după nenumărate controale ale poliţiei,
îngrijorată de posibilitatea unor acte teroriste. De la parcarea aflată în apropiere,
turiştii se îmbarcă în autobuze care-i duc cale de vreo 6 kilometri până la locul
de unde începe practic pelerinajul. Am făcut acest traseu pe o căldură care, la
malul Iordanului, atingea 50 de grade. Spre râu duce o cărare străjuită de un
pâlc de sălcii argintii, din acelea cu ale căror frunze s-a hrănit Isus în cele 40
de zile de post dinaintea botezului. Din loc în loc sunt umbrare unde pelerinii
pot adăsta privind spre malul evreiesc al Iordanului, unde străluceşte cupola
aurie a unei biserici ortodoxe. Locul originar al Botezului este secat, datorită
unor lucrări hidrotehnice. El a fost înlocuit cu un mic debarcader, unde pelerinii
pot coborî până la apa verzuie a râului, de unde pot lua apă pentru a şi-o turna
pe cap într-un ritual de iniţiere. La plecarea spre locul unde aşteaptă, în căldura
toridă, autobuzul, ei îşi completează cei vreo 6 kilometri de marş pedestru,
după un răgaz la biserica aflată în construcţie în apropiere. Aici, un întreprin-
zător local a alcătuit un acoperiş protector unde a plasat un frigider cu băuturi
răcoritoare. O adevărată binecuvântare pentru temerarii care s-au încumetat să
ajungă acolo tocmai în cea mai călduroasă, toropitoare lună iunie din ultimii
60 de ani.   Corespondenţă din Iordania    (29 iunie)
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“Căpşunarii” din Golf şi
dinamica iordaniană

Cel mai luxos hotel din Amman, capitala Iordaniei, ‘Royal’ a fost
rezervat în ultimele două zile pentru delegaţia care l-a însoţit pe regele saudit,
aflat în vizită oficială. Suveranul din Golf a fost primit regeşte, de gazda sa
regală Abdullah al-II-lea, ceea ce a dat vizitei un caracter de sărbătoare. La
toate intersecţiile cu autostrada care vine de la aeroport, au fost instalate corturi
în care, în momentul trecerii alaiului regal, au fost sacrificate cămile şi oi, după
un vechi obicei al locului, carnea acestora fiind oferită săracilor. 200 de cămile
au omagiat în acest fel pe înaltul oaspete. Vorbeam de hotelul Royal, în
debut.Este o clădire originală, cu 23 de etaje, inspirată de Turnul Babel, cu o
formă circulară, spiralată. A fost construit în urmă cu câţiva ani, cu banii unuia
dintre ginerii lui Saddam, care s-a refugiat luând cu el o sumă impresionantă
de bani, investită în acest mod pragmatic. Peste câteva luni se va inaugura la
Amman un alt hotel de excepţie – ‘Everest’. Situat pe un deal din zona selectă al
oraşului, acesta reprezintă tot o ‘investiţie’ irakiană, din banii aceluiaşi strângător
dictator, la a cărui cădere au fost furaţi sau împărţiţi între cei care au avut prilejul
să se afle în preajma lor. Recent a făcut vâlvă o întâmplare: la o bancă din provin-
cie, din apropierea frontierei cu Irakul, a venit un irakian, cu un cufăr voluminos
şi a spus că vrea să depună nişte bani. Cât? – a fost întrebat. ‘5 milioane de dolari !’
– a răspuns acesta. Un casier a preluat cufărul şi a început să numere banii. Când
a ajuns la 5 milioane, i-a raportat directorului băncii: ‘Ce fac? Am numărat doar
jumătate din banii din cufăr!’ Directorul l-a întrebat din nou pe depunător: ‘Câţi
bani sunt în cufăr?’ ‘5 milioane’ – a răspuns acesta, senin…

De la răsturnarea lui Saddam, peste 1 milion de irakieni s-au refugiat
în Iordania. În marea lor majoritate oameni cu bani sau în posesia unor averi,
cu care au deschis o adevărată competiţie pe piaţa imobiliară. Achiziţiile
irakiene au făcut ca preţul caselor aproape să se tripleze. Iordania cunoaşte
astfel o creştere economică, dar una nesănătoasă şi care îi dezavantajează pe
autohtoni. Se întâmplă ceva de genul banilor căpşunarilor noştri. Regimul
politic instaurat de regele Hussein şi preluat şi consolidat de Abdullah conferă
Iordaniei echilibru şi stabilitate – caracteristici rare în zonă. Alături de toleranţa
religioasă aceste calităţi au făcut ca de-a lungul ultimelor decenii spre Iordania
să se îndrepte câteva valuri de emigranţi – palestinieni, libanezi, irakieni – care
au adus cifra populaţiei spre vreo 5 milioane, aproape triplu faţă de populaţia
originară. Deşi lipsită de resurse naturale importante, ţara a progresat, conso-
lidându-şi ramuri ca agricultura (pe platourile pietroase se cultivă inclusiv
grâu), extracţia de fosfaţi, dar mai ales comerţul şi, mai recent, turismul.
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Iordania a devenit şi unul dintre jucătorii politici importanţi din zonă, aici având
loc negocierile quadripartite referitoare la situaţia din teritoriile palestiniene.
Oraşe ca Amman sau Aqaba (zonă liberă) s-au dezvoltat spectaculos şi oferă
imaginea unor autentice metropole moderne şi dinamice.
Corespondenţă din Iordania (30 iunie)

Commedia dell’arte

Teatrul Evului Mediu, cunoscut sub numele de ‚commedia dell’arte’
se baza pe un truc simplu: complicitatea dintre actori şi spectatori. Aceştia din
urmă se prefăceau a nu vedea şi a nu înţelege ceea ce nu servea tema, dim-
potrivă stimulând şi dirijând jocul actorilor în direcţia cunoscută şi aşteptată
de toată lumea. Adică, un fel de ‚voi vă faceţi că jucaţi şi noi ne facem că vă
credem’…

Cam aşa se întâmplă în politica românească actuală: avem câteva per-
sonaje, despre care ştim totul, şi care nu fac altceva, de-a lungul actelor, decât
să rostească replici mereu rostite, să-şi dea în mod repetat cu mătura în cap,
să-şi pună piedici, dând brânciuri în hohotele de râs ale asistenţei.

Cu totul şi cu totul demn de această artă mi s-a părut recentul schimb
de scrisori dintre preşedinte şi premier, care, mai nou, dialoghează pe calea
corespondenţei. Parcă-i şi vezi scriind cu râvnă, trecându-şi limba pe marginea
plicului pentru a-l lipi, punând marca şi repezindu-se la cutia poştală pentru
ca, mai apoi să aştepte, fremătând, după uşă, să sune poştaşul cu răspunsul.

Ce-şi scriu cei doi fruntaşi ai naţiei. Păi, despre caniculă. Şi despre
secetă. Cum stă şi bine unui om venit din popor şi întors la acesta călare pe
referendum, Traian Băsescu se arată foarte îngrijorat de modul în care soarele
pârjoleşte culturile sub privirile nesimţitoare ale responsabililor publici. Şi îi
cere fostului său prieten Tăriceanu să ia toate măsurile pentru  a contracara
efectele negative ale secetei. Mă mir doar că anterior n-a făcut o vizită de lucru
pe o tarla crăpată sahelic de soarele Bărăganului, pentru a dialoga cu ţăranii
care au furat tuburile de irigaţii, pe tema incompetenţei guvernului. Ce face
‚andrisantul’ Călin Popescu Tăriceanu? Răspunde, tot pe calea poştei. Şi zice
că e impresionat de faptul că pe preşedinte îl preocupă grija faţă de guvern,
drept pentru care îi cere ajutorul: să implice societatea civilă în lupta cu seceta!
Care societate civilă? Să fim serioşi: o ştie toată lumea: aia care a fost la Neptun
cu elicopteru’ să se întâlnească cu preşedintele şi să pună ţara la cale. Societatea
civilă - aceea care le ştie pe toate şi dă lecţii la orice oră din zi şi din noapte,
pe orice temă. Are dreptate Tăriceanu: să se treacă de la teorie la practică. Să-
i vedem pe civici la treabă, udând porumbul cu stropitoarea şi floarea-soarelui
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cu cana.
Un lucru este cert: din corespondenţa celor doi va rezulta o nouă faţă

a societăţii civile – una mai activă şi mai pragmatică, care-ar putea-o face să
se transforme în partid şi, în cele din urmă, să ajungă la guvernare!   (2 iulie)

Să vină tehnocraţii!

Cu un 13% din intenţiile (actuale) de vot, PNL-ul se arată într-o
minoritate tot mai accentuată, mai ales că, în conformitate cu acelaşi sondaj
(INSOMAR), UDMR-ul nu-i mai adaugă nimic, cu previzionatul său 4%
urmând să nu mai intre în viitorul Parlament. Aşadar, se cam adevereşte lozinca
băsesco-democrată referitoare la ilegitimitatea unei guvernări fără suport par-
lamentar şi electoral.

Cum astea sunt considerate simple figuri de stil, Guvernul îşi vede mai
departe de treabă. Cu propuneri electorale – vezi mărirea punctului de pensie
– şi cu acţiuni de imagine. Astfel, Delegaţia Permanentă (cât de permanentă?)
n-a ezitat în a-şi exprima încrederea în cei trei miniştri repetenţi ai săi:
Cioroianu, Chiuariu şi Adomniţei. Cioroianu i-a servit pe tavă lui Băsescu un
nou argument referitor la nepotrivirea sa cu funcţia, după penibila prestaţie de
la conferinţa de presă a Condolezzei Rice: a confundat, într-o reuniune inter-
naţională, Georgia cu Azerbaigeanul! Mă rog, poate fi considerată o ‚replică’
la cei care confundă curent Bucureştiul cu Budapesta, dar gafa e gafă şi se
contabilizează ca atare. Chiuariu se dă şi el în stambă, nerecunoscând o scri-
soare către Comisia Europeană, care dacă ar fi existat n-ar fi fost o gafă la fel
de mare ca ceea ce rezultă din negare. Iar constructorul Adomniţei îşi vede de
drumurile lui pe la porţile unui învăţământ cu care nu prea are mare lucru în
comun – nici măcar cât zicea Traian Băsescu că are, personal. Cu o asemenea
tripletă, la care se adaugă gafele unor miniştri maturi, precum Meleşcanu,
Tăriceanu are şanse foarte mici să convingă pe cineva că treaba merge bine
înainte, chiar şi cu un scor de 18%. Restructurarea guvernamentală se dove-
deşte deja un eşec şi singura şansă pe care o are premierul de a mai reduce din
riscurile extincţiei electorale este o remaniere dură, în care turişti de felul celor
trei să fie înlocuiţi cu tehnocraţi, acceptaţi de opoziţie şi nu neapărat liberali.
Pentru că izvorul de cadre al PNL pare să fi secat odată cu seceta, altfel nu-mi
explic cum de-a ajuns premierul să numească în funcţii importante personaje
a căror greutate reală poate fi cântărită cu ochiul liber.  (3 iulie)
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A fost sau n-a fost… aviară?

Dacă mare lucru n-a apucat să facă pentru domeniul care i s-a încre-
dinţat într-un mod, aş zice, cam imprudent – experienţa sa de ministru al
finanţelor nefăcând din el, automat, un specialist apt pentru oricare alt porto-
foliu – Decebal Traian Remeş (alt Traian, născut, pe deasupra, la Băseşti!) a
apucat măcar să facă o descoperire senzaţională: că în ministerul de care se
ocupă nu există nici o menţiune a existenţei gripei aviare! Cu alte cuvinte, din
nici un document din arhiva ministerului care s-a luptat din răsputeri cu
inamicul aripat nu reiese că în România anilor 2005 – 2006 ar fi existat această
molimă! E ca şi cum ai spune că, în ciuda tuturor eforturilor lor, istoricii n-au
reuşit să găsească în documentele din timpul domniei lui Vodă Caragea vreo
referinţă la epidemia de ciumă care a devastat ţara! Împărtăşesc pe deplin
uimirea teoretică a domnului Remeş, neputând să nu mă întreb: de ce? Or
aviara asta n-a existat, de fapt, cu toată tevatura care s-a făcut în jurul ei, or a
fost considerată ca un fapt atât de notoriu încât nimeni nu s-a mai obosit să
pună pe hârtie vreo impresie. Cum a doua variantă mi se pare exclusă am să
mă opresc la prima. Şi am să merg pe firul evenimentelor.

Primele semnale cum că am avea de-a face cu aviara au venit în
toamna lui 2005, odată cu păsările călătoare. Atunci s-au suspectat decesele –
obişnuite, altfel – ale unor orătănii din ogrăzile oamenilor – ca fiind de prove-
nienţă aviară. S-a declanşat o veritabilă isterie în care rolul principal l-a jucat
ministrul de atunci, cel avid după publicitate şi expunere mediatică. Măsurile
iniţiate de acesta au fost nu doar pripite, dar şi lipsite de o bază ştiinţifică şi
legală. Oamenilor le-au fost ucise păsările din ogradă, fiind lăsaţi cu un pumn
de bani, dar fără hrana cotidiană, înaintea vreunei confirmări (dealtfel, aceasta,
sută la sută, n-a venit niciodată). Combaterea maladiei a prilejuit o grămadă
de manevre de pe urma cărora s-au îmbogăţit fel de fel de şmecheri care stro-
peau maşinile cu apă chioară pe baza unor licitaţii trucate sau prin celebrele
‚încredinţări directe’. Producători autohtoni de carne de pasăre au fost falimen-
taţi pe bază de zvonuri sau de… concurenţă, îmbogăţind importatorii. Costurile
– enorme – ale luptei cu un inamic nu doar imprevizibil, dar probabil şi inexis-
tent – au fost exorbitante şi nimeni nu a catadixit să le calculeze. Ministrul –
trompetă Flutur a căzut din motive de concubinaj politic, nu de incompetenţă
şi continuă să dea lecţii de morală şi onestitate de pe o baricadă de circumstanţă.
Ori, dacă revelaţia ministrului Remeş se dovedeşte reală, ex-ministrul Flutur
ar trebui să dea socoteală. Ban cu ban…  (4 iulie)
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Candidatul Cioroianu?

Nu este pentru prima dată când cad într-o ‚capcană’ de presă. Este un
risc pe care meseria îl pune în evidenţă, cu toate consecinţele sale. Apar
aserţiuni – unele şocante – pe care branşa le preia fără a mai solicita garanţii
de autenticitate, trimiţându-le direct în folclor. Este cazul, de pildă, al celebrei
fraze ‚Victoraş, ai grijă de copii’ – pe care ar fi adresat-o Elena Ceauşescu lui
Stănculescu, pe acoperişul CC-ului.Nimeni nu poate să o confirme, cu atât mai
puţin ‚andrisantul’, dar ea continuă să domine amintirile Revoluţiei. Nenumă-
rate astfel de exemple îşi fac loc în legenda politică a contemporaneităţii,
negarea sau rejectarea lor nemaifăcându-se auzite în hărmălaia controverselor
de fiecare zi.

Aşa ar fi şi povestea cu ministrul Cioroianu, care la nu se ştie ce reu-
niune internaţională ar fi confundat Georgia cu Azerbaidjanul. Ştire-bombă pe
care o jurnalistă de la o agenţie cu pretenţii a lansat-o spre marea bucurie a
tuturor celor care au un cui împotriva noului titular de la Externe sau vreo da-
torie morală faţă de titularul de la Cotroceni. Mărturisesc că, împotriva obi-
ceiului, am dat şi eu credit acestei poveşti tentante, deşi bunul simţ mi-a dat
un ghiont îndemnându-mă să refuz asocierea Cioroianu-Udrea. În sensul că,
deşi n-a fost consilier prezidenţial, primul este mai puţin pasibil de a face o
asemenea confuzie, care ţine mai ales de cultură generală.

Un coleg mai binevoitor, mi-a semnalat cazul şi mi-a făcut şi demon-
straţia erorii. Ca întotdeauna, o ‚mea culpa’ nu rezolvă mare lucru. Nu cred
nici că dl Cioroianu este atât de orgolios încât să mă dea în judecată pentru a
obţine o satisfacţie morală, tardivă şi inutilă. Nu pot să nu sesizez însă o cam-
panie subtil concertată împotriva celui mai tânăr membru al Guvernului.
Evident, acesta nu are experienţa unui diplomat de carieră. Nici n-are cum. Are
însă o solidă cultură şi uzul european al unui astfel de tip de relaţii pe care nici
alţi titulari ai portofoliului Externelor nu l-au avut. Şi nici funcţia de ministru
de Externe nu mi se pare a fi una mai puţin politică decât altele (câtă pregătire
diplomatică avea Joschka Fischer?) Acest handicap nu mi se pare însă a fi unul
care să facă necesare atacurile la care este supus, sistematic Cioroianu pentru
a se justifica rezervele şi ostilitatea cu care şeful statului i-a întâmpinat candi-
datura (acelaşi şef de stat care o considera pe domnişoara Pârvulescu calificată
pentru Integrarea Europeană). Cred, mai degrabă, că interesul general cere ca
Cioroianu să fie sprijinit în demersurile sale de a controla domeniul şi de a
obţine rezultatele de care are nevoie mai mult ţara, decât el personal.

Sigur, ştiu că se mai pot suspecta anumite lucruri, cum că un ministru de
Externe ar putea dobândi prea mult capital politic pentru a deveni, la un moment
dat, un concurent periculos pentru dobândirea unei anumite demnităţi, dar mă
feresc să continui pe o astfel de partitură. E încă prea devreme. Sau nu?  (5 iulie)
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Axa Băsescu-Becali

Cu siguranţă că “viitorul premier pe care îl voi numi va fi de la PD”
– a declarat preşedintele Băsescu, într-o emisiune de televiziune referindu-se
la modul în care vede el evoluţia situaţiei politice. Ca şi în alte multe cazuri în
care vădeşte o cunoaştere destul de aproximativă a mecanismelor democratice,
Traian Băsescu dă impresia că numirea premierului îi revine de drept. Că el
este cel care spune: m-am săturat de liberali, acum voi numi un democrat în
funcţia de premier! Pe dl Boc, de exemplu, că e competent şi ascultător. 

În realitate, lucrurile sunt niţel diferite. În sensul că preşedintele nu
numeşte, ci desemnează cu formarea guvernului pe reprezentantul acelui partid
sau al acelei coaliţii care deţine majoritatea parlamentară. Deci nu este un act
de voinţă prezidenţială, ci unul de respectare a Constituţiei şi a configuraţiei
politice rezultate din alegeri.

Că dl Băsescu are probleme personale de interpretare a Constituţiei se
ştie. Se ştie încă din 2004, pe la sfârşit, când domnia sa a forţat lucrurile într-un
mod mai degrabă haiducesc decât democratic, şi în locul prietenului său
Năstase, care aştepta cuminte desemnarea, i-a încredinţat nobila sarcină duş-
manului său Tăriceanu, după ce a pus la cale ‘trădarea’ conservatoare.

Probabil că Traian Băsescu vede şi de data asta lucrurile într-un fel
asemănător, cu diferenţa că în locul lui Călin la desemnare – sau numire? – se
va prezenta Emil. S-ar părea că sondajele de opinie sunt favorabile acestei
opţiuni. Dacă mâine s-ar vota, PD-ul ar obţine circa 40% din voturi. Dar de
unde ia celelalte 11, de care ar avea nevoie? De la PNL? Poate doar peste
cadavrul lui Tăriceanu – şi asta în cazul în care PNL-ul nu va fi definitiv
doborât sub prag de exerciţiul guvernării solitare. De la PSD? Partidul cu care
PD-ul nu se poate alia, conform statutului său, care prevede o duşmănie eternă
faţă de fratele FSN-ist? Cu PRM-ul lui Vadim, indiferent cât va mai obţine la
anul? Glumiţi. Cât despre artizanii ‘trădării’ din 2004 (conservatorii şi maghia-
rii) acelaşi sondaj dă de înţeles că n-ar obţine nici măcar cifra necesară intrării
în Parlament. Rămâne o singură speranţă: într-un câmp politic în care susţi-
nerea prezidenţială n-a creat decât adversari, răsare luminoasă figura lui Gigi
Becali, călare pe calul alb al mântuirii neamului de necredincioşi. Problema
este însă: cât de real este optimismul statistic al momentului? Poate lua Becali
mai mult de 10 procente? Şi de la cine? Iar dacă le ia, nu cumva va găsi cu
cale să tranzacţioneze însuşi postul de premier nedemocrat? Şi, cu o axă de
zile mari, Băsescu-Becali, către ce orizont se va îndrepta România?   (6 iulie)
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Muniţie de tip “Macovei”
lansată în Macedonia

După atacurile aeriene ale NATO asupra Iugoslaviei, asistăm la o
nouă agresiune în spaţiul ex-iugoslav: artileria şi aviaţia civică au folosit mu-
niţie de tip ‚anticorupţie’ pentru a o lansa pe Monica Macovei în Macedonia!
În felul acesta s-a răspuns apelurilor aproape disperate ale minorităţii necorupte
din Macedonia, aflată în situaţia de a fi copleşită de o majoritate coruptă,
dornică de independenţă.

Ce a calificat-o pe Monica Macovei pentru această misiune?
În primul rând, o carieră de procuror, făcută pe vremea comunismului, când a
încercat din răsputeri să mineze sistemul din interior, încurcând dosare şi sus-
pecţi. Pentru a se răzbuna, autorităţile vremii i-au compus o serie de falsuri,
sub formă de mandate de arestare semnate în alb, pe care inamicii săi de azi
le-au vânturat fără succes prin faţa opiniei publice.

Apoi, după ‘89, prin serviciul la Parchetul General, unde a fost perse-
cutată de şefi pe motive puerile: că n-ar rezolva dosare, că le-ar întârzia prea
mult, că ar fi mai mult plecată în străinătate…

Următoarea etapă a regăsit-o în societatea civilă, de unde a putut să
denunţe abuzurile foştilor colegi şi să susţină cauze drepte, ale unor persecutaţi
politic, precum Bivolaru şi a sa MISA. Este locul unde a remarcat-o Cozmin
Guşă, eminenţa cenuşie de scurtă durată a noului regim Băsescu, care i-a re-
comandat-o cu căldură preşedintelui pentru a fi introdusă în guvernul
Tăriceanu. Abia aici a început Monica Macovei să strălucească. Fire conflic-
tuală, ca şi şeful său de la Cotroceni (pe cel de la Victoria nu prea l-a recunoscut
ca atare), ministreasa s-a lansat, mai întâi, într-o luptă pe viaţă şi pe moarte cu
CSM-ul, cel colcăind de comunişti şi nostalgici, pe care i-a făcut de râs peste
tot pe unde a putut. Apoi s-a angajat în combaterea grelei moşteniri pesediste,
reuşind să scoată numirea procurorilor din custodia CSM-ului, lăsând-o la
îndemâna obiectivităţii şi imparţialităţii ministeriale. A lansat apoi un pachet
de legi – acuzate de a fi fost scrise de oamenii săi pe genunchi – pe care o Curte
Constituţională obedientă fostului preşedinte l-a returnat la andrisant, fiind cât
pe ce să provoace demisia Tăriceanului. Şi, în fine, ultima sa operă a fost legea
ANI, proiectul ei, atât de complexă şi de riguroasă, încât nimeni n-a înţeles
nimic, fiind şi respinsă de un parlament retrograd. A urmat remanierea de gu-
vern şi mârşăvia punerii pe liber a celui mai bun ministru român din istorie –
conform opiniei prietenului său Frattini.

Ce va face Monica în Macedonia? Probabil că ceea ce ştie mai bine.
Va aţâţa ministerul contra CSM-ului (dacă există aşa ceva), va întărâta judecă-
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torii împotriva procurorilor, va zăpăci pe toată lumea până când, sătui de astfel
de anticorupţie cu ştaif de scandal, macedonii îi vor mulţumi din inimă şi o
vor ruga să facă cale întoarsă. Iar asta – după estimările specialiştilor în maco-
vistică – nu se va întâmpla peste prea mult timp.    (7 iulie)

Buletin de ştiri

Căldură mare! Ce ţi-e şi cu încălzirea asta globală! În curând o să
luăm locul ţărilor calde – cu turişti cu tot… Până atunci tot românul transpiră
din greu şi se gândeşte de două ori când să pună mâna pe ‚instrumentul’ de
lucru: odată, dacă angajatorul îi asigură, conform legii, apa minerală şi aerul
condiţionat; iar a doua oară dacă se merită să-i fiarbă creierii în cap la muncă,
în loc să stea pe o terasă, la umbră. Şi să se gândească dacă i-ar place sau nu
să citească dosarul de securitate al lui Traian Băsescu, de la CNSAS. Conform
BCS, mai bine de jumătate dintre români l-ar lectura cu interes. Pe Traian
Băsescu chestiunea pare să-l preocupe mai puţin. Dânsul a fost preocupat în
weekend de botezul finuţei sale de la Arad. Iar de acolo s-a dus glonţ să sărbă-
torească Ziua Magistratului la Alba-Iulia. Fără Monica de data asta (niţel ocu-
pată prin Macedonia). Acolo, preşedintele n-a uitat să le amintească
magistraţilor că reforma nu s-a făcut şi că salvgardarea stă la colţ, la pândă, la
anul. S-a luat niţel şi de ministrul ăsta nou, care era şi el prin preajmă. Magis-
traţii o dau însă cu independenţa justiţiei, de parcă chestia asta le-ar rezolva
lor toate problemele. Eu nu mă gândesc decât la judecătorul care va primi do-
sarul primarului Falcă de la Arad, finul preşedintelui, şi cum va judeca acesta
ce e mai bine să facă. În deplină independenţă…

Măcel pe şosele! Autostrada Soarelui a început să producă, masiv, vic-
time. O ajută şi neglijenţele constructorului, dar şi hoţia ţăranilor, care-i distrug
dotările. Şi pentru că trebuia să cadă un cap, ministrul David l-a găsit pe ches-
torul Jianu, şeful Poliţiei Rutiere, că din cauza lui s-a întâmplat ce s-a întâmplat.
Exact ca pe vremea răposatului: când se întâmpla ceva, era dat afară cineva.
Nu conta cine…

În schimb, pe autostrada Bechtel nu sunt accidente. Sunt doar inci-
dente. Gurile rele zic că aceasta va costa, până la urmă, de vreo trei ori mai
mult decât suma pentru care au bătut palma cu americanii Năstase şi Mitrea.
Adică, în loc de vreo două, şase. Miliarde. De euro. Aceasta va fi însă gata
exact la termen pentru a circula pe ea cele 200.000 de maşini pe care le va pro-
duce anual, fabrica de la Craiova, pe care o iau americanii de la Ford. Ce mult
îmi plac mie condiţiile astea, exacte, pe care le punem noi cumpărătorilor de
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active. Şi cum se dau ei peste cap să le îndeplinească…
Bine măcar că nu vor fi tractoare pe şoseaua asta. Tractoare de la Tracto-

rul. Gata: s-a vândut cu peste 80 de milioane de euro unor englezi. Care vor de-
mola halele şi vor face un cartier nou-nouţ pentru care vor încasa cam de zece ori
mai mult. N-am să înţeleg nici în ruptul capului de ce operaţiuni atât de limpezi
este nevoie să le facă alţii, nu noi. Dar nu ţin morţiş să aflu răspunsul…  (10 iulie)

Bordeiul de beton şi sticlă

‘Afacerea Bordei’ scoate în evidenţă, dincolo de complicaţiile lega-
liste, existenţa poate a celei mai mănoase îndeletniciri postdecembriste.
Pe fondul isteriei declanşate de susţinătorii lui ‘restitutio in integrum’ în
confruntarea lor cu partizanii mai mult sau mai puţin interesaţi ai etatismului,
a apărut această categorie: a oamenilor cu bani, dispuşi să investească în ope-
raţiunile de recuperare a unor bunuri pentru care foştii proprietari nu mai aveau
sau nu mai au nici timp, nici răbdare şi nici bani – cunoscute fiind procedurile
greoaie şi lipsite de celeritate ale sistemului judiciar românesc. A existat şi mai
există o categorie de moştenitori care n-au reuşit să se încadreze în termenele
succesive de solicitare a restituirii, sau care nu dispun de documentarea com-
pletă. S-a format şi consolidat, în paralel, o altă categorie: cea a cumpărătorilor
de astfel de drepturi. Ei află, prin interpuşi sau prin agenţii specializaţi, care
sunt ‘poturile’ mari, respectiv moştenirile importante nerevendicate. Dau de
urma celor în drept şi negociază: mai puţini bani, dar acum – sau mai mulţi,
dar prea târziu sau deloc. Aparent este o ruletă, un joc, în care se mizează pe o
carte care poate să fie sau nu câştigătoare. În realitate, această veritabilă in-
dustrie merge la sigur. Toate rotiţele mecanismului sunt atent verificate şi bine
unse, în aşa fel încât să conducă spre finalul aşteptat. Atât la nivelul producerii
de dovezi (s-a perfecţionat o adevărată industrie de profil care produce aproape
orice tip de document) până la disponibilitatea (contra ‘taxă’) acceptării şi luării
lor în considerare. În acest fel, un procent important din terenurile şi clădirile
din zonele cele mai scumpe ale Bucureştiului au intrat în mâna câtorva per-
soane pe care le veţi regăsi sistematic pe rolurile instanţelor în calitate de re-
clamanţi. Una dintre acestea este şi domnul Constanda de la Bordei. Dânsul
nu este la prima afacere de acest gen. A mai câştigat câteva proprietăţi în
confruntarea în instanţă cu un proprietar nepăsător şi neglijent – RAPPS-ul.
A primit şi despăgubiri importante de pe urma tergiversării punerii în posesie
cu care-şi finanţează actuala acţiune. Este unul dintre ‘băieţii deştepţi’ ai imo-
biliarelor care-şi construieşte o avere spectaculoasă pe baza anihilării sistema-
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tice a fiecărui metru pătrat de spaţiu liber de care mai dispune Capitala, aflată
deja într-un serios deficit de zone de recreere şi respiraţie. Cu tot teatrul jucat
de Videanu şi Compania, soarta Bordeiului este pecetluită. Ea a fost decisă
încă de atunci când predecesorul său a admis să se facă un astfel de schimb,
strigător la cer, în numele unei legalităţi care excede legalitatea urbanistică şi
regulile de convieţuire. La anul pe vremea asta vom avea un Bordei din beton
şi sticlă, aşa cum avem deja o Băneasa de beton şi sticlă, în locul hectarelor
vitale de vegetaţie. Iar pe dl Constanda îl vom vedea, probabil, în următoarea
legislatură, parlamentar, şef de comisie la abuzuri…   (11 iulie)

Mărirea pensiilor –
armă de luptă politică!

Preşedintele Băsescu, al tuturor românilor – inclusiv al pensionarilor
– este foarte preocupat ca nu cumva mesajul său să fie înţeles greşit. Unica sa
dorinţă este ca recentul proiect guvernamental de mărire a pensiilor să nu fie
cumva o păcăleală. Şi atunci, aprobând proiectul, s-ar face părtaş la aceasta.
Nu! Preşedintele vrea să se mărească pensiile, dar mai înainte vrea să ştie cum
şi de unde. De aceea, înainte de a-l promulga (sau nu) îi cere premierului un
raport amănunţit asupra surselor: de unde se vor lua banii necesari şi ce garanţii
sunt că aceşti bani chiar vor exista.

Interesul prezidenţial este pe deplin justificat. Supiciunile sale au fost
alimentate chiar de premierul Tăriceanu, care cu vreo săptămână înainte de a
da această hotărâre de guvern, declara că nu există resursele necesare pentru a
se mări pensiile. Apoi, cu senitătatea care-l caracterizează, mai ales atunci când
e vorba de decizii care se contrazic, a anunţat naţia de pensionari că majorarea
este perfect posibilă. E drept că între timp a avut câteva convorbiri de taină cu
Mircea Geoană  - unul dintre consilierii săi neoficiali, după părerea democraţi-
lor – şi este, desigur, meritul acestuia de a-i fi deschis ochii şi de a-l fi convins
că dacă va căută mai atent prin cotloanele bugetului va aduna suma necesară
uşurării vieţii celei mai expuse dintre categoriile sociale.

Am putea spune, altfel, că asistăm la o simplă dispută tehnică, între
persoane cu aceleaşi idealuri, dar cu modemuri şi sisteme de calcul diferite. În
realitate ne aflăm în faţa unei hărţuieli politicianiste, în care o măsură guver-
namentală cu serioasă motivaţie populistă este contestată doar din raţiuni de
adversitate politică. În timp ce Tăriceanu speră că mărirea pensiilor îi va aduce
pe pensionari la urne, mai hotărâţi ca oricând să recompenseze prin voturi
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sacrificiile guvernamentale, Băsescu ar dori din tot sufletul ca Tăriceanu să nu
găsească aceşti bani şi să-şi rupă gâtul spre a-l putea înlocui cu Boc. Ba, spe-
ranţa sa este de două ori mai mare pentru că odată cu al lui Tăriceanu nici gâtul
lui Geoană n-ar rămâne intact, ceea ce ar deschide larg calea spre o guvernare
mai eficientă şi mai  consonantă cu nobilele idealuri prezidenţiale.

Cât despre pensionari, ce să mai spunem? Şi într-un caz şi în altul, sta-
rea lor nu se va îmbunătăţi şi vor rămâne la discreţia luptelor politice sterile,
în care protagoniştii se vor folosi de ei şi de necazurile lor doar ca un instrument
de pocnire a adversarului. Nimic mai mult.   (12 iulie)

Zece ani de când
a fost Bill la noi!

Au trecut zece ani de la vizita de consolare pe care preşedintele ame-
rican Bill Clinton a făcut-o la Bucureşti, după summit-ul NATO de la Madrid
unde, contrat aşteptărilor – şi promisiunilor – România n-a fost inclusă în
‘valul’ care compunea tripleta fruntaşă a Estului: Ungaria-Polonia-Cehia.
Am avut şansa de a mă afla, în calitate de jurnalist, la Madrid, în timpul
summit-ului. Îmi amintesc foarte bine optimismul cu care preşedintele
Constantinescu poposise în capitala spaniolă, convins că victoria încă proaspătă
pe care opoziţia ‘democratică’ o obţinuse în faţa cripto-comuniştilor social
democraţi, califica automat ţara noastră pentru accesul în clubul select al or-
ganizaţiei tratatului Atlanticului de Nord. Cum miliardele de dolari, investiţii
pe care le anticipase Convenţia Democratică, nu începuseră încă să curgă, prin-
cipala nădejde se punea atunci în ‘umbrela’ de securitate colectivă pe care
NATO urma să o planteze pentru a-i convinge pe investitorii occidentali să po-
posească în România. În faţa opoziţiei preşedintelui american – la rândul său
obligat de opoziţia Senatului SUA – sprijinul lui Chirac n-a mai contat. Jocurile
fuseseră făcute încă dinainte ca Bill să poposească, ultimul, în uriaşul său ‘Air
Force One’ pe aeroportul din Madrid, lăsându-se aşteptat vreo jumătate de oră
până să coboare, de către regele Juan Carlos. Bucuria unora a însemnat şi
resemnarea noastră. Bulgarii, măcar, nici nu încercaseră să spere. Ne-am întors
cu toţii la Bucureşti, cam cu coada între picioare, pentru a-l întâmpina pe
marele Bill în prima vizită a unui preşedinte american, după cele făcute la
Bucureşti de Nixon şi Carter, în cu totul alte conjuncturi. Deşi umiliţi, politi-
cienii români şi-au regăsit tonusul odată cu asigurarea primită de la Clinton,
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cum că ne aflăm pe ‘drumul cel bun’. Un drum care, într-adevăr, avea să ne
poarte, după 5 ani, spre o organizaţie deja pusă în umbră de coaliţia ameri-
cană ad-hoc pentru Afganistan şi Irak, şi de nefericita intervenţie a NATO în
Iugoslavia. Vizita din ’97 a fost un premiu de consolare, de pe urma căruia nu
pot să nu-mi amintesc că m-am ales şi eu cu ceva: cu o strângere de mână cu
adevărat bărbătească din partea celui mai puternic om de pe planetă, la recepţia
dată în onoarea sa de Emil Constantinescu, care m-a prezentat omologului său
într-un moment în care încă mai cocheta cu o presă care avea să-l dezamă-
gească nu peste multă vreme…  (13 iulie)

Coloana a V-a democrată!

Trebuie să recunosc că teoria pe care o lansează fostul preşedinte
Constantinescu este cel puţin interesantă. Cel care a fost învins de ‘structuri’
păstrează încă rana vie a eşecului şi resentimentele aferente. În guvernarea
CDR-isto-democrată din 1997-2000, partidul dlui Roman a fost piedica esen-
ţială în calea armoniei dintre puterile statului, iar Traian Băsescu a fost vârful
de lance al opoziţiei antiprezidenţiale de atunci. Aşa încât ideea că două valuri
succesive de ‘structuri’ au intrat şi intră în Partidul Democrat, o dată la fuziunea
cu partidul lui Măgureanu şi a doua, cu previzibila fuziune cu partidul lui
Talpeş, rămâne de luat în seamă. Cum de luat în seamă este şi ideea că în acest
fel Partidul Democrat, al dlui preşedinte Băsescu, îşi croieşte drum spre gu-
vernare folosind metode şi efective neortodoxe.  Nu este pentru prima dată
când se arată cu degetul spre rolul pe care-l joacă serviciile secrete, foştii lor
membri, în viaţa politică. Şi este de notorietate faptul că membrii la vedere,
nu acoperiţi – ai acestora au ajuns să deţină funcţii importante în partide par-
lamentare sau neparlamentare. Cele mai notorii cazuri sunt acelea ale PRM şi
PD, dar nici altele, precum PSD sau PNL n-au fost ocolite de ‘structuri’. 

Ce vrea să însemne semnalul pe care-l dă Emil Constantinescu? Că
demersul democraţilor este unul fără precedent prin amploarea şi diversitatea
metodelor utilizate pentru a ajunge la putere. Şi că odată ajunşi la putere, aceş-
tia vor guverna prin metode preluate din recuzita tradiţională a serviciilor.

Desigur, la o privire mai calmă, aduce a exagerare să susţii că toţi cei
care au aderat la iniţiativele politice ale domnilor Măgureanu şi Talpeş ar fi
foşti subordonaţi sau colegi. Şi chiar de-ar fi aşa, nu văd cine i-ar împiedica să
facă politică şi chiar să fie performanţi. La urma-urmelor, un partid are nevoie
de management performant şi de disciplină creatoare pentru a performa. Din
păcate nu a fost şi nu este cazul prea multor partide de pe scena politică româ-
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nească. Singurul element de luat în seamă, şi asta pentru viitor, este că ar trebui
să existe o reglementare care să limiteze accesul în politică al foştilor şefi de
servicii secrete, presupunându-se că aceştia ar putea utiliza datele şi infor-
maţiile pe care le-au deţinut în cursul mandatului pentru a influenţa sau deter-
mina decizii susceptibile de a se lua sub o anumită presiune.

În rest – suntem o ţară liberă şi într-o ţară liberă oamenii pot face orice
doresc atâta timp cât respectă legea. Inclusiv să facă fuziuni de partid, chiar
dacă dl Constantinescu vede în asta un pericol.    (14 iulie)

Mischie, prezent! Cine urmează?

Prima acţiune serioasă anti-corupţie, declanşată în timpul lui Iliescu
şi Năstase la adresa baronilor locali suspectaţi de a încălca legea instaurând-o
pe a lor, proprie, se finalizează, iată, în vremea lui Băsescu şi Tăriceanu.
Subiectul: unul dintre fruntaşii locali ai fostului partid de guvernământ, Nicolae
Mischie de la Gorj. Acesta a fost condamnat la patru ani de închisoare cu exe-
cutare, pentru trafic de influenţă şi luare de mită. Mischie a făcut ceea ce sufi-
cient de mulţi dintre colegii şi omologii săi făceau şi fac în zonele lor de
influenţă pe care considerau şi consideră că au libertatea să le păstorească cum
cred ei mai bine. Să folosească banii publici pentru a face drumurile pe care
umblă ei, încredinţând lucrări firmelor care cotizează ridicându-le câte o casă
sau făcându-le cadou câte o maşină. Atât de intrate în firescul, normalitatea de
fiecare zi deveniseră aceste lucruri încât chiar subiectul acestor rânduri a fost
uimit şi nedumerit atunci când Parchetul l-a chemat la audieri: cum adică, să
mi se facă mie una ca asta? Eu care am luptat şi am cotizat când partidul era la
anaghie, în opoziţie?

Această primă încercare a fostului premier Năstase, de a mai domoli
corupţia care luase avânt, prin sacrificarea câtorva capete locale (au mai fost
atunci pe liste liderii de la Vrancea, Ilfov şi Ialomiţa) nu a avut darul să
convingă opinia publică de faptul că această măsură e una serioasă. Principalul
motiv a fost că vârfuri ale suspiciunii de corupţie, aflate în funcţii înalte, în
jurul preşedintelui de partid şi a premierului de atunci, n-au fost atinse nici cu
un deget. Într-un fel, sacrificiul – aproape inutil, prin prisma evoluţiei ulterioare
a sentimentelor publice – s-a întors chiar împotriva lui Năstase, el fiind cel
care, după ieşirea de la guvernare, avea să înfrunte cele mai dure acuzaţii şi
cele mai îndârjite investigaţii.

Revin la Mischie: condamnarea lui poate constitui un semn. Cu toată
lipsa de celeritate a justiţiei, cu toate subterfugiile care într-o societate demo-
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cratică îi ajută pe cei suspectaţi de încălcarea legii să se apere, mecanismul
funcţionează. Că după Mischie vor urma şi alţii, pe care aproape că i-am uitat
de când umblă pe la Parchet şi prin tribunale şi că în România dreptatea şi
anticorupţia nu sunt vorbe goale, bune de folosit doar în rapoartele către Uniu-
nea Europeană, redactate cu sula salvgardării în coastă.   (16 iulie)

Modelul indian

În urmă cu vreo patru ani am însoţit o delegaţie oficială care făcea o
vizită în India. Ţară mare, cu potenţial economic remarcabil, dar şi cu un mare
procent de sărăcie în cadrul miliardului său de oameni.

Am văzut atunci un lucru remarcabil: toate maşinile oficiale folosite
inclusiv de preşedinte şi de primul-ministru aveau o vechime apreciabilă. Erau
produse în ţară, erau bine îngrijite, dar inspirau un aer vetust. Obişnuit cu de-
filarea de maşini supermoderne de la noi, mi-am exprimat nedumerirea faţă de
nişte confraţi locali de breaslă. Aceştia mi-au explicat că nu vreo reglementare
anume, ci bunul simţ al demnitarului îl face să folosească aceste maşini care
nu intră în conflict cu percepţia oamenilor faţă de guvernanţi, care trebuie
să demonstreze modestie şi grijă faţă de imaginea pe care o prezintă în faţa
alegătorilor.

Mi-am amintit aceste lucruri citind ştirea potrivit căreia Administraţia
Prezidenţială şi STS-ul tocmai şi-au cumpărat maşini noi, de lux, de peste un
milion de euro. Este doar o secvenţă din frenezia cu care instituţiile publice
dau iama în oferta automobilistică de ultimă oră. Prefecturile au considerat că
nu se mai pot descurca fără câte un Tuareg de teren de ultimă generaţie, în va-
loare de peste 50.000 de euro bucata. Până şi directorul unui muzeu din Iaşi
nu mai putea trăi fără o maşină de teren luată din bani publici, ca să nu mai
amintim că fostul ministru al învăţământului îşi trăsese pe blat un Audi de peste
60.000 de euro pe care-l ţinea în garaj de frica sindicaliştilor din învăţământ.
Legislaţia şi reglementările din domeniul administraţiei publice sunt extrem
de relaxate şi de generoase. Constructorii şi importatorii străini prosperă pe
seama statului, care este cel mai pretenţios, dar şi cel mai generos client. Asta
în timp ce producţia internă este ocolită cu strâmbături din nas, iar falimentul
uzinei de la Craiova poate fi pus direct pe seama refuzului autorităţilor de a da
prioritate producţiei interne. ‘Daciile’ şi ‘Daewoo’-urile au fost considerate de-
păşite, sub nivelul pretenţiilor celor aflaţi în trecătoare funcţii, de la care doreau
să mulgă toate beneficiile posibile. În puţine ţări, din Europa măcar, diferenţele
dintre clasa conducătoare şi cea a celor conduşi au fost abordate cu o ostentaţie
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şi o lipsă de bun simţ mai mare ca în România. O ţară care se scarpină prin
toate buzunarele pentru a mări spre cota decenţei punctul de pensie, nu are nici
o problemă când e vorba să etaleze luxul de stat şi de partid. Dintre multele
modele la care am tras inutil cu ochiul, n-ar fi rău să ne oprim puţin şi asupra
celui indian. Măcar aşa, ca un memento…  (17 iulie)

Propunerea lui Guşă

Lider al unui partid mic, dar care se vrea vioi, Cozmin Guşă a obişnuit
asistenţa cu extravaganţa ideilor sale duminicale menite să crească cota formaţiu-
nii măcar în coloanele ziarelor şi la ştirile televizate, dacă nu şi în electorat.

Ultima sa idee mi se pare însă demnă de luat în consideraţie. El pro-
pune ca parlamentarilor să li se aplice aceleaşi reguli în materie de pensionare,
ca şi restului populaţiei: 65 de ani pentru bărbaţi şi 60 pentru femei. Scociorând
el prin liste, a depistat vreo 70 de cazuri în care aleşi actuali ar trebui să se
retragă definitiv la terminarea mandatului. Între aceştia se află, bineînţeles, şi
cel căruia Guşă îi poartă sâmbetele mai mult ca oricui altuia: Ion Iliescu. 
Teoretic, Guşă are dreptate. Legea ar trebui să fie una pentru toţi. Inclusiv pen-
tru acei parlamentari obosiţi de viaţă care ar putea să doarmă mai bine acasă,
în faţa televizorului, decât în sala de plen. Parlamentul este însă un loc de
muncă deosebit. Care are nevoie de persoane şi personalităţi viguroase, dar de
toate vârstele, cu iniţiativă, dar şi cu experienţă, cu tenacitate, dar şi cu pru-
denţă. Legile sunt un lucru gingaş şi trebuie bine cumpănite efectele lor înainte
de a li se da drumul la promulgare. Ar avea un astfel de parlament compus din
tineri şi maturi de primă generaţie discernământul necesar să adopte legi bune,
eficiente, în absenţa experienţei şi ponderării celor mai în vârstă? Mă îndoiesc.
Într-o meserie ca aceasta, care se învaţă din mers, sunt necesare calităţi deose-
bite şi resurse intelectuale diverse. De aceea cred că soluţia nu trebuie căutată
pe aiurea. Ea exista şi a mai fost aplicată cu real succes. În sensul specializării
celor două Camere ale Parlamentului. Dacă tot ne-am pricopsit cu două, hai
să le ’decomandăm’, să le personalizăm. Să facem, de pildă, din Senat, o
cameră a ’înţelepţilor’, a oamenilor cu experienţă şi cu merite reale în progresul
societăţii şi unde limita de vârstă să nu funcţioneze. Această specializare vine
ca o mănuşă pe mult-clamatul vot uninominal, în timp ce Camera Deputaţilor
ar putea fi rezervată votului clasic, pe listă. Sincer să fiu, mi-ar place să ştiu că
avem un Senat, în care lucrează spre binele ţării, foşti preşedinţi, foşti premieri,
personalităţi remarcabile din domeniul ştiinţific şi cultural, în timp ce Camera
va colcăi de energiile creatoare ale tinerilor calificaţi în procesul elaborării de
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noi legi de care ţara are nevoie. 
De aceea cred că propunerea lui Guşă n-ar trebui nici respinsă, nici

ridiculizată, ci analizată cu atenţie şi folosită pentru crearea unui cadru cât mai
eficient şi mai adaptat noilor realităţi europene.   (18 iulie)

Canicula şi siguranţa naţională

Zvonuri care persistă de zeci de ani, spun că atunci când temperatura
sare calul, meteorologii au interdicţie de la SRI să spună adevărul. Mai precis,
ei au indicaţia să aproximeze valorile de temperatură în jurul cifrelor care pot
linişti spiritele şi tempera agitaţia cauzată de excesul de căldură. Acest lucru
este strâns legat de faptul că şi în legislaţia pre-decembristă, cât şi în cea post-
decembristă se găsesc precizări legate de protecţia muncii şi de contracararea
efectelor negative ale caniculei.

Iată-ne, însă, în faza în care Guvernul a adoptat recent un plan naţional
de luptă împotriva caniculei – ca să-i spunem aşa. Planul a fost compus în urma
presiunii tot mai mari a grupărilor civice în apărarea sănătăţii publice. Nu este
o noutate că, anual, fiecare val de căldură mai duce pe lumea cealaltă un eşalon
de vârstnici sau de cardiaci, care nu mai fac faţă încercării şi nici nu dispun de
mijloacele de contracarare. Este celebru episodul din urmă cu câţiva ani în
Franţa când un val de căldură în urma căruia au decedat câteva mii de oameni
a produs un mare scandal ce a pus sub semnul întrebării capacitatea guvernului
de a proteja populaţia. S-a lăsat atunci cu demisia ministrului Sănătăţii şi cu o
puternică presiune chiar asupra şefului statului, făcut responsabil de lipsă de
reacţie.

Creşterea temperaturii globale a adus, de câţiva ani, România, în
situaţia de a se confrunta cu o situaţie pentru care nu era pregătită. Nici clima-
tizarea şi nici tratarea lucrătorilor cu apă minerală nu se dovedesc suficiente.
Locuind în cutii de beton care se comportă ca nişte veritabili acumulatori,
oamenii nu mai găsesc remediu împotriva temperaturii insuportabile. Ţările
din zonele cu temperaturi obişnuite peste 35 de grade au operat modificări în
timpul de activitate al instituţiilor şi întreprinderilor, adaptându-se la un ‚orar’
specific. Nici nu ştim încă cum să procedăm. Programul anunţat de guvern este
un test, pe care vom vedea dacă-l trece sau nu. Cât despre ‚embargoul’ impus
meteorologilor, el are cel puţin o rădăcină de adevăr: pe timpul lui Ceauşescu
era într-adevăr interzis să se comunice valori mai mari de 35 de grade. Pentru
ca statul să nu bage mâna în buzunar. Dacă şi acum e la fel, înseamnă că nu
ne-am îndepărtat prea mult de o asemenea etapă…  (19 iulie)
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Secetă sau caniculă?

Utilizăm adesea termeni fără să fim atenţi la semnificaţia lor. Cel mai
frecvent, în aceste zile fierbinţi s-a făcut confuzia între caniculă şi secetă. Or
prin ceea ce trecem noi, odată cu valul de aer încins venit dinspre Africa e doar
caniculă. Seceta s-a manifestat şi se manifestă în unele zone din Moldova sau
din sud. Canicula e prezentă aproape peste tot, cu temperaturi care au depăşit
în multe locuri 40 de grade. Această fierbinţeală este urmată, de regulă, de
scurte vijelii, de averse consistente de ploaie.

Cei mai afectaţi de acest tablou ecuatorial sunt – după categoria tra-
diţională a vârstnicilor şi a cardiacilor – producătorii agricoli. Aceştia privesc
resemnaţi cum li se usucă culturile pe pământul care crapă ca-n Sahel, sau
asistă fără speranţă la incapacitatea acestora de a se poleniza şi a da rod. Pentru
că avem de-a face cu două lucruri diferite, după cum îmi explică, pedant, dl
Nicolae Săndulescu, un reputat specialist în probleme agricole. Odată cu lipsa
apei – seceta propriu-zisă, iar a doua oară cu incapacitatea plantelor de a po-
leniza, la temperaturi de peste 40 grade. Greu de spus ce e mai rău pentru că
ambele situaţii se soldează cu pagube importante. Dar cele mai mari pagube le
suportă agricultorii care-şi irigă culturile, care cheltuiesc energie pentru a duce
apa în câmp la rădăcina plantelor. Ei bine, aceştia suportă o pierdere dublă:
odată de la natură şi o dată de la stat. Pentru că, în timp ce cei care nu şi-au iri-
gat terenurile, primesc din partea statului anumite sume drept compensaţie,
aceştia nu primesc nimic! Cei care au făcut regulile, ori n-au cunoscut, or au
ignorat diferenţa dintre secetă şi caniculă. Pentru ei nu există decât seceta! Aşa
încât categoria celor care muncesc mai mult şi cheltuiesc mai mult pentru a
face agricultura performantă se vede complet descoperită în faţa unui stat
incapabil să diferenţieze între ceea ce poate fi corectat, din acţiunea naturii, şi
ceea ce nu poate fi contracarat.   (20 iulie)

Băsescu a pierdut
pariul cu pensionarii!

Obişnuit să aibă ultimul cuvânt, Traian Băsescu şi-a mai alinat orgo-
liul suferind când şi-a pus semnătura pe documentul care dădea liber măririi
pensiilor acuzându-i pe miniştrii care i-au răspuns la observaţii de incompe-
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tenţă. Palidă consolare pentru cel mai important meci pe care-l pierde preşe-
dintele în faţa şefului Guvernului.

Prost sfătuit sau din iniţiativă proprie, preşedintele s-a opus din capul
locului proiectului de mărire a pensiilor. Şi-a dat seama că prin acesta Tăriceanu
încearcă să mai adune ceva susţinere pentru fragila sa construcţie executivă.
Pensionarii constituie, tradiţional, eşalonul cel mai consistent şi mai disciplinat
de alegători. Mişcarea n-a fost inspirată. Pentru că populaţia nu a receptat even-
tuala sa îngrijorare faţă de posibilitatea guvernului să scoată aceşti bani. A re-
ceptat refuzul, interpetându-l ca pe unul menit să-i condamne pe mai departe
pe pensionari la un trai mizerabil. ‚Tăriceanu vrea să ne mărească pensiile, dar
nu vrea Băsescu’ – este enunţul prin care s-a sintetizat disputa politică dintre
cei doi. Cu atât mai mult cu cât pentru prima dată în istoria postdecembristă
un guvern spune că poate să facă rost de bani pentru a mări pensiile. Până acum
toţi premierii şi-au întors buzunarele pe dos încercând să convingă că vor, dar
n-au de unde. Întotdeauna s-au găsit bani pentru SRI, SIE, Guvern, Agenţii şi,
bineînţeles, Parlament (Preşedinţia n-o mai punem la socoteală) şi niciodată
aceşti bani n-au mai ajuns până la pensionari. Acum s-a putut, dar lupta poli-
ticianistă a fost cât pe ce să împingă lucrurile într-o fundătură.

Băsescu şi-a pus semnătura pe proiectul de lege. A făcut-o dându-şi seama
că nu are cum să evite o astfel de finalitate. Şi că insistând pe această partitură va
pierde în continuare încredere şi susţinere. Care sunt departe de a fi nelimitate.
Bătălia electorală intră într-o nouă fază: aceea a contraatacurilor executive. La
baionetă. Tăriceanu a prins curaj şi va apăsa pe pedala acceleraţiei, încercând să
reducă avansul – teoretic – pe care l-au obţinut foştii colegi de alianţă. Liberalii –
având la îndemână instrumentele guvernării – vor încerca să constituie o altă alia-
nţă. Nu cu adversarii tradiţionali, ci cu parteneri scoşi din joben şi adăugaţi la
numărătoare. Ceva de genul coaliţiei create ad-hoc de americani pentru a interveni
în Irak. Iar acest lucru trebuie să capete o formă până la europarlamentare –
examenul hotărâtor al viitoarelor configuraţii politice.   (21iulie)

De ce e PSD-ul tot mai mic?

Năstase crede că PSD-ul devine – precum el în campania electorală
– tot mai mic. Iar asta n-are decât o cauză: conducerea partidului. O conducere
din care fostul prim-ministru ar dori să facă parte, indiferent pe ce poziţie. Tre-
cut cu forţa în civilie, Năstase a descoperit secretul politicii: ca să însemni ceva,
trebuie să ai grad. Nu neapărat să fii priceput. O demonstrează chiar preşedin-
tele Geoană. Ministru de Externe norocos, cu imagine făcută de la sine, acesta
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a intrat în structură târziu şi doar pentru că nu se făcea ca el să rămână pe
dinafară. Ca vicepreşedinte nu s-a remarcat prin nimic. Cum nu s-a remarcat
nici în campania pentru Primăria Capitalei în care l-a aruncat Năstase, ca să-şi
rupă gâtul definitiv. Şansa a fost însă de partea lui: nu numai că nu şi-a rupt
gâtul, dar până la urmă i-a luat şi locul lui Năstase. Nu de unul singur, bineî-
nţeles, ci cu sprijinul nepreţuit al ‘grupului (inexistent !?) de la Cluj’ şi al lui
Miron Mitrea. Cei care au sperat că va fi mai uşor de manevrat decât Năstase.
Cum se întâmplă deobicei cu cei care ajung şefi peste noapte, figura n-a ţinut.
Pentru că în culise mai aşteptau şi alte grupuri de manevră. Conduse de
Hrebengiuc, de Sârbu, de alţii mai puţini vizibili. Tutela clujeană devenind tot
mai greu de suportat, Geoană a decis că e timpul să se manifeste independent.
I-a cerut lui Dâncu să nu mai tot dea interviuri în care să spună ce-i trece prin
cap, fără să se consulte cu el. Şi Dâncu a demisionat din funcţie. S-ar putea să
fie primul pas spre o demisie în grup. Clujul este tot mai departe de Bucureşti
şi tot mai aproape de PD. E oraşul lui Boc. Iar Boc este al preşedintelui
Băsescu. Suspendat, e drept, dar tare. Mai tare decât alţii. Şi poate că e mai
comod să te aşezi în siajul său decât în urma fără valuri pe care o lasă  Geoană.
Un Geoană pândit la cotitură de Năstase. Despre care el ştie precis că are nişte
‘dosare grele’, cărora Morar nu le-a dat drumul încă. De unde ştie asta? – se
întreabă retoric Năstase. Păi de unde, dacă nu chiar de la Morar, sau – cine mai
ştie – chiar de la şeful lui Morar, Băsescu. Asta înseamnă – vrea să spună cu sub-
tilitate fostul premier – că şeful PSD-ului are canale de comunicare preferenţiale
cu Puterea. Că are un pact secret cu ea şi că degeaba lasă să se creadă că ar fi în
amor cu PNL-ul, pentru că inima lui este dată, de fapt, aceluiaşi PD. Şi uite cum
se înţelege de ce PSD-ul e tot mai mic: ca să se facă PD-ul tot mai mare. Invers
de cum era când s-au desprins de la sânii generoşi ai FSN-ului.   (23 iulie)

Căldură mare!

Căldură mare, monşer! Ca pe vemea lui nenea Iancu, atunci când încă
nu se vorbea despre încălzirea globală şi când singurele metode anti-caniculă
erau apa rece de la gheaţă şi evantaiul.
Atunci oamenii suportau căldura cu mai mult stoicism, ca pe un dat, şi nu ca
pe o catastrofă naturală, cum ne induc, oră de oră, buletinele de ştiri ale tele-
viziunilor în pană de alte subiecte. Sloganul zilei – în gura reporterilor – pare
a fi următorul: nu-i aşa că nu mai puteţi de cald? Că vă sufocaţi? Şi că nimeni
nu vă ajută? Că guvernul (primăria, ministerul) nu fac nimic să vă aline sufe-
rinţele? Ce-o să faceţi dacă mai creşte temperatura? Loc de veci aveţi?
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Este o veritabilă isterie care pe unii, mai slabi de înger, îi duce la infarct
mai repede decât temperatura propriu-zisă, despre care dacă n-ai veşti, nici
n-ai şti cât e de mare.

Cine nu moare de căldură, moare de accident, o altă marotă a televi-
ziunilor fără subiecte. La Gura Ocniţei, un şofer tembel, inconştient, duce au-
tobuzul cu nuntaşi direct în gura locomotivei. Opt morţi pe loc, şi încă unul
după aceea. Carnagiul e impresionant, dar modul în care e tratat e oribil. O
duminică întreagă televiziunile s-au întrecut în a transmite imagini şi reportaje
de la faţa locului, de parcă acolo a început cel de-al treilea război mondial. Un
accident e, până la urmă un accident şi se întâmplă, de regulă, deşi n-ar trebui.
Aici se închide cercul. Dezbaterile au continuat însă până în noapte, analiştii
de serviciu şi-au spus părerea – cunoscută în general. Şi anume că de vină este
ori Guvernul – în opinia prezidenţialiştilor – ori preşedinţia, după părerea anti-
executivilor. Nici cu căldura nu e prea limpede cine poartă resposabilitatea în
cea mai mare măsură. În orice caz, anti-canicula pare să funcţioneze mai bine
decât anticorupţia, pentru că lucrează în primul rând cu apă (nu de ploaie) şi
abia mai pe urmă cu documente.

Căldură mare, monşer! Nimic nou sub soarele românesc de peste 150
de ani!  (24 iulie)

Românul: fruntaş în întrecerea
capitalistă la alegeri!

Alegeri libere am vrut, alegeri avem. Cu carul! Dacă până acum ele
ne-au mai lăsat câte un răgaz de doi până la patru ani, de acum înainte am
încurcat-o: de aici şi până în 2009 vom avea parte de nu mai puţin de 5 runde
de alegeri şi pe puţin două referendumuri. Deci 7 runde electorale. Una pentru
europarlamentare, în această toamnă. Alegeri locale şi generale la anul. Alegeri
prezidenţiale şi, din nou, europarlamentare, în 2009. Despre cele două referen-
dumuri – pentru uninominal şi unul pentru ce se va mai ivi în bătălia dintre
Palate, nu ştiu exact când vor avea loc. Dar vor fi.

Alegerile astea nu vin însă singure, ci cu tot convoiul de angarale afe-
rent: cu campanii electorale de câte o lună cel puţin. Cu cheltuielile de operare
a exerciţiului electoral. Cu cheltuielile propriu-zise pentru campaniile partidelor
şi ale candidaţilor. Toate acestea vor însemna o gaură considerabilă într-un
buget care oricum nu dă pe dinafară. Şi o blocare aproape totală a reformelor
aflate în curs. România va fi, timp de doi ani, într-un soi de Carnaval de la Rio,
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cu ‚samba – si, trabajo-no’, cu politicieni dându-şi în stambă de dimineaţă până
seara, cu războaie mediatice interminabile şi cu promisiuni pe măsura lipsei
de şansă de a fi respectate. Este, trebuie să fim sinceri, o perspectivă cel puţin
îngrijorătoare. O ţară întreagă va lucra – dacă va mai lucra – ca să hrănească
această structură nesăţioasă şi profund ineficientă. Nu ştiu care ar putea fi
alternativa, probabil că nici nu există vreuna în cadrul procedurilor democra-
tice. Există însă riscurile creşterii până la niveluri îngrijorătoare, care să pună
sub semnul întrebării însuşi rostul acestora, a absenteismului. Dar mai poate
exista şi şansa ca sita selecţiei repetate să producă acea înnoire necesară a clasei
politice, să aducă în prim plan acele figuri noi capabile să facă din politică o
activitate profesionistă şi profitabilă pentru societate. Măcar de-am avea noi
norocul ăsta…   (25 iulie)

Cea mai caldă zi a anului 

Marţi (!), 24 iulie 2007, a fost cea mai caldă zi a anului. La Calafat,
în sudul ţării s-au înregistrat 44,2 grade Celsius la umbră. Nu ştiu cum se vor
fi simţit ieri noapte calafatenii, ştiu însă că bucureştenii, în special cei cărora
le-a căzut reţeaua electrică au traversat o noapte de coşmar. Casele încinse de
soare peste zi şi lipsite de protecţia microclimatului vegetal, s-au transformat
pur şi simplu în acumulatori de căldură, pe care au eliberat-o, generoase, pe
tot parcursul nopţii. Se poate spune că la nivel general, noaptea de 24 spre 25
iulie a fost una dintre cele mai nedormite ale anului, sau una presărată cu cele
mai multe coşmare legate de sete, foc şi jăratic.

Dacă acesta a fost subiectul principal al zilei, hai să vedem, totuşi,
ce altceva i-a preocupat în cea mai fierbinte zi a anului pe politicienii români.
Păi ce să-l preocupe pe preşedinte, altceva decât ce face (sau ce nu face)
Tăriceanu? Băsescu este revoltat că ‚în numeroase rânduri a încercat să prote-
jeze persoane care au încălcat legea’! Imaginaţi-vă că a exercitat presiuni chiar
şi asupra mea, dar şi a doamnei Macovei, asupra procurorului general pentru
a-l proteja pe unul dintre apropiaţii săi’. Preşedintele nu-l numeşte pe ‚apro-
piat’, dar lumea cam ştie despre cine e vorba.

Ce-l preocupă pe primarul general Videanu, cel care păstoreşte un oraş
cu mai mulţi locuitori decât pomi? Că n-a reuşit să-şi facă decât trei zile de
concediu – şi acelea restante de anul trecut. Şi aduce ca dovadă site-ul primăriei
unde scrie negru pe alb că a fost zi şi noapte la datorie.

Ce-l preocupă pe şeful Opoziţiei, Mircea Geoană? Ce altceva decât
tupeul prezidenţial care, prin încercarea de a achiziţiona două avioane de
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protocol a adus un grav afront pensionarilor care călătoresc cu tramvaiul. Şi
când te gândeşti cât a mai călătorit Mirciulică cu avioane de protocol când era
şef la Externe…

Singurul personaj care pare sincer preocupat de o problemă serioasă
este, până la urmă, ambasadorul american. Mr Taubmann constată cu amără-
ciune că ‚sunt unii politicieni care nu înţeleg cât de mult dăunează corupţia
imaginii României în străinătate’.

Ei şi? Trăim la noi acasă, nu în America.   (26 iulie)

“Preşedinte la preşedinte
îşi scoate ochii!”

Era aproape inevitabil ca Traian Băsescu să nu ajungă la un conflict
deschis, acut, şi cu Ion Iliescu. Relaţia dintre cei doi a fost una de tatonare sub-
tilă sau de evitare, după ce Traian Băsescu a ajuns la Cotroceni.

Ba, Ion Iliescu i-a întins câte o mână de ajutor în momentele în care
acesta reuşise să asmută asupra sa majoritatea partenerilor politici. Apoi, pe
măsură ce interesele gherilei sale solitare o cereau, Băsescu a lăsat deoparte
orice menajamente, atacându-l direct pe predecesorul său, ca un instrument
prin care să dea lovitura întregii structuri care-l are ca exponent. Într-un interviu
acordat recent unei publicaţii străine, Băsescu foloseşte cu brio mijloace prin
care poate să-şi amplifice mesajul: abordarea unui discurs constituit special
pentru ‚exterior’, cu aproximări şi omisiuni intenţionate. Una peste alta,
Băsescu zice că Iliescu e judecat pentru crime (nu că e anchetat în cauze legate
de morţii Revoluţiei) şi că este principalul exponent al unui sistem ticăloşit,
calitate în care l-ar fi atacat pe motiv că actualul preşedinte n-a avut idei mai
scumpe decât condamnarea comunismului, lustrarea foştilor comunişti şi darea
pe mâna justiţiei a corupţilor.

Sunt teme şi formulări de succes, care corespund aşteptărilor din zona
căreia i se adresează, prin acest interviu, Traian Băsescu. La ‚interior’ însă,
mesajul şchioapătă şi i se vede urzeala prin cusăturile cu aţă albă. E notoriu
faptul că Băsescu n-a fost suspendat pentru că a demascat comunismul, şi nici
că ar fi fost absolvit de Curtea Constituţională. Sunt deja trucuri fumate care
mai pot să ţină, eventual, la nişte cititori nevinovaţi din Flandra sau Scoţia. Nu
însă şi în România, unde tactica băsesciană este cât se poate de transparentă:
în lupta sa cu adversarii politici, el nu se sfieşte să folosească false argumente
şi teorii, să mistifice realităţi sau să nege evidenţe. E o tactică ce i-a adus avan-
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taje mai mereu şi a făcut ca unii dintre ’consumatori’ să uite ascendenţa sa
– directă din sistemul ticăloşit pe care l-a slujit cu zel – şi formaţia sa şi actualul
anturaj. Ca şi obiectivele sale, care nu vizează atât corupţia, ca fenomen, ci şi
pe acei adversari politici asupra cărora poate fi proiectată o astfel de suspi-
ciune.

Atacul la Iliescu este unul gratuit şi necinstit. Din păcate nu este sin-
gurul de acest fel la care se dedă preşedintele.   (27 iulie)

Boomul imobiliar

România e bântuită de boom-ul imobiliar. Sute de companii lansează
proiecte de construcţii de locuinţe şi birouri, concomitent cu darea în funcţiune
a noi spaţii moderne. Peisajul de astăzi diferă net de cel al primilor ani de după
Revoluţie când iniţiativa privată îşi găsea găzduire în apartamentele de bloc
din cartiere. Între timp multe instituţii şi întreprinderi de stat şi-au abandonat
obiectul de activitate, devenind agenţi imobiliari şi trăind din chirii. Avem, pro-
babil, cel mai mare număr de agenţi imobiliari pe care i-a creat statul socialist,
dându-le pe mână un patrimoniu la care nu aveau dreptul şi pe care-l exploa-
tează în interes personal. Avem, deasemenea, un mare număr de unităţi econo-
mice privatizate de un stat neglijent şi indiferent, fără ca cineva să ceară noilor
proprietari respectarea vreunei prevederi prin care acestea să nu purceadă cu
maximă grăbire la tăierea şi ducerea la fier vechi a utilajelor şi pregătirea tere-
nului pentru demararea unor bănoase proiecte imobiliare. A cumpăra un teren
şi a construi pe el a devenit cea mai rentabilă afacere din zilele noastre pentru
că bazinul de cumpărători este alimentat de valuta care intră în ţară din prestaţii
de tip căpşunar. Aceşti bani dau o aparenţă de bună stare, alături de infuziile
temporare de capital venite din partea unor investitori străini. Aceştia pompează
bani în aceleaşi proiecte imobiliare şi, după vânzare, îi scot din ţară cu benefi-
ciile corespunzătoare. Este un circuit deloc profitabil pentru economia româ-
nească, care se confruntă cu o prosperitate fără baze solide, cu creşteri
surprinzătoare de salarii care nu pot fi susţinute printr-o producţie pe măsură.
Cele mai grave consecinţe le poate avea acest fenomen asupra sistemului ban-
car. Scutit, vreme de aproape zece ani, de convulsii prin politica de mare pru-
denţă a Băncii Naţionale, acesta se aruncă acum asupra creditului ipotecar cu
un avânt ce riscă să devină necenzurabil. Potrivit specialiştilor, avântul acesta
s-ar putea transforma, într-un an-doi, într-un crah comparabil  cu cel care
a zguduit America la începutul anilor ’90.

La noi, însă, nimeni nu se gândeşte prea mult la urmări. Mediul de afa-
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ceri este concentrat doar asupra profitului rapid ce poate fi obţinut pe termen
scurt. Ce-o mai fi, vom vedea… (28 iulie)

Scandalul “Jacuzzi”

Nici nu se putea imagina un moment mai prost pentru iniţiativa le-
gislativă de mărire a salariilor personalului diplomatic decât acesta în care, în
paginile ziarelor a erupt ‚scandalul Jaccuzzi’. Adică darea ‚în vileag’ (e un fel
de a spune) a mail-urilor personale ale doamnei ambasador Vulpe de la Mexico
City. Un jurnalist australiano-român, care o cunoştea pe doamna Vulpe încă
de pe când aceasta se afla la post în Canberra, a făcut cunoscute – într-un mod
nu prea onorant – amănunte picante din viaţa şi activitatea doamnei ambasador.
Cum a intrat în posesia lor – ar cam fi treaba justiţiei, pentru că operaţiunea
reprezintă, în mod evident, o încălcare a dreptului la intimitate. De ce au reluat
unele ziare povestea – este şi asta o chestiune de discutat, în care va prevala
însă faptul că atâta timp cât este persoană publică, deţinătoarea unui mandat,
doamna ambasador îşi pune viaţa personală în slujba misiunii pe care o înde-
plineşte. Spuneam că povestea asta pică extrem de prost pentru Cioroianu şi
compania, venindu-i însă ca o mănuşă preşedintelui Băsescu, care s-a opus
acestei formule de ‚discriminare pozitivă’ a diplomaţilor faţă de restul funcţio-
narilor publici. Ca în bancul cu rabinul, şi diplomaţii au dreptate, că trebuie să
corespundă unor standarde, inclusiv materiale, prin fişa postului, şi preşedin-
tele, că n-ar trebui să existe legi speciale pentru o categorie sau alta de salariaţi.
Mai neplăcut este faptul că amănuntele picante din corespondenţa doamnei
ambasador induc ideea că diplomaţii noştri duc o viaţă de huzur, uşuratică,
aranjându-şi problemele personale în jaccuzzi-ul pus la dispoziţie de la buget.
Pică prost şi vizita exotică a preşedintelui Camerei, Olteanu, aflat în turneu
prelungit într-o zonă fără nici un fel de perspectivă economică (pentru noi) şi
politică (tot pentru noi). Nu mai vorbesc de faptul că deşi noi ţinem o misiune
diplomatică costisitoare la Mexico City, mexicanii nu se obosesc, de 17 ani,
să numească un ambasador la Bucureşti, demonstrând limpede lipsa lor de
interes faţă de noi. În ciuda căreia de ani de zile, delegaţii simandicoase, la cel
mai înalt nivel, bat drumurile aeriene ale Americii Latine. 

Povestea are însă o parte proastă şi pentru preşedinte: în cen-
trul scandalului se plasează şi un protejat al său pe care a dorit cu tot dinadinsul
să-l numească ambasador la Washington şi pe care se mulţumeşte în prezent
să-l folosească ca lăudător de serviciu la o gazetă partizană. Dl Baconschi

188 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



– între altele şi faţă oarecum bisericească – făcea o diplomaţie agreabilă colin-
dând băile reprezentanţelor noastre, dotate prin grija ministerului cu folositoa-
rele şi plăcutele instalaţii de jaccuzzi.  (30 iulie)

Cele 16 procente

Până acum, mai toate gafele comise de Traian Băsescu s-au soldat cu
creşteri de popularitate şi procente în sondaje. De data aceasta, preşedintele
jucător înregistrează primul său eşec major: o pierdere de 16 puncte, după epi-
sodul boicotării legii Pensiilor. 16 puncte înseamnă enorm. 16 puncte se pot
câştiga extrem de greu, dar se pot pierde dintr-un foc. Asta dovedeşte că pentru
chestiunile care implică direct nivelul de trai, percepţia este necruţătoare. Aici
nu se mai pot face jocuri de glezne. Ai spus NU legii pensiilor pentru că ai tu
ceva cu Tăriceanu? Rezultatul nu este că lumea se va îndoi de capacitatea lui
Tăriceanu de a găsi bani pentru pensii, ci că preşedintele zice NU. Că nu vrea
să se uşureze soarta pensionarilor. Că vrea să-i lase în aceeaşi stare în care
i-au adus predecesorii săi. 

Chestiunea mai comportă o particularitate. Pentru prima dată în 17 ani,
un guvern a admis că ar avea bani să crească pensiile. Până acum, toate guver-
nările, fie ele de dreapta sau de stânga s-au întrecut în a demonstra că nu au
bani, că nu au de unde să-i ia pentru a face pensiile mai puţin de mizerie. Că
economia nu merge, că sunt prea mulţi pensionari şi prea puţini salariaţi, că
dările se strâng greu şi cu întârziere. Principala preocupare a constat în spoielile
de indexare menite să facă viaţa pensionarilor cât de cât suportabilă. Nicidecum
să le-o îmbunătăţească. Şi vine guvernul ăsta, cu sau fără intenţii populiste
(evident ‚cu’) şi zice: ne-am putea scociorî prin cămările Bugetului şi să găsim
bani! Şi atunci sare preşedintele tuturor pensionarilor şi-i dă la cap lui
Tăriceanu cu ideea că n-o să aibă bani nici în 2010! Şi că s-ar putea întâmpla
un dezastru. Or, nu puţini dintre pensionari se întreabă, pe bună dreptate, dacă
ei vor mai fi pe lume în 2010 şi consideră că le-ar fi suficient să ia ceva mai
mulţi bănişori în 2008 şi 2009. Dar uite că preşedintele nu vrea, a respins legea
şi-l ameninţă pe bietul prim-ministru.

Ce-a făcut Băsescu în acest caz se cheamă imprudenţă, de-a dreptul
fatală. Eticheta care i-a fost pusă pe chelia bronzată va putea fi greu ştearsă.
Geaba discursul din faţa pensionarilor. Geaba şi argumentele. 16 procente,
grele, au zburat ca un fum. Şi vor mai zbura şi altele, din zestrea strânsă cu
trudă la suspendare, dacă va continua să politizeze ieftin disputa sa personală
cu premierul.  (31 iulie)
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Înalt Prea Fericitul
s-a petrecut dintre noi

În urmă cu zece ani am trecut printr-un moment-limită care m-a purtat
în final într-unul dintre saloanele de terapie intensivă ale Spitalului de Urgenţă.
Ieşisem doar de câteva ore dintr-o lungă operaţie în care prof. dr. Ioan Lascăr
reuşise să-mi salveze articulaţia unei mâini, tăiată de cuţitul unui agresor noc-
turn, când am primit vizita secretarului Înalt PreaFericitului Patriarh Teoctist.
Îmi aduce din partea acestuia o ediţie a Bibliei, tipărită ‚sub îndrumarea şi cu
purtarea de grijă’ a sa, pe a cărui pagină de gardă pusese, cu scrisu-i înflorit,
următoarea dedicaţie: ‚Împărtăşind suferinţa dvs. şi a familiei, Vă transmitem
binecuvântarea noastră împreună cu urările de grabnică însănătoşire şi vestea
pascală: Hristos a Înviat!’ 

Era, într-adevăr, ajunul Paştelui şi Săptămâna Patimilor. Înalt Prea
Fericitul m-a onorat nu doar cu această ediţie care îmi este nespus de preţioasă,
dar a ţinut să-mi transmită şi direct urarea, la telefonul mobil al secretarului
său. Am fost impresionat de faptul că întâiul Pastor al Bisericii se aplecase cu
atenţie şi cu bunătate asupra întâmplării prin care trecuse modesta mea per-
soană. Am simţit în vocea sa din nou căldura şi unda de simpatie pe care mi le
rezervase de-a lungul sporadicelor întâlniri pe care mi le prilejuiseră îndatoririle
gazetăreşti, iar aceasta rămâne una dintre amintirile cele mai vii ale întâlnirilor
mele pământene cu cel care vreme de aproape două decenii s-a aflat la cârma
instituţiei care gestionează credinţa şi speranţa la români.

Patriarhul Teoctist a traversat poate cea mai dificilă perioadă din istoria
bisericii. A fost ales Patriarh pe vremea când, în elanul său arhitectonic,
Ceauşescu nu se mai împiedica nici de biserici când era să-şi pună în operă
planurile megalome. Teoctist a fost acuzat că nu s-ar fi opus suficient acestui
delir. E foarte uşor să acuzi un om aflat între ciocanul puterii comuniste şi
nicovala credinţei. În tăcere, cu discreţia care l-a caracterizat, a făcut multe
pentru biserică în acele vremuri şi mai numeroase au fost lăcaşurile de cult pe
care le-a salvat, decât cele care au căzut sub şenilele buldozerelor. Teoctist a
mai reuşit să  ţină unită biserica într-o vreme în care efluviile democratice erau
cât pe ce să o năruie. Şi-a dorit, mai mult ca orice, să apuce clipa în care
Capitala va avea Catedrala sa, pe care o merită, şi a lucrat pentru asta cu o osâr-
die greu de imaginat la un om care-şi nesocotea vârsta şi limitele biologice.
N-a apucat, din păcate, nici măcar să-i vadă pusă piatra de temelie. A apucat
însă să se mândrească cu faptul că una dintre instituţiile cele mai respectate şi
în care românii au cea mai mare încredere este biserica. Măcar pentru asta
Teoctist a putut să petreacă spre cealaltă lume, cea a îndurării şi a bunătăţii fără
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regrete. Chiar dacă rădăcinile sale erau puternice şi îi susţineau un lăcaş al
sufletului făcut parcă să sfideze timpul, Teoctist s-a petrecut, iată, dintre noi,
lăsându-ne legământul său de credinţă şi speranţă.    (1 august)

Catalizatorul TOP 10

Site-ul ZP NEWS INTERCEPTOR efectuează zilnic, săptămânal si
lunar  o statistică a prezenţei numelor principalelor personalităţi în articolele
publicate de presa scrisă. Rezultă, pe baza acestei statistici, un top din care se
pot trage  concluzii interesante, în primul rand cantitative , calitatea fiind o no-
ţiune cu care statistica nu prea lucrează. Constatăm, urmărind  aceste topuri,
că dintre cele mai vehiculate  vreo 300 de nume (oricât ar parea de surprinzător,
nu sunt mai multe!) cel care generează  aproape automat, cele mai numeroase
reacţii şi relatări , este cel al preşedintelui Traian Băsescu. Sunt puţine zilele
în care a fost detronat de pe primul loc şi s-a îmtâmplat  doar  miercuri când
evenimentul trist l-a propulsat acolo pe regretatul Patriarh Teoctist.

Topul lunii iulie este, bineînţeles, controlat de Traian Băsescu. Peste
1400 de articole publicate în cele vreo doua duzini de titluri monitorizate, s-au
ocupat de  persoana şi acţiunile sale.Incomparabil - de trei ori mai mult  decât
următotul clasat, premierul Călin Popescu Tăriceanu.Toţi cei prezenţi în această
listă au acumulat zi de zi puncte, prezenţa lor nefiind una conjucturală, ci re-
zultatul  unui demers sistematic. Cei mai populari reprezentanţi ai actualei pu-
teri sunt premierul şi doi dintre miniştrii săi: “incompetenţii“ Varujan
Vosganian de la Finanţe (5) şi Eugen Nicolăescu, de la Sănătate (10). Toţi trei
au ţinut, împreună cu preşedintele, afişul “scandalului” proiectului de lege a
Pensiilor şi îi datorează acestuia în mare măsură poziţiile. Opoziţia este  repre-
zentată în acest top  de un eşalon superior ca număr: nu mai puţin de patru din-
tre reprezentanţii principalului partid care, teoretic cel puţin, se află în opoziţie,
ocupă locuri fruntaşe: Mircea Geoană (3), Ion Iliescu (6), Adrian Năstase (8)
şi Viorel Hrebengiuc (9). Fiecare a avut o problemă: Geoană, cu propriul partid,
Iliescu - cu justiţia şi cu articolul lui Băsescu din presa străină, Năstase - cu
tentativele de  a reveni în prim planal atenţiei publice, după decizia surprinză-
toare a Curţii Constituţionale, şi Hrebengiuc datorită fiului său, aflat într-o
poveste de amor cu fiica preşedintelui.Surprinzător, partidul prezidenţial este
reprezentat doar de Adriean Videanu, primarul Capitalei, propulsat de “scan-
dalul Bordei”. Singurul “topzecist” care nu face parte din schemă este Gigi
Becali (4), popularizat mai cu seamă datorită isprăvilor fotbalistice decat celor
politice.
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Ce putem observa cu uşurinţă din acest clasament:că aproape toţi
actorii îşi datorează poziţiile  relaţionării mai mult sau mai puţin adverse cu
“catalizatorul” scenei - preşedintele Băsescu. Începând cu Tăriceanu şi sfârşind
cu Hrebengiuc, fiecare a avut ceva de împărţit sau de împărtaşit cu el - inclusiv
Videanu cu al său “Bordei” primit moştenire.    (2 august)

Ambasadorul Jacuzzi

Hai că Traian Băsescu ne-a rupt gura încă odată, dovedind că nu ţine
cont nici de bârfe, nici de faptele reale când e să-şi pună în operă o idee. Una
dintre ultimele sale idei este aceea că pe post de ambasador ar trebui trimişi
nişte băieţi care nu se sfiesc să-şi exprime, în scris, ataşamentul faţă de cel mai
iubit ales al poporului. Şi cum nu sunt prea mulţi, se şi găsiseră posturile cele
mai potrivite pentru aceştia: Londra pentru Traian Ungureanu şi Washingtonul
pentru Teodor Baconschi. Primul – consilier neoficial, al doilea angajat cu acte
în regulă la Cotroceni şi cu dispensă pentru a-şi da cu părerea ca analist prin
cotidiane. Numai că pe fondul dării afară în şuturi a fostului ministru de Ex-
terne, din motiv de relaţii neprincipiale cu instituţiile cărora le era subordonat,
proiectul a căzut! A venit alt ministru, pe care preşedintele nici nu l-a vrut, de-a
fost nevoie de restructurare guvernamentală ca să poată fi pus în scaun. Se
părea că proiectul ‚ambasadorilor de suflet’ al preşedintelui fusese abandonat.
Iată, însă, că lucrurile n-au stat aşa. Maşinăria numirilor a lucrat, iar Baconschi
a fost ‚transferat’ pe şest de la Washington la Paris. Între timp, formalităţile
s-au perfectat, s-a obţinut chiar şi agrementul guvernului francez, numai că taman
în ziua în care trebuiau anunţate noile numiri de ambasadori, a căzut ca un trăs-
net ’scandalul Jaccuzzi’, cu confesiunile emailate ale doamnei ambasador
Vulpe, din care reieşea că dl Baconschi era un excelent partener de băi private
pe banii statului. În această situaţie, singurul lucru care s-a mai putut face a
fost să se tragă câteva zile de timp şi să se amâne anunţul public. Nimănui nu
i-a trecut prin cap că logic şi de bun simţ – lucru care s-ar fi întâmplat în orice
ţară civilizată – ar fi fost ca numirea dlui Baconschi să fie suspendată, cel puţin
până la clarificarea situaţiei – lucru pe care Ministerul de Externe era dator să-
l facă. Dimpotrivă: sfidând parcă opinia publică românească – dar şi autorităţile
franceze – s-a decis ca reprezentantul diplomatic al României la Paris să fie
un personaj de al cărui nume acest scandal va fi legat ca scaiul, spre marea
satisfacţie a presei din cele două ţări, care va avea astfel un subiect garantat.

Nici nu mă mir, dealtfel: postul pe care-l va ocupa dl Baconschi are o
solidă tradiţie de scandaluri şi de clişeee negative, de la ’ambasadorul golani-
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lor’ – care a fost Paleologu, până la ’lucrarea’ lui Vătăşescu de către finul său
Caius Traian Dragomir, ca să-i ia locul, sau până la mandatul somnolent al lui
Oliviu Gherman.

Sper, măcar, că până când dl Baconschi îşi va lua postul în primire,
administraţia ambasadei va reuşi să-i monteze ambasadorului la reşedinţă un
’jaccuzzi’. Nu de alta, dar poate că în drum spre casă, din Mexic, va primi
vizita dnei Vulpe… (3 august)

Centura de gunoi şi
centura verde

Mormanele de gunoaie de la ieşirea din oraş spre autostrada spre
mare, de-a lungul Dâmboviţei, au devenit o problemă de nivel naţional. A trecut
preşedintele pe acolo şi a fost revoltat de ce-a văzut. A fost cu câteva luni în
urmă şi premierul. La fel de revoltat. Au fost, pe rând, miniştrii care au inau-
gurat  diferite tronsoane ale autostrăzii.Şi ei au fost revoltaţi. Odată cu revolta,
au crescut şi mormanele de gunoaie. Fac pariu că ,de când a trecut Băsescu pe
acolo şi până acum, când citiţi aceste rânduri, s-au mai descărcat câteva ca-
mioane  de moloz şi de resturi. De ce? Pentru simplul motiv că, la câteva sute
sau mii de metri mai încolo,la Groapa Glina, ar trebui plătit. Aici e gratis. Este
no man‘s land-ul Bucureştiului. Terenul nimănui! Este motivul pe care l-a des-
coperit preşedintele! Pe care-l descoperise şi premierul, dar îl uitase între timp,
luat cu alte treburi. Practic, despre ce e vorba: despre o fâşie de vreo 4 metri ,
de-a lungul drumului , care nu aparţine, cadastral, nimănui. A fost scăpată! Nu
e nici a Primăriei Bucureştiului, nici a Primăriei Popeştiului. Au luat-o, de milă,
de silă, Domeniile Statului.După care nu au mai ştiut  cum să scape de ea. Au
oferit-o, mai întâi, gratis, lui Videanu. Acesta însă, când a văzut că nu e rost de
borduri şi că ar mai trebui să o şi cureţe, s-a luat cu mâinile de cap. N-avem
bani!- a strigat el. Daţi-o celor din Popeşti. Ce să facem noi cu ea? - a exclamat
primarul de acolo.Noi nu putem să adunăm gunoiul de la oameni, dar-mi-te de
pe câţiva kilometri.Şi uite-aşa gunoiul devine o problemă insurmontabilă în
Capitala  unui stat proaspăt membru al Comunităţii Europene. Formarea gro-
pilor de gunoi ad-hoc e un proces halucinant, care nu poate fi stăvilit.E suficient
ca cineva, la un colţ de stradă,  să arunce o găleată de gunoi,că a doua zi se
formează mormanul!Fenomenul e consecinţa decalajului cronic dintre produc-
ţia de gunoi  şi capacitatea de preluare , transport şi depozitare. Şi de costurile
tot mai mari  ale acestor operaţiuni. Administraţiile locale  nu sunt capabile  să
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facă faţă a acestui proces şi concluzia este că, anual, sute de mii de tone rămân
aruncate vraişte, generând praf,  mirosuri şi infecţii cronice. Iar responsabilii
ridică din umeri. Precum Videanu şi primarul din Popeşti. Ar fi o soluţie: ia să
le spună guvernul  că pe porţiunea respectivă ar putea construi nişte vile sau
nişte blocuri, cu faţade la Dâmboviţa. Să vedeţi ce bătălie s-ar  declanşa atunci!
Şi o alta: se tot vorbeşte de “centura verde” a Capitalei şi de insuficienţa tere-
nurilor pe care să se planteze pomi. De ce n-ar deveni această fâşie o parte din
centura verde?Ar putea, dar cu o condiţie:ca cineva să o cureţe.Şi asta nu vrea
nimeni.   (4 august)

Lustraţia lui Răsvan Popescu

Intrat într-un serios con de umbră  după succesele obţinute în timpul
guvernării CDR la  posturile care i-au fost încredinţate- director, sau cam aşa
ceva, la TVR-ul doamnei Mungiu şi original  purtător de cuvânt al premierului
Radu Vasile - Răsvan Popescu scoate capul la lumină din penumbra CNA -
ului, unde a suportat asuprirea  răposatului Ralu Filip, şi trosneşte piaţa audio-
vizuală cu o iniţiativă năucitoare: punerea la index a filmelor realizate înainte
de 89 care au facut propaganda comunismului!

Cum s-ar spune, Răsvan Popescu face lustraţie pe cont propriu. Dintr-un
condei, el scoate din circulaţie întreaga producţie de filme din timpul comu-
nismului. Pentru simplul motiv că nu cred că se va găsi măcar o peliculă în
care severii cenzori ai democraţiei să nu găsească ceva care să preamărească
sau sa gâdile sistemul răposat. De la apelativul “tovarăşe” şi până la respec-
tuoasele referiri la politica înţeleptă a Partidului Comunist, aceste producţii au
fost împănate grijuliu de către comisarii culturali, cu elemente care să le facă
plăcute auzului şi văzului puternicilor vremii. Era o regulă, ca şi în presă, în
cultură în general, şi existau deja specialişti în “ innobilarea” operelor de artă
cu însemnele sistemului.Cine cunoaşte ceva mai bine această realitate - pe care
proaspătul preşedinte al CNA pare să o ignore - ştie cât de dure erau presiunile
care se făceau asupra creatorilor - a regizorilor şi scenariştilor în speţă, pentru
a fi “pe linie” şi a se împăna producţiile cu elemente care să marcheze supre-
maţia “politicii îmţelepte”. Orice film devenea o bătălie  în care se foloseau
cele mai diverse metode pentru a diminua  aceste  mesaje şi a propulsa adevă-
ratele elemente de cultură şi de creaţie. Un scenariu “apolitic” nu avea nici o
şansă să intre vreodată în producţie, iar actorul care refuza un rol “pozitiv”
putea să-şi vadă cariera îngropată.

Inteligenta propunere a dlui Răsvan Popescu  ciunteşte dintr-o dată
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cultura românească de unul dintre cele mai importante eşaloane de creatori, pe
motiv că spectatorul modern n-ar fi capabil să înţeleagă şi să cântărească ceea
ce este mesaj autentic şi ceea ce a fost tribut politic. Vor fi lustraţi, în acest fel,
reprezentanţii generaţiei de aur a actorilor şi regizorilor care n-au mai apucat
să creeze în libertate.Dar vom avea ecrane mai curate şi mai ferite de microbul
unei propagande care oricum n-ar mai  convinge astăzi pe nimeni.(6 august)

Palmele lui Băsescu

Traian Băsescu a mai marcat un punct în meciul său indirect cu Călin
Popescu Tăriceanu: acesta trecuse şi el, în urmă cu vreo lună pe la Glina, la
ieşirea spre autostradă şi sesizase, la rândul său mizeria şi mormanele de gunoi
ce ornau această poartă a oraşului. A făcut şi el tărăboi, dar rezultatul a fost:
zero! Nici Primăria Capitalei nu s-a sinchisit prea tare, cu atât mai puţin cea
din Popeşti-Leordeni. Singura reacţie a fost că Domeniile Statului au pus mâna
pe terenul nimănui şi n-au ştiu ce să facă cu el. Dealtfel, imobilismul aparatului
birocratic de stat este celebru şi nu-mi închipui că Tăriceanu şi-a făcut iluzia
că se va întâmpla ceea ce trebuia să se întâmple. Iată însă că  Băsescu a reuşit
să dubleze semnalul cu acţiune. În loc să aştepte ca mecanismele legaliste să
se pună în mişcare şi să încerce să găsească o soluţie, a convocat câţiva dintre
colaboratorii săi de pe vremea când era ministru al Transporturilor şi le-a cerut
o mână de ajutor. Şi ei i-au dat-o. De ce? Din respect faţă de şeful statului?
Din obligaţie faţă de cel care pe vremuri le dădea lucrări? Nici nu mai are im-
portanţă. Cert este că în două zile Băsescu a reuşit să facă ceea ce nu se face
de 17 ani! Veritabilă performanţă, cu impact major la public.

În fond, nimic nou sub soarele României. Tehnica a fost exersată cu
succes de către Ceauşescu. El ar fi făcut la fel. Numai că n-ar fi rugat pe nimeni
– ar fi dat dispoziţie să se facă şi, ca lucrurile să iasă rotunde, l-ar fi trimis la
munca de jos pe primarul Capitalei (el putea s-o facă!). Băsescu a reuşit să îm-
puşte doi iepuri dintr-un foc: să demonstreze că şeful Executivului este inca-
pabil de acţiune concretă. Şi, doi, că el rămâne adevăratul şef al democraţilor,
permiţându-şi să-l plesnească, scurt, pe chiar liderul partidului cu cea mai înaltă
funcţie aleasă. Şahul la Tăriceanu a fost şi un şah la Videanu şi la oligarhia
democrată care reuşeşte tot mai greu să nu-şi dea şi ea în petic.

Un singur lucru nu este în ordine cu această acţiune: modul în care
a fost făcută! ‚Îndatorarea’ prezidenţială la şefii companiilor care au lucrat
benevol, cheltuind bani şi materiale pe care vor fi nevoiţi să le deconteze
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cumva. Cum altfel dacă nu încărcând nota de plată la alte lucrări, primite
prin licitaţie sau pe ochi frumoşi. Aş fi preferat, pentru doza de siguranţă
morală pe care o impunea, să nu fi apelat preşedintele la bunăvoinţa unor
colaboratori, ci să fi pus în mişcare mecanismele legale responsabile pentru
această acţiune.    (7 august)

Un pensionar

Într-un recent interviu, Victor Ciorbea enumera principalele sale
calităţi, printre care şi aceea de “cel mai tânăr pensionar politic”. Într-adevăr,
sunt deja câţiva ani de când despre Victor Ciorbea nu s-a mai auzit nimic, după
ce alţi ani la rând s-a auzit tot mai puţin.

Victor Ciorbea este un caz exemplar pentru politica românească: a fost
unul dintre meteoriţii care au străbătut cerul local, venind de nicăieri, şi sfârşind
undeva, nu se ştie unde. Obscur magistrat, pâna în 1989, şi-a făcut loc pe ecra-
nele televizoarelor abia în calitatea de şef al unei confederaţii sindicale cu pro-
pensiuni de dreapta. Era perioada marii bătălii pe moştenirea ugeseristă şi una
dintre echipele implicate în tentativa de jaf la drumul mare l-a considerat a fi
cel mai potrivit pentru a-i acoperi manevrele. Într-adevăr, Ciorbea a făcut
impresie prin tonul său măsurat, prin lipsa de apetenţă personală pentru o
căpătuială rapidă, într-un mediu caracterizat tocmai prin cursa nebunească a
celor care încercau să pună mâna pe o halcă cât mai mare din avutul obştesc. 
Cum se întâmplă de regulă, politicienii au pus şi ei ochii pe el şi l-au luat în
ograda cederistă, ca port-drapel al schimbării la nivel local. A câştigat meciul
cu celălalt Năstase (Ilie), pentru Primăria Capitalei, tocmai pentru că publicului
i s-a părut că e mai cinstit şi mai dornic să facă ceva decât alţii. N-a reuşit, la
Primăria Capitalei, nici măcar să semneze vreun dosar, angrenat fiind în marea
bătălie pentru putere.

Aici, echipa noilor veniţi din CDR a înregistrat un succes neaşteptat,
modestul lector universitar adoptat de Blandiana, devenind preşedinte şi,
neputând să facă echipă cu unul dintre „istorici”, l-a luat lângă el pe Ciorbea.
Decizie pe care avea să o regrete amarnic, cinstitul sindicalist dovedindu-se
incapabil sa iasă din ritmul propriu şi să-şi acopere obligaţiile executive. Au
fost necesare mari eforturi pentru ca Ciorbea să fie convins să renunţe la funcţia
de premier. Drept răsplată pentru jertfa sa patriotică, ţărăniştii l-au pus şef la
audienţe, la partid. A crezut că revine ora sa astrală după crah-ul electoral din
2000, când a încercat să refacă din cioburi partidul lăsat de izbelişte de liderii
săi. N-a reuşit. A intrat în conflict cu mai toată lumea, fiind nevoit să se retragă.
A rămas, după un stagiu ca primar general, altul ca premier, şi altul ca şef de
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partid, la fel de sărac şi cinstit ca pe vremea când era un simplu procuror.
N-a câştigat prin asta admiraţia publicului, ci doar dispreţul confraţilor în ale
politicii cărora le-a fost greu să înţeleagă o asemenea mentalitate. Ciorbea a
intrat în viaţa politică înainte de vreme şi fără a putea da vreodată măsura spe-
ranţelor puse în el. Ca, dealtfel, mulţi dintre politicienii de stânsură care au tul-
burat apele încercând să-şi pescuiască propria imagine, dar reuşind să devină
doar pensionari politici pe puncte puţine.   (9 august)

Poliţia la răscruce

Plecarea chestorului Fătuloiu în America, la biroul de legătură al
Internelor, este o mişcare pe care apropiaţii săi o aşteptau.

O aşteptare în virtutea contactelor pe care acesta şi le-a făcut cu grijă,
în ultimii ani, în instituţiile similare din Statele Unite şi cu reprzentanţii din
domeniu. Este, într-un fel, o încheiere la vârf, de carieră, pentru unul dintre
poliţiştii români care a ştiut să reziste cel mai bine schimbărilor din jurul său. 
Fost şef de poliţie în Dâmboviţa, apoi în Argeş, Fătuloiu a fost adus la Capitală
de fostul ministru de Interne ţărănist, Dudu Ionescu, spre finalul guvernării. A
rezistat în post sub noua guvernare social – democrată, cu toate mişcările care
au avut loc în jur, pentru a face pasul decisiv spre vârful poliţiei odată cu noua
schimbare, din 2005.

A avut o relaţie bună cu ministrul democrat Blaga, dar asta nu l-a
împiedicat să se gândească că nu se poate eterniza în funcţie. Sub comanda sa,
aparatul de conducere al Inspectoratului s-a primenit în ritm susţinut, mulţi
dintre vechii poliţişti provenind din miliţie fiind rotiţi şi parcaţi în posturi ono-
rifice, lăsând loc noului val de ofiţeri care nu avuseseră funcţii de conducere
sub vechiul regim.

Practic, odată cu plecarea lui Fătuloiu scena se curăţă aproape complet,
noul val ajungând la comandă în toate eşaloanele. Este un moment important
pentru poliţia română care face, practic, pasul decisiv într-o nouă structură, dar
şi într-un nou tip de competiţie. Pentru că aceasta va deveni, mai dură şi mai
capabilă decât precedenta, când criteriul principal de promovare sau de rezis-
tenţă era apartenenţa la o anumită filieră: un şef îşi promova subalternii, cei în
care avea încredere şi-i îndeplineau dispoziţiile cât mai prompt şi cu cât mai
multă fidelitate.

„Noul val” mizează mai mult ca oricând pe relaţia politică, pe afilierea
la un grup de putere cu anumită compoziţie, inclusiv economică. Bătăliile
pentru funcţii şi posturi se vor purta mai mult individual, decât în grup, iar
instumentele folosite vor fi dintre cele diverse şi mai sofisticate. Vechii poli-
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ţişti – miliţieni vor avea destule prilejuri să se minuneze şi să mulţumească
celui de sus că nu mai sunt nevoiţi să se bată pe un asemenea câmp de luptă,
în care regulile sunt tot mai puţine, iar cei care le respectă şi mai puţini.
Şi perdanţi     (10 august)…

Antiepiscopul Dinescu
Mircea Dinescu, onorabilul colegian CNSAS, nu a făcut vreodată

un secret din alergia pe care o face la popi. Unii zic că n-a prea fost dus la
biserică, încă de pe vremea copilăriei slobozene. Alţii că ar fi avut nu se ştie
ce (ne)înţelegeri cu unii reprezentanţi ai cultelor.

Este cert însă că ori de câte ori a avut prilejul, în publicaţiile sale, a
taxat cea mai credibilă instituţie a ţării cu sarcasm şi cu neînduplecare faţă de
tarele reprezentanţior săi. Printre cei care s-au aflat constant în vizorul penelului
său acid s-a numărat şi recent repauzatul întîistătător al Bisericii Ortodoxe,
Prea-Fericitul, acum în lumea de dincolo, Teoctist.

Nu s-a stins bine ecoul rugăciunilor de la căpătâiul său că, primul care
a ridicat steagul de luptă împotriva slujitorilor bisericii care, în condiţii diverse,
ar fi făcut pactul cu diavolul, a fost Mircea Dinescu. Nu în posibila sa calitate
de reprezentant al societăţii civile, ci în aceea de membru al Colegiului
CNSAS. Dinescu a făcut ceea ce a făcut de atâtea alte ori: a „deconspirat”
în avans lucruri care ar fi trebuit să rămână confidenţiale până la anunţul public
legal.

De data asta, Biserica a făcut ceea ce nu a făcut nici unul dintre cei
care au încercat pe propria piele ce înseamnă libertatea totală pe care şi-o arogă
distinsul poet, de a nu ţine seamă nici de fişa postului plătit de la buget, nici de
reglementările care-i privesc pe cei care mânuiesc hârţoage cu caracter   secret
şi nici ceea ce bunul simţ – nelegal – implică într-o poziţie şi o relaţionare ca
a sa: şi-a anunţat intenţia de a-l da în judecată! BOR versus Dinescu! Iată un
show de care, pe ameţeala asta generată de presiunea atmosferică, nu doar mass
media, ci şi publicul în general, sătul de crimele de la ora 17 şi violurile de la
ora 21, îl aşteaptă cu nesaţ.

Va fi un spectacol naţional, de succes care va demonstra, daca mai e
nevoie, că în România totul, inclusiv legea, este de o relativitate care frizează
absurdul şi că în faţa aceleiaşi legi suntem cu toţii egali, cu excepţia celor care
şi-au dobândit statutul de a fi mai egali decât ceilalţi.     (11 august)
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Zvon de crah imobiliar…

Un prieten, băgat până în gât în afaceri imobiliare, îmi dă un telefon
şi-mi relatează, agitat, că se întâmplă ceva grav: în urmă cu vreo săptămână a
aflat că un barosan de prin California a achiziţionat două fonduri de investiţii
cu aproape 700 de miliarde de dolari (am auzit bine? - Da, mai mult de jumătate
din PIB-ul nostru!) pe care după nici o săptămână le-a închis.  

Efectele pe bursă au fost aproape instantanee şi n-a durat decât încă
vreo două zile până ce ele s-au făcut simţite şi pe bursele europene. Stau şi mă
întreb – zice amicul - cât va face  „unda de şoc” până la noi. Şi ce se va întâmpla
într-o economie ca a noastră, a cărei creştere se bazează în special pe specula-
ţiile din domeniul imobiliar. 

Un alt prieten, preşedinte de bursă, îmi explica deunăzi că el percepe
tot mai des semnele care au condus, la începutul anilor ’90, la marea criză din
America, unde băncile, împovărate de credite imobiliare, s-au trezit în porto-
folii cu o mulţime de imobile pe care nimeni nu mai dorea să le cumpere. La
noi, creditul imobiliar ia un avânt nefiresc, fără a fi corelat cu alte elemente de
dezvoltare care să susţină întregul proces. România a devenit o imensă piaţă
imobiliară, în care se tranzacţionează fiecare metru pătrat la preţuri astrono-
mice, complet necorelate cu realitatea economică. Procesul este amplificat
de banii pe care-i aduc din afară cu scopuri speculative diferiţi investitori în
căutare de beneficii rapide. 

Aceste intrări întăresc artificial moneda naţională pe care o vor slăbi
rapid odată cu  repatrierea investiţiilor dublate de beneficii.

Dincolo de sectorul bancar, care trebuie să se aştepte la un cutremur
similar cu cele care l-au zguduit în deceniul trecut, acest proces va afecta pe
marii deţinători de terenuri, cei care au făcut averi uriaşe cumpărând în vrac şi
vânzând la bucată, şi a căror avere se sprijină încă pe suprafeţele mari pe care
le-au luat în posesie, şi pe baza cărora au făcut investiţii riscante sau fantas-
mogorice.

Nu trebuie să fii implicat direct în aceste procese – dealtfel, un procent
destul de mic este format din cei care pun în mişcare mecanismul – pentru ca
efectele sale să te atingă, în mod dramatic uneori.    (13 august)
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Jos Iliescu!

Ceea ce la început părea o provocare, fără suport real, o bombă
menită să dea de lucru presei, începe să se transforme într-un caz real: fostul
preşedinte Iliescu este inculpat în dosarul evenimentelor din 13-15 iunie 1990,
cu încadrări care-ţi dau fiori: complot, genocid, atentat la siguranţa statului. 
Din mormântul său necunoscut, Ceauşescu îşi freacă mulţumit mâinile: are
legatari competenţi şi eficienţi. Cineva îl va răzbuna.

Ironia soartei face ca acest cineva să fie tocmai acuzatorul său din
procesul de la Târgovişte. Dan Voinea este cel care ţese, de ani de zile, iţele
acestui dosar care are ca scop să dovedească faptul că, de tot ceea ce s-a
întâmplat în 13-15 iunie, este vinovat Ion Iliescu!

Şi cazul se montează piesă cu piesă: aflăm deja că el a fost cel care a
dat ordin (?!) ca ostaşii din trupele de intervenţie să pună baionete la arme şi
să se folosească muniţie de război (deşi cei care au murit atunci şi-au pierdut
viaţa din cauza unor grenade fumigene), că a dezinformat naţiunea spunând că
era vorba de o „rebeliune legionară”, că a instrumentat personal minerii ca să-i
cotonogească pe liniştiţii protestatari împotriva neocomunismului. Şi aşa mai
departe „dosarul Iliescu” construieşte cu tenacitate, o realitate paralelă, virtuală,
a momentului iunie 1990, din care reiese că o clică ce a pus mâna pe putere în
decembrie 1989, prin mijloace nelegale (alt dosar pe care îl instrumentează
acelaşi procuror civil-izat, Voinea) şi care a reprimat fără milă aspiraţia de eli-
berare de sub dictatura neocomunistă a emanaţilor din Piaţa Universităţii.

În acest scop s-au folosit cele mai violente şi mai perfide mijloace,
culminând cu organizarea de trupe de intervenţie paramilitare aduse din Valea
Jiului.Din cercetările generalului Voinea lipsesc cu desăvârşire mici amănunte
legate de ceea ce s-a întâmplat în 13 iunie, cum s-a ajuns, prin ce minune, ca
sediile Poliţiei, SRI şi Televiziunii să ia foc şi să le fie distruse arhivele, cum
s-a făcut ca paşnicii protestatari din Piaţă să cotonogească militarii şi aşa ti-
moraţi, să le    incendieze autobuzele, să dea foc la autoturismele parcate prin
zonă (între care şi al unui cunoscut adept al Pieţei, care a susţinut cu tupeu că
minerii i-ar fi distrus Dacia), să se fure armament din sediul Poliţiei şi să fie
distruse documente din arhiva Televiziunii.

N-am auzit ca Dan Voinea să fi chemat pentru cercetări pe vreunul din-
tre protagoniştii cunoscuţi ai acestor întâmplări, măcar pentru o lămurire de
formă asupra necunoscutelor. Tirul său s-a concentrat asupra ţintei principale
– cel care, abia ales cu majoritate zdrobitoare, ar fi avut demenţa să arunce vo-
luntar ţara în haos doar ca să scape de câţiva cântăreţi incomozi la chitară. Şi
să cheme în ajutor (în ajutorul cui?) minerii, când avea la dispoziţie organele
de ordine (?!) sau armata (al cărei şef, prudent, nu găsea un avion să se întoarcă
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de la Berlin!).
Justiţia e justiţie, însă, şi – vorba preşedintelui Băsescu – e indepen-

dentă şi neinfluenţabilă politic. Ea îşi va face treaba şi va băga la pârnaie pe
Iliescu, pentru că, nu-i aşa, trebuie să se facă dreptate. Iar Ion Iliescu pare tot
mai mult să fie vinovat: altfel nu i-ar sări în ajutor, dintre toţi cei care-i dato-
rează, mai mult sau mai puţin, ceea ce sunt astăzi, doar Vanghelie. Pe care,
dealtfel, nici nu l-a prea susţinut când acesta avea nevoie… (14 august)

Mitocănie şi suficienţă în presă

Societatea românească de azi are presa pe care o merită. O presă după
chipul şi asemănarea ei: diversă, polarizată, agresivă, părtinitoare, superficială,
subtilă şi grobiană, incompetentă şi ignorantă. Capabilă să ofere câte o oglindă
fiecărui segment de populaţie, în care acesta să se vadă şi să se admire aşa cum
este.

Presa a fost sectorul-pilot al economiei de piaţă în care a păşit România
după decembrie 1989. Structurile încremenite ale „presei de partid” s-au
sfărâmat la impactul cu o realitate nouă, imposibil de cuprins în tiparele tradi-
ţionale. Setea de informare a unui public ţinut în frâu şi obligat să  citească
printre rânduri, a generat un veritabil val de noi publicaţii.
Acestora nu le-a mai ajuns resursa umană calificată după standardele comu-
niste. Gazetele şi-au deschis larg porţile aspiranţilor la calitatea de jurnalist.
Au dat năvală, şi talentaţi şi netalentaţi, şi cultivaţi şi inculţi, şi bine crescuţi şi
mitocani. Dar mai cu seamă din ultimele categorii. Mulţi dintre cei talentaţi
s-au retras sub asediul mitocanilor de presă, pentru care s-au format
structuri specializate. S-a descoperit tabloidismul înainte de a se face tabloidele
propriuzise. S-a lansat presa de scandal în haine de gală, deghizare sub care
unele jurnale şi-au prelungit existenţa până azi, în timp ce altele au dispărut de
mult. N-au dispărut însă mitocanii de presă. Ei s-au grupat în falange cu pre-
tenţii de credibilitate, dar cu metode de mahala. Mitocanii de presă, cei care
n-au fost capabili decât să scrijelească pe parcela de hîrtie pe care le-a aren-
dat-o câte un cârnăţar, în nădejdea că astfel va fi mai băgat în seamă, au început
să se erijeze în vectori de moralitate.

Scrie deunăzi unul, Cartianu pe nume, despre “moralitatea în presă”.
Culmea: ipochimenul e celebru pentru tupeul, obrăznicia şi lipsa de scrupule
cu care şi-a făcut loc cu coatele şi pumnii în preajma unui gazetar cu care se
dădea drept rudă, şi pe care n-a pregetat să-l înjure după ce nu i-a mai fost şef.
Scrie Cartianul despre frustrările lui de pe vremea când trăgea cu ochiul, din
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tribună, la ce se întâmplă în presă. Şi, se întreabă, la zece ani de la dispariţia
fenomenului (el n-a aflat încă) de ce „unii ziarişti” aveau loc în avionul pre-
zidenţial şi de ce el nu. Se mai întreabă şi de ce plăteşte preşedinţia pentru zia-
riştii din delegaţiile oficiale. Băiatul habar n-are că încă de prin 1994, jurnaliştii
invitaţi să facă parte din delegaţie îşi plătesc toate cheltuielile. Mai puţin trans-
portul cu avionul. Pentru că acesta zboară oricum, cu capacitatea integrală. Şi
că dacă jurnaliştii, recte jurnalele, ar fi puşi să plătească şi această dare, pre-
şedinţii sau premierii ar merge singuri pe la vizitele lor. Băsescu a încercat
figura asta şi s-a trezit că nimeni n-are habar ce face el, pe unde umblă. Nici
bune, nici rele.

Ar mai rămâne, dintre întrebările care-l macină pe Cartian: de ce unii
da şi alţii (el) nu? Pentru simplul motiv că unii sunt consideraţi calificaţi, iar
alţii (el) nu. E dreptul celui care face invitaţiile să aprecieze capacitatea şi ca-
lităţile celor care vor face parte din delegaţia oficială.

Nimeni nu l-a oprit şi nu-l opreşte pe Cartian să meargă, de la New
York la Hong Kong, pe banii lui, fără să mai saliveze la scara aeroplanului pre-
zidenţial, măcinat de întrebări fără răspuns.      (15 august)

Guvern cu “bulină roşie”

Mircea Geoană a anunţat data la care se va produce cutremurul care
ar putea face să se prăbuşească Guvernul Tăriceanu: 10 septembrie! Este data
proiectatei moţiuni de cenzură pe care o va introduce PSD-ul, pentru a înlătura
„ruşinea” unei guvernări cu doar 10% bază de susţinere electorală.
Adevărul este că în istoria post decembristă nu s-a mai înregistrat o asemenea
curiozitate. De la puţin peste jumătatea de procentaj obţinută de Alianţă prin
deturnarea de către Traian Băsescu a maghiarilor şi conservatorilor de la alianţa
iniţială cu PSD-ul, Guvernul înscăunat în decembrie 2004 a ajuns astăzi să
deţină sprijinul a doar o zecime din forţele politice active parlamentar. 
De la ieşirea – forţată -  a democraţilor de la guvernare, PNL-ul stă la Palatul
Victoria într-un picior, sprijinindu-se în bastonul maghiar, pentru a exercita
„puterea”. Eliminarea democraţilor n-a fost făcută la plezneală: Tăriceanu a
primit, într-un fel sau altul, asigurări de la principalul partid de opziţie, că nu
va fi deranjat în calitatea sa de minoritar. Şi nici n-a fost deranjat.
Acum, însă, lucrurile au ajuns la un punct de cotitură. Majoritatea partidelor
sunt îngrijorate  de scăderile înregistrate în sondaje. Toate îşi pun speranţa în
clasica îngrăşare a porcului în ajun. Ajunul fiind, teoretic, finalul lui 2008.
Ineficienţa Guvernului, supus unui tir concertat din aproape toate părţile, ridică
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însă mari semne de întrebare, legate în special de eficienţa acţiunilor care au
în vedere integrarea europeană. Pentru PSD, momentul este, probabil, cel mai
potrivit pentru a da lovitura de graţie aliatului său secret: a obţinut satisfacţie
(şi probabil, un plus de sprijin electoral) cu legea pensiilor. Prelungirea aştep-
tării – inclusiv a  agoniei actualului guvern – poate deveni contraproductivă.
PSD-ul este singurul partid care, iniţiind o moţiune de cenzură, poate conta pe
succesul ei: PD-ul nu va putea să ocolească o decizie pe care nu încetează să
o solicite; PRM-ul se descalifică în ochii tot mai firavului său electorat, dacă
nu marşează. Aşa încât jocurile sunt făcute! Cu o singură excepţie: ca nu
cumva, pe 10 septembrie, PSD-ul să se răzgândească, în urma unei oferte care
– vorba Naşului – nu va putea fi refuzată.

O asemenea eventualitate implică însă mari riscuri de credibilitate
pentru un partid şi aşa aflat în dificultate de pe urma tranzacţiilor secrete cu
puterea.

Ce se va întâmpla după 10 septembrie, în cazul unui „DA” (adica NU)
majoritar? Aproape orice variantă e posibilă: de la alegeri anticipate (destul de
puţin probabil) până la un guvern de „uniune naţională”, în care partidele
să-şi numească o serie de „tehnocraţi”. Dar despre asta vom mai vorbi. După
cutremur.     (16 august)

“Cei mai căutaţi”: 
dă Doamne să nu-i găsim!

Poliţia Română are şi ea o rubrică de „most wanted” – cei mai căutaţi
infractori, dispăruţi înainte sau după ce au fost condamnaţi. Spre deosebire de
americani, poliţiştii români nu pun premii sau recompense pe capul dis-
păruţilor. Îi fac doar de râs, punându-le fotografia pe un site şi spunând ce e
cu ei. În aceste condiţii nu este de mirare că acestă rubrică devine mai degrabă
un soi de top al VIP-urilor, decât un apel cetăţenesc la respectarea legii. Cred
că în felul acesta îl iau şi cei urmariţi, care, pe acolo pe unde s-au oploşit, nu
prea îşi fac probleme. Ba, unii dintre ei mai dau telefoane în direct pe la talk-
show-uri sau se distrează scriind scrisori procurorilor.

Culmea este că, din cei cam 30 de „most wanted”, 9 sunt binecunoscuţi
publicului, datorită popularizării intensive pe care le-a făcut-o mass media. Hai
să-i trecem puţin în revistă şi să vedem dacă despre unii dintre ei memoria
colectivă a mai păstrat vreun amănunt.

Printre cei mai „noi” se numără Omar Hayssam şi Mihai Necolaiciuc.
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Primul, om de afaceri cu relaţii politice sus puse, a avut proasta inspiraţie să
monteze o răpire de jurnalişti pentru a scoate nişte bani din ţară, răpire care
i-a scăpat de sub control. Asupra lui planează cea mai gravă acuzaţie, cea de
terorism, iar cazul său e departe de a fi lămurit. Căutat fără vlagă de autorităţi,
el trăieşte bine mersi, pe undeva prin Siria, unde vacanţa asta şi-o va petrece
în prezenţa familiei.

Mihai Necolaiciuc, deţinător al unor importante demnităţi, a devalizat
sistematic CFR-ul sub oblăduirea câtorva miniştri ai Transporturilor. A dispărut
înainte de a fi deferit justiţiei şi trăieşte şi el, bine mersi, pe undeva prin Austria.
Tot pe acolo îşi duce veacul şi Severin Tcaciuc, cel care şi-a bătut joc de
poliţiştii care îl urmăreau, trecând graniţa pe sub nasul lor.

Peste cazul „Bucurenciu” s-a şternut praful. Omul cu o jumătate de
milion de dolari în portbagaj, furaţi de o echipă de interlopi cu conexiuni în
poliţie, face plajă de câţiva ani buni prin Republica Dominicană. Bivolaru,
Gregorian, a găsit adăpost în Suedia, unde e considerat persecutat de autorităţile
române, de sub al căror nas a dispărut şi el extrem de uşor.

Nicolae Popa a fost administratorul personal al lui Vântu, omul care
scotea banii de la FNI şi-i ducea unde trebuie. E în Suedia, ca şi Bivolaru, unde
are un buisness şi unde nimeni nu-l mai întreabă de sănătate.

Despre Leonida Teohari, lumea a uitat cu desăvârşire. Este unul dintre
cei care au devalizat banca Dacia Felix, luând cu uşurinţă suspectă împrumuturi
de milioane de dolari pentru  proiecte fanteziste care n-au fost niciodată
demarate. Îşi papă şi el banii liniştit, pe undeva prin Franţa, fără teama că
cineva îi va putea cere înapoi.

Cel mai vechi „dispărut general” este însă fostul membru CADA,
Octavian Popescu, unul dintre artizanii evenimentelor violente din 13 iunie,
soldate cu incendierea sediului Poliţiei şi furtul armelor din depozite. A făcut
„paşi” înainte ca generalul Voinea şi cei care s-au făcut că anchetează dosarul
(rămas doar al Mineriadei) să apuce să se intereseze de soarta lui. Se crede că
s-a stabilit în Elveţia.

Căutaţi. Foarte căutaţi. Cu o râvnă care te duce cu gândul  la zicala:
“Dă Doamne să nu-i găsim!”

Pentru că abia atunci ar începe complicaţiile.   (17 august)
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Amurgul liberal?

Data de 10 septembrie planează, ca o ameninţare, asupra liberalilor.
Isoria pare să se repete la indigo şi iată, precum a fost cazul ţărăniştilor, că pa-
radisul şi infernul sunt despărţite doar de un pas! În ciclul electoral 1997 –
2000, scena politică a fost dominată de ţărănişti. Aceştia veneau nu atât cu me-
rite politice reale, cât pe coama valului generat de personalitatea lui Corneliu
Coposu şi  îngrijorarea cercurilor de putere internaţionale că o nouă guvernare
social-democrată n-ar face decât să întoarcă fantoma neo-comunismului şi
să-i dea consistenţă reală.

Convenţia Democrată, realizată mai mult sub presiunea donatorilor in-
ternaţionali, a câştigat alegerile parlamentare, asupra modului în care s-au deru-
lat cele prezidenţiale planând şi azi o serie de nelămuriri. Şi pentru că liberalii
fuseseră adunaţi laolaltă, cu chiu cu vai, din cioburile în care se spărseseră după
guvernarea lui Stolojan, n-a mai rămas, candidat la funcţia de lider, decât par-
tidul domnului Diaconescu. Şi al domnului Ciumara, şi al domnului Spineanu.
Şi al domnului Mureşan. Şi al domnului Sârbu (Radu). Şi al altor domni,
cu ifose de ţărănişti din tată-n fiu pe care, iată, istoria i-a şi trecut la capitolul
„şi alţii”.

Lipsa de pregătire, incompetenţa, diletantismul şi-au pus din plin am-
prenta pe o guvernare care n-a făcut altceva decât să se prăbuşească, de la
început până la sfărşit. Dacă cineva ar fi emis, în 1997, idea că doar peste trei
ani ţărăniştii nu vor mai intra în Parlament, ar fi fost lapidat în piaţa publică.
Şi, totuşi, aşa s-a întâmplat. Liberalii s-au salvat pe ultima sută, lepădându-se
de Emil, iar democraţii au trăit emoţiile finalului lipsit de glorie al liderului lor
istoric.

Alianţa DA s-a născut, în linii mari, pe aceeaşi formulă algebrică a
Convenţiei Democrate: cea în care 1+1 poate să dea 3, sau chiar 4. Depinde de
context şi de influenţe. De data aceasta liberalii intrau în joc pe post de favoriţi,
democraţii trebuind să se mulţumească cu rolul de outsideri. Cu entuziasm
popular, cu resentimente faţă de foştii guvernanţi, cu ajutor discret de unde tre-
buie, Alianţa a ajuns într-o poziţie din care Traian Băsescu a reuşit să forţeze
lucrurile în aşa fel încât să o facă câştigătoare.

Partenerul Tăriceanu a devenit premier, o droaie de liberali de mâna a
doua au devenit miniştri, alţii s-au supărat că n-au devenit şi şi-au făcut alt par-
tid. Oricum, aflaţi în capul mesei, liberalii şi-au luat partea leului din tot ce se
putea împărţi. Inclusiv din notorietate. Au făcut - şi o fac - de parcă s-ar afla
unde se află pentru totdeauna. Iată, însă, că li s-a arătat pisica. Pisica moţiunii.
Cea care n-ar fi exclus să-i scoată din scenă definitiv şi să-i adauge, mai curând
decât s-ar aştepta, pe lista cu „şi alţii”.    (18 august)
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Premierul Geoană

Mircea Geoană trage nădejdea că de data asta va fi premier. A mai
„candidat” odată, în tandem cu Adrian Năstase. Dacă fostul său şef de Guvern
ar fi reuşit să treacă hopul alegerilor şi să se instaleze la Cotroceni, Geoană ar
fi devenit aproape automat prim ministru.

Cred că vreo săptămână, după alegerile legislative din 2004, s-a şi
văzut într-o astfel de postură. Şi cred că atunci a fost unul dintre cei mai înfocaţi
susţinători ai lui Năstase, dând probabil şi acatiste pentru ca acesta să-l bată
pe Băsescu.

N-a fost să fie. De ce n-ar fi acum? Condiţiile par mai prilelnice ca
oricând. Aruncat brutal în opoziţie de Băsescu, partidul lui Mircea Geoană
s-a trezit că este în situaţia de a determina decisiv unele dintre acţiunile guver-
nului. Că este mai comod şi mai lipsit de riscuri să asişti greşelile Puterii, să le
sancţionezi prompt şi să câştigi puncte şi procente de pe urma combativităţii
scutite de răspundere.

De la aruncarea peste bord a democraţilor, poziţia social-democraţilor
s-a întărit până la a fi consideraţi co-părtaşi la deciziile unui Exacutiv mai vul-
nerabil ca oricând şi, prin umare, mai dispus ca oricând la concesii pentru a
păstra susţinerea tacită a celui mai important partid de opoziţie.

Pentru PSD situaţia actuală este cea mai confortabilă dintre câte şi-ar
fi putut dori. Să n-ai obligaţii dar să primeşti în schimb favoruri şi satisfacţii
pentru clientela proprie, ce şi-ar putea dori mai mult o formaţiune politică, pe
la mijlocul ciclului electoral?

Confortul acesta are, însă, un preţ. Şi acest preţ este sentimentul pe
care-l induce electoratului propriu, stabil, ideea „coabitării” cu o formaţiune
politică ce până mai ieri beştelea dur partidul fost de guvernământ pentru toate
păcatele reale sau imaginate.

Sentimentul trădării „nobilelor idealuri” ale social-democraţiei în ge-
neral, şi ale stângii în special, poate deveni dezastruos, mai ales când dreapta
îţi împrumută sau îţi fură de-a dreptul metodele.

Cred că acesta a fost impulsul care, la Bran, i-a scos din letargie pe
pesedişti, impunându-le o măsură drastică, ce le strică tot confortul. Dar le dă
şi prilejul să încerce să ajungă la putere pe o cale mai lesnicioasă decât printr-o
majoritate electorală.

Geoană vrea să fie premier. Este şi firesc să vrea. Mai rămâne de văzut
doar cum îşi va putea atinge acest obiectiv, atâta timp cât la Cotroceni se află
cel care i-a mai luat odată din faţă „prăjitura”   .(20 august)
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Pasajele peste nimic

Săptamâna trecută primul ministru şi-a rupt o bucată bună din preţio-
sul său timp pentru a participa la inaugurarea primului pasaj de la Băneasa. A
dat chiar şi câteva indicaţii preţioase referitoare la finalizarea lucrării, insistând
asupra necesităţii ca cel d-al doilea pasaj aflat în lucru să fie şi el dat în folosinţă
cât mai curând posibil. În treacăt, premierul a pomenit şi despre cel de-al treilea
pasaj, care măcar n-ar trebui să încurce prea mult traficul la summit-ul NATO
din primăvara anului viitor.

Mulţumirea oficialilor că, în sfârşit, traficul începe să se fluidizeze în
zona Băneasa, mi-aduce aminte de bancul cu evreul care s-a dus la rabin să se
plângă că nu mai poate trăi într-o singură cameră cu numeroasa lui familie.
Rabinul l-a sfătuit, paradoxal, să bage şi porcul în casă. La următoarea întâlnire,
evreul s-a declarat total depăşit de situaţie. „Ia scoate acum porcul şi ai să vezi
cât de bine e!” – i-a dat rabinul ultima indicaţie. Şi cea mai preţioasă.
Cam aşa este şi cu pasajele astea de la Băneasa. Cineva ne consideră o ţară de
idioţi atunci când constată cu nedisimulată satisfacţie ca lucrurile se îm-
bunătăţesc. Păi ele s-au înrăutăţit atunci când Primăria şi Guvernul ne-au băgat
în casă porcul construcţiei celor două pasaje.

Până să înceapă lucrările se circula relativ decent. După ce vor fi date
în folosinţă ambele, se va circula ca şi înainte. Dar cu preţul multor milioane
de euro aruncate pentru două pasaje, inutile din punctul de vedere al traficului
general. Ele nu trec peste nici o intersecţie. Unicul lor rol este să fluidizeze
accesul dinspre marile complexe comerciale din Băneasa.

Un interes, deocamdată, strict privat! S-ar putea spune că aceste două
pasaje s-au făcut la comanda complexului rezidenţial, pe banii statului. Altfel,
nici nu se poate înţelege „prevederea” de care s-a dat dovadă, construcţia
pasajelor demarând odată cu celelalte lucrări din Băneasa. În schimb, singurul
pasaj de utilitate generală şi de o acută actualitate, cel de la intersecţia cu Ion
Ionescu De la Brad, a fost amânat să înceapă taman la Summit.
Urgenţa întâia a reprezentat-o necesitatea ca înalţii oaspeţi ce vor veni la
Summit să traverseze cele două pasaje peste nimic şi să vadă ce mândreţe de
investiţie privată se înalţă pe fostele terenuri ale Institutului Agronomic.

Deşi mânăria la niveluri foarte înalte este vizibilă cu ochiul liber, cei
care au montat-o nu pregetă să ne ia de fraieri şi să ne prostească, demon-
strându-ne grija lor faţă de interesul general. Că acesta trece, întâmplător, prin
buzunarele celui particular, poate sau nu să fie o simplă întâmplare.(21 august)
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Răpirea copiilor lui Hayssam

Hărţuirea copiilor lui Hayssam, pe motiv că poliţiştii şi agenţii noştri
secreţi s-au dovedit a fi nişte idioţi neînstare să se ţină măcar pe urmele unui
infractor (asta în cel mai bun caz, existând şi varianta în care au fost inteligenţi
dar necinstiţi) este un act descalificant pentru autorităţile române.Se ajunge,
practic, la un soi inedit de „lege a Talionului”, în care la luarea de ostatici se
răspunde cu aceeaşi monedă: cei şapte copii ai sirianului sunt reţinuţi ostatici
în România. De ce? Cine ştie? Poate pentru că alţi idioţi îşi închipuie că astfel,
cuprins de remuşcări şi de dorul de progenituri, Hayssam va reveni în ţară şi
se va preda celor care l-au scăpat din mâini cu asemenea uşurinţă. Instanţa a
procedat corect, declarând că copii au dreptul să meargă să-şi întâlnească tatăl,
indiferent de statutul acestuia. Că ei nu pot fi făcuţi ostatici, pentru a plăti vina
părintelui lor. Alte autorităţi - între care, culmea, şi cea a Copilului - se opun,
căutând tot felul de chichiţe pentru a bloca plecarea familiei. Este o măsură nu
doar neeuropeană, ci şi complet în afara bunului simţ.Ea devine un reflex
totalitar, demonstrând cât de trainice sunt unele obişnuinţe. Sistemul totalitar
a fost un maestru al acestui procedeu, practicat pe scară largă. Eram, cu toţii,
ostaticii sistemului, iar dacă cineva îndrăznea şi reuşea să evadeze, atunci, pen-
tru această faptă plăteau părinţii, fiii, rudele şi chiar prietenii. Ceva din această
gândire persistă încă la unii dintre compatrioţii noştri care speră să repare o
eroare printr-un abuz.Cazul Hayssam este departe de a fi lămurit. Nu pentru
că nu s-a putut. Ci pentru că nu s-a vrut. Este tot mai evident faptul că el a fost
marcat de complicităţi incredibile şi de interese nici măcar mascate. Nesăbuita
sa aventură teroristă a angrenat personaje şi instituţii de la care se aşteaptă un
cu totul alt comportament. Nu există, limpede, dorinţa de a clarifica chestiunea.
Există însă, în mod vădit, preocuparea de a da impresia că se vrea, dar nu se
poate. Nici măcar cu preţul „răpirii” familiei acestuia.    (22 august)

Democratul Gigi

Becali e obsedat, precum „naşii” mafioţi, de respect! Respectul con-
stituie pentru el valoarea fundamentală a relaţiilor interumane. Mă respecţi -
îţi dau şi haina de pe mine, nu doar cei 400.000 de euro. Nu mă respecţi - te
dau jos din avionul care vine de la Cluj - cam aşa s-ar putea rezuma conflictul
său recent cu naşul şi antrenorul echipei pe care o finanţează.Parcă niciodată
până acum Becali nu şi-a dezvăluit filosofia de viaţă ca acum. Filosofie bazată

208 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



pe faptul că, dacă plăteşti, poţi cere orice. „Lui Oli îi spuneam: uite bă, asta e
echipa! Şi Oli mă asculta!” – declara finanţatorul, punând semnul egal între
competenţa antrenorului şi capacitatea de a pune în aplicare indicaţiile şefului.În
fond, nimic nou în teoria şi practica pe care ni le propune Becali. Ele se extrag
din stilul totalitar, unde doar banii erau înlocuiţi de putere. Deţinătorii puterii
aveau dreptul să ceară ascultare deplină şi urmarea neabătută a indicaţiilor
preţioase. Deţinătorii puterii se bucurau, automat, şi de prezumţia de competenţă.
Sunt şef pentru că sunt deştept - nu sunt deştept pentru că am devenit şef.

Becali se consideră deştept şi competent pentru că odată cu banii
(făcuţi - ironie a soartei - împreună cu Hagi!) a dobândit puterea de a-i face pe
cei pe care-i plăteşte să-l asculte. Să fie convinşi de competenţa lui! Să-i aplice
indicaţiile.Potrivit teoriei sale, un antrenor este suficient de bun dacă face
ce-i spune el. Dacă nu, e prost şi-l dă afară. A şi făcut-o cu vreo duzină de
antrenori, până acum. Pentru că Becali nu este doar deştept: e şi hoţ! Tot de la
comuniştii pe care-i înjură pe unde apucă, a învăţat să nu-şi asume răspunderea
erorilor.Indicaţiile sale sunt strălucite, în caz de succes, dar prost înţelese şi
prost aplicate, în caz de eşec. Şeful rămâne întotdeauna deasupra acestor
lucruri. Şi are întotdeauna dreptate.Nu m-ar deranja aceste lucruri dacă Becali
s-ar rezuma la fotbal. El se crede, însă, politician. Or, în politică, ce altceva
poate aduce unul ca el, decât lipsă de respect faţă de lege şi instaurarea domniei
bunului plac. De la cei pe care-i plăteşte direct, şi până la cei pe care – Doamne
fereşte! – ar putea ajunge să-i şi guverneze într-o zi. Parcă-l văd chemându-l
la el pe premier şi spunându-i: aşa-mi faci guvernul! Cu ăştia! Dacă nu, te dau
afară!”…(23 august)

Confiscarea istoriei

Conform tehnicii atât de ingenios disecate de Orwell în al său „1984”,
comuniştii au reuşit performanţa de a rescrie permanent istoria, în viziunea
convenabilă lor. Cu sprijinul istoricilor obedienţi, ei au mistificat continuu
faptele, falsificând evenimente care de cele mai multe ori aveau doar o vagă
legatură cu realitatea. Unul dintre acestea a fost „insurecţia” de la 23 august
1944. Atunci, în urmă cu 63 de ani, a avut loc o lovitură de palat în urma căreia
regele, în înţelegere cu reprezentanţi ai partidelor, între care şi comuniştii, l-a
arestat pe Antonescu, căruia i s-a întins o cursă, şi s-a declarat întoarcerea
armelor împotriva fostului aliat. A fost o mişcare faţă de care nu exista  alter-
nativă, în condiţiile în care tăvălugul sovietic stătea să se pravalească asupra
României, cu tot riscul de a confirma încă odată incapacitatea noastră funciară
de a fi un partener credibil, pentru care plătim şi astăzi tribut moral. Antonescu
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însuşi ar fi procedat la o soluţie asemănătoare, poate mai demnă, dacă ar fi
avut răgazul să-şi pună în aplicare planurile. Nu l-a avut. Şi astfel, mareşalul,
în loc să împărtăşească soarta omologului său finlandez, Mannerheim, acoperit
de onoruri de chiar cei împotriva cărora luptase, a sfârşit prin a fi împuşcat de
proprii săi concetăţeni, la comanda lui Stalin.

Istoria are însă regulile ei. Nu lasă loc pentru „dacă” şi „poate”. Este
cert însă că ceea ce s-a întâmplat la 23 august 1944 a scutit maşina de război
sovietică de jertfe şi cheltuieli însemnate, trecute în contul nostru ca aliaţi doar
până la socoteala finală.Variantele succesive de reconstituire a momentului
istoric au evoluat până la imaginea idilică a unui partid comunist neînfricat
care, călare pe un cal alb, a îngenuncheat tirania antonesciană şi a deschis
drumul, larg, armatei roşii eliberatoare. Eliberatoare de ce, nu s-a precizat nicio-
dată. Rolul regelui şi al partidelor istorice a scăzut continuu până la a rămâne
simpli figuranţi în fresca dedicată „insurecţiei populare antifascistă şi antica-
pitalistă” – daca reţin bine formularea.

Ca de obicei, poporul a fost mai puţin sensibil la esenţă şi nuanţe.A
fost însă sensibil la modul în care comuniştii au făcut din aniversare un spec-
tacol omagial, dotat cu toată recuzita: defilare, care alegorice, eroi ai muncii
şi, în final, aşteptaţii îndelung crenvurşti şi mititei, însoţiţi de berea aferentă,
regal culinar la care visau cu nerăbdare, preţ de un an, masele largi de oameni
ai muncii. În memoria colectivă probabil că acesta rămâne elementul principal,
de referinţă al marii sărbători comuniste, realizată prin obişnuitul procedeu al
confiscării.   (24 august)

O lege întârziată…

La Ministerul Justiţiei a avut loc o conferinţă de presă referitoare la
proiectul de lege privind ştergerea condamnărilor cu caracter politic şi a
măsurilor administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada martie 1945
- decembrie 1989. 

Am citit anunţul de două ori, nevenindu-mi să cred: cum adică, după
17 ani abia, Ministerul se gândeşte să anuleze una dintre cele mai mari nedrep-
tăţi făcute oamenilor? A fost nevoie de 17 ani ca cineva să realizeze enormitatea
acestei situaţii: oameni condamnaţi pe nedrept, au trebuit să aştepte până acum
o simplă reparaţie morală - să li se şteargă din cazier consemnările
infamante?Îmi vine în minte o scenă din copilărie: pe strada mare a orăşelului
de la graniţele cu Ungaria şi cu Iugoslavia lui Tito, o coloană de oameni târând
după ei bagaje, mânaţi din urmă de miliţieni. La un moment dat, din grup s-a
desprins un bărbat care s-a repezit şi m-a luat în braţe, plângând. Miliţienii
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l-au smuls brutal din îmbrăţişare şi l-au readus în coloană, urmărit de feţele
pline de lacrimile mamei şi mătuşilor mele. Era unchiul Sandu. Fusese trimis
de stat, după preluarea Basarabiei, în 1919, undeva pe lângă Cahul, ca jandarm.
Era căsătorit cu una dintre mătuşile mele, care l-a urmat în calvarul  pe care
avea să-l suporte, deportat în Bărăgan. Pentru vina de a fi fost ”unealtă” a re-
gimului bughezo-moşieresc.Alături de el, în trenul de marfă care avea să-i
poarte cale de o săptămână, spre Feleşti, au fost înghesuite alte familii, de chia-
buri – termen nu prea cunoscut în Banat, unde cine muncea era înstărit, iar cine
nu, era sărăcan.Unchiul Sandu a stat mai bine de 10 ani în Bărăgan, fără să ştie
prea bine ce ispăşea. Când a revenit acasă, era un om distrus. Fiindcă a fost
deportat, n-a mai găsit de lucru decât la munci brute, grele, care l-au topit pur
şi simplu. Mătuşa mea a purtat toată viaţa şi ea stigmatul deportării, neavând
nici măcar pensie. Ca ei au fost mii, sute de mii. Oameni care au suferit mai
mult sau mai puţin, dar întotdeauna pe nedrept. Oameni cărora condamnările
le-au  întors viaţa, i-au pierdut sensul. Câţi au mai rămas până astăzi, să se
poată bucura de iniţiativa întâziată a ministrului? Cred că destul de puţini. Şi
care, poate, nici nu vor mai avea puterea să se bucure de reparaţia morală pe
care o poate constitui această lege întârziată, în vâltoarea bătăliilor politice fără
sens şi a mizelor derizorii.    (25 august)

Pisica pe acoperişul fierbinte

Mai sunt doar 13 zile până la termenul fatidic pe care PSD-ul l-a dat
guvernului Tăriceanu, pe care l-a lăsat brusc din braţe: fix pe 10 septembrie,
băieţii d-lui Geoană vor depune la Parlament moţiunea de cenzură în care vor
fi enumerate toate păcatele capitale de care au dat dovadă guvernele conduse
de copreşedintele Alianţei DA.

Tăriceanu va da socoteală şi pentru ce-a guvernat împreună cu
democraţii, cu maghiarii şi conservatorii, şi pentru ce-a guvernat fără aceştia,
sau doar fără unii dintre ei.

Povestea acestui guvern este una de telenovelă: a apărut ca prin minu-
ne, exact în momentul în care PSD-ul se pregătea să concubineze cu preşedin-
tele Băsescu. Acesta, perfid, i-a ademenit pe maghiari şi pe conservatori şi i-a
făcut cadou lui Tăriceanu şefia unui guvern alcătuit în pripă, cu oameni (şi
femei) de strânsură, să prindă trenul de 27 decembrie şi să poată pune pe tapet
cota unică de impozitare.

Că guvernul era slab şi improvizat s-a văzut încă de la audieri, când o
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domnişoară creditată de Băsescu cu integrarea europeană, n-a ştiut cu ce se
mănâncă aceasta şi a fugit ruşinată acasă. S-a mai văzut, în scurt timp, că
democraţii, deşi piua a doua, şi-au cam luat partea leului din portofolii. La fel
şi conservatorii, care au avut avantajul şantajului procentual şi s-au ales cu cel
mai mănos minister, şi cu un vicepremier, printre altele.

Zgâlţâit de inundaţii, de aviară şi de opoziţie, guvernul a mărşăluit
până când, la finele lui 2006, conservatorii l-au abandonat, grijulii să nu se
uzeze sau să se corodeze la guvernare. Şase luni mai târziu, contrele sistematice
ale democraţilor au fost rezolvate printr-o restructurare-surpriză care îi arunca
afară, pur şi simplu, spre stupoarea generală.

Pe fondul conflictului tot mai ascuţit dintre palate a venit suspendarea
preşedintelui şi referendumul, catastrofal gestionat de adversarii acestuia. A
avut, totuşi, un merit acest exerciţiu: a structurat cea mai eterogenă alianţă
posibilă: ungurii cu România Mare, liberalii cu pesediştii-contra democraţilor
fideli preşedintelui lor.

Alianţa mai mult sau mai puţin ascunsă cu PSD-ul a dat Guvernului
suportul necesar pentru a rămâne pe poziţie, în ciuda susţinerii minoritare.
Susţinere plătită în secret cu funcţii din eşaloanele doi şi trei ale administraţiei
pentru clientela social-democrată.Iată însă că s-a întâmplat că Geoană şi ai săi
să realizeze că în felul acesta îşi pierd şi bruma de susţinători rămaşi şi că fără
un exerciţiu de arătare a muşchilor pot să aibă probleme. Aşa s-a născut, aproape
spontan, pe negândite chiar, ideea moţiunii.

Entuziasmul a cenzurat raţiunea şi oamenii au început să se dumirească
abia când bătrânul şaman al tribului i-a întrebat: şi după aia ce faceţi? Chiar? Ce
va face PSD-ul dacă-i iese? Va fi  Mircea Geoană premier în ciuda lui         Bă-
sescu? Cum? Sau totul se va rezolva decent, prin vot secret: rămâne cum am sta-
bilit! Doar nu vreţi să dăm de beleaua anticipatelor? (27 august)

Polarizarea liberală

Un politician altminteri realist şi pe fază, dar aflat cam într-o derivă
din care nu-l mai poate scoate decât senzaţionalul – este vorba despre Valeriu
Stoica – lansează o ipoteză ce merită tratată cu atenţie: şi anume că PNL-ul va
dispărea de pe scena politică la viitoarele alegeri. Şi că unul dintre motive îl
constituie faptul că „artizanul” moţiunii de cenzură ce ar urma să-l elimine pe
Tăriceanu de la guvernare este nimeni altul decât Dinu Patriciu, care ar lucra
mână în mână cu PSD-ul la această piesă de teatru. Să facem un mic recurs la
istorie: Dinu Patriciu s-a remarcat, în tabăra liberală, printr-o gândire originală,
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ieşită din tiparele fundametalismului ideologic. Asta l-a şi adus în conflict, încă
de la începuturi, cu „aripa matură” a PNL-ului de care s-a despărţit rapid luând
cu el tânăra gardă de liberali. Pe fondul nenumăratelor schisme de anii ’90,
Patriciu a avut îndrăzneala  să gândească şi să pună în funcţiune o alianţă „con-
tra naturii”, formând  prima construcţie de acest gen,  care, în guvernul Roman
introducea participanţi liberali, agrarieni şi ecologişti, alături de FSN. A fost o
tentativă care n-a rezistat presiunilor exterioare, dar a prefigurat intrarea la
guvernare a celorlalţi liberali, în mandatul lui Stolojan. Că acestora le-a cam
fost fatală această cooperare, s-a văzut la alegerile din 1992, când Câmpeanu
n-a mai intrat în parlament. La rândul său,  Stoica a înţeles mai bine decât co-
legii săi cursul evenimentelor când în 2000 a renunţat la  sprijinirea lui Emil
Constantinescu pentru un nou mandat şi a  lansat PNL-ul în alegeri pe cont
propriu, provocând decesul parlamentar al ţărăniştilor. A fost un gest contro-
versat, dar care a salvat liberalismul de la extincţie. Între Stoica   şi Patriciu,
politicieni  de cam aceeaşi factură, a existat, sistematic,  o fractură transformată
îm antagonism. Un antagonism  care, la preluarea conducerii partidului de către
Tăriceanu, l-a scos complet din joc pe Stoica, forţându-l să se alăture unei
facţiuni fără viitor. Dacă PNL-ul  lui Patriciu va dispărea de pe scena politică,
în nici un caz nu va fi PLD-ul lui Stolojan  cel care-i va lua locul. Servitutea
liberală faţă de Patriciu  poate fi la fel de nocivă şi de  contra productivă ca şi
cea democrat-liberală faţă de Băsescu. Sunt cei doi poli cu încărcături electrice
diferite ai actualului moment politic, condamnat la  respingerea reciprocă a
forţelor care au pretenţia unei reprezentări exclusive a unui curent important,
dar tot mai lipsit de valori.    (28 august)

Outsiderul Dinu

Dacă cineva ar fi avut, încă din 1990, ideea să facă un top al celor
mai bogaţi români – un Top (măcar) 50, în nici un caz 300 – pe o asemenea
listă Dinu Patriciu n-ar fi avut cum să figureze, banii strânşi din meditaţiile
pentru admiterea la arhitectură calificându-l, cel mult, printre cei care aveau
dreptul să se înscrie pentru o Dacie.

În schimb ar fi figurat un Iosif Constantin Drăgan, de o viaţă în capi-
talism, unde a adunat o avere impresionantă; ar fi figurat şi Ion Ţiriac, cu ce
câştigase din managementul sportiv – tenis şi nataţie. Ar mai fi figurat, poate,
Dan Voiculescu, prin asociatul său Fuad Sanbar din Liban sau din Cipru; poate
şi George Păunescu, pe baza banilor adunaţi în alimentaţia publică de fratele
său Viorel; sau proaspăt repatriatul Ion Raţiu, cu tipografia adusă pe banii săi
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pentru a-şi edita „Cotidianul”.
17 ani mai târziu, cu excepţia lui Ion Raţiu, posibilii protagonişti ai

primei ediţii se află la locuri  de cinste în TOP 300. Averile au sporit expo-
nenţial, propulsându-i în elita bogăţiei mondiale. Un veritabil record, dacă ne
gândim că doar cu 17 ani în urmă, România era ţara egalităţii aproape perfecte
(în jos) a  membrilor săi.

Cum se face că, pe ultima sută a competiţiei, un outsider – Dinu Patriciu
– împietreşte asistenţa cu un finiş de zile mari, lasându-i la mare distanţă şi pe
Drăgan, şi pe Ţiriac, primii români care cochetează cu miliardul de dolari sau
de euro? Întrebat, Patriciu ar răspunde: sunt omul potrivit şi m-am aflat la locul
potrivit! Ceea ce este perfect adevărat. Spre deosebire de alţi pretendenţi la un
loc mai bun sub soarele bogaţilor, Patriciu a ştiut când să se debaraseze de
balastul politic şi să se concentreze pe afaceri. A fost momentul 1997-1998,
când liderul liberal aproape că dispăruse de pe radarul politicii. A mai fost
momentul 2003, când a avut forţa să renunţe la politică pentru afaceri. Au fost
decizii corecte care, îmbinate cu ştiinţa – sau intuiţia? – de a face afaceri bune
l-au propulsat până în vârful piramidei.
De la înălţimea celor 2 miliarde, Dinu Patriciu poate privi cu mai multă linişte
şi spre politică, şi spre afaceri, şi chiar spre prietenii săi de la Parchet. Desprins
în câştigător, îşi însoţeşte succesul de o importantă mişcare pe tabla de şah a
politicii globale pe care petrolul poate genera manevre neaşteptate.(29 august)

Experimentul “Blaga”

Ce l-o fi apucat pe Vasile Blaga să le vorbească femeilor democrate
de la Costineşti tocmai despre prostituţie, nu ştim. O fi având dânsul ceva pe
suflet. Cert este că a abordat subiectul plin de compasiune şi de înţelegere faţă
de viaţa tot mai grea a slujitoarelor celei mai vechi profesii din lume, lipsite
de asigurări sociale, de o protecţie oareşcare şi cu perspectiva şomajului în faţa
concurenţei tot mai acerbe de pe piaţa europeană.Desigur că există o nuanţă
polemică în această abordare şi nu putem să nu ne gândim la faptul că fostul
ministru de Interne pune această situaţie pe seama incapacităţii actualului gu-
vern, liberalo-maghiar, de a gestiona problemele majore ale actualităţii. Şi pen-
tru ca tragerea spuzei pe turta proprie să fie completă, secretarul general al
democraţilor a ţinut să reamintească faptul că, el personal, pregătise deja o lege
în acest sens şi că numai lăcomia de putere a partenerilor liberali, care i-au
aruncat în afara guvernării, a făcut ca România să aibă astăzi o problemă în
plus, un loc de una în minus.Legalizarea prostituţiei este o temă dragă politi-
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cienilor români de toate culorile. Încă în zorii democraţiei s-au făcut auzite vo-
cile care au pledat în favoarea acestei soluţii, iar demersurile n-au încetat
aproape niciodată. Dincolo de rezervele de ordin moral ale unor categorii de
populaţie, legalizarea prostituţiei este un subiect popular şi cu o mare doză de
acceptare.Fenomenul trebuie privit cu realism şi fără false pudori, şi oricât de
restrictivă ar fi legislaţia din domeniu, aceasta nu va putea să împiedice func-
ţionarea şi proliferarea fenomenului care se bazează pe o regulă fundamentală
a pieţei: cererea şi oferta. Din motive pe care n-are rost să le înşirăm aici, cere-
rea ’sexului liber’ este o realitate în creştere, pe care o accentuează condiţia
noastră de ţară cu pretenţii turistice. Sexul românesc e un brand, şi acest brand
face posibilă utilizarea sa atât în scopul reglementării situaţiei legale a unei
categorii de persoane (statut, protecţie socială), cât şi a dreptului statului de a
se constitui parte pe cifra de afaceri, care nu este deloc de neglijat. Un buget
mereu în suferinţă ar putea avea un beneficiu real de pe urma reglementării,
fără să mai vorbim de faptul că toate imponderabilele fenomenului vor putea
fi în acest fel controlate şi stăpânite, altfel decât printr-o represiune formală şi
ineficientă.Evident că trebuie avută în vedere şi perspectiva europeană asupra
problemei. Ceea ce nu înseamnă că nu putem contribui creator la perfecţionarea
abordării, măcar printr-un experiment - pilot. Experimentul ‚Blaga’.(30 august)

Europarlamentare, 
cu sau fără Referendum?

Un fior rece pe şira spinării şefilor de partide s-a strecurat odată cu
promisiunea lui Traian Băsecu, că va organiză un referendum pe marginea vo-
tului uninominal odată cu alegerile europarlamentare. Spaima vine din faptul
că, în acest fel, preşedintele va găsi prilejul de a interveni în campania electo-
rală şi a face propagandă pentru partidul (partidele) domniei sale: PD şi PLD.
Lucru care nu-i încântă pe nici unul dintre componenţii alianţei anti- prezi-
denţiale cărora referendumul ultim le-a lăsat un gust suficient de amar.Cu
această declaraţie Traian Băsescu revine în forţă pe piaţa bătăliilor politice
făcând din votul uninominal o sperietoare pentru adversari şi o temă câştigă-
toare la public. Un public care  nu are habar ce înseamnă, de fapt, acest vot.
S-a agitat atât de mult ideea că ar fi sinonim cu curăţirea parlamentului de
neaveniţi şi de profitori ai listelor, încât nu se mai acordă nicio atenţie efectului
pervers pe care l-ar putea avea: acela de a umple cele două camere cu persoane
care-şi pot „cumpăra” direct voturile, fără să mai stea la mâna bunăvoinţei şe-
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filor de partide.Un Parlament burduşit cu personaje de tipul Becali-Loghin-
Mitică Dragomir-Prigoană ne-ar aduce rapid în situaţia de a regreta votul pe
listă. Din păcate, presiunile de tot felul au făcut ca o discuţie publică, serioasă,
pe această temă, să nu fi avut loc. Şi mă  îndoiesc că va mai putea avea loc
până la anunţatul şi ameninţătorul referendum. Cu europarlamentarele este şi
cu ele o problemă. Partidele se codesc şă-şi anunţe listele. Mai tuturor le
lipseşte ”capul de listă”, cel care să remorcheze echipa pentru Strasbourg. Mo-
tivul îl constituie faptul că pentru un mandat de un an şi jumătate, nimeni dintre
politicienii cu pretenţii, nu se înghesuie! Experienţa europarlamentară de până
acum arată limpede că cei trimişi la Parlamenttul European ies, practic, din
scenă. Ori bătaia posturilor este la Bucureşti. Cu gândul la scrutinul de le finele
lui 2008 (sau începutul lui 2009, cum se cobeşte pe la colţuri) politicienii ro-
mâni nu sunt în stare nici măcar să facă diferenţa specifică.Sunt tare curios să
aflu care vor fi temele pe care le vor lansa candidaţii europeni, cu ce argumente
vor încerca să câştige voturile românilor, pentru un loc sub soarele european.Până
atunci am tot mai mult sentimentul că pe listele europarlamentarelor se vor afla
cam toţi cei de care liderii de partid vor să scape „la intern”, sau veleitarii care
ştiu că nu au nicio şansă aici. Asta mă face să mă gândesc cu strângere de inimă
la cei care vor urma să ne apere interesele în competiţia europeană. (31 august)

Manelişti politici

Agenţia de presă AMOS NEWS a lansat un sondaj  (nu o anchetă
sociologică) referitoare la posibilii contracandidaţi ai lui Traian Băsescu la ale-
gerile prezidenţiale din 2009. A fost propusă o listă cu circa 50 de nume de
personalităţi politice sau nepolitice, în legătură cu care s-a apreciat că pot
deveni, în răgazul de timp rămas pâna atunci, contracandidaţi cu şanse.
Sondajul  rămâne deschis şi navigatorii pe internet au făcut deja propuneri
suplimentare, adaugându-i, din mers, pe Crin Antonescu, Gheorghe Ciuhandu
şi Ioan Talpeş. Voturile sunt însoţite, de regulă, de comentarii, unele inspirate,
altele mai puţin. 

Din prima categorie l-am reţinut pe acela al unui cititor care pune
punctul pe I: „În acest sondaj apar şi nume cu sonoritate din provincie, care
s-au impus prin atitudini verticale, corectitudine şi principialitate. Este vorba
de oameni precum Johannis, de la Cluj, Ciuhandu, de la Timişoara, sau Săniuţă
de la Ploieşti. Este curios cum mass media, în general, şi televiziunea în special,
nu au spaţiu disponibil şi pentru astfel de oameni, prezentându-ne în schimb
tot felul de  MANELIŞTI POLITICI”.
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Iată una dintre cele mai inspirate formule de a denumi categoria do-
minantă a politicii româneşti: manelişti. Cei care ştiu ce aşteaptă de la ei un
anumit public şi sunt dispuşi să interpreteze mereu şi mereu, aceleaşi piese.
Sau să „creeze” pe aceeaşi reţetă, variante şi variaţiuni. 

Parlamentul, conferinţele de presă ale partidelor, discursurile liderilor
sună toate la fel, cu aceleaşi tremolouri şi cu aceleaşi refrene agramate. Cererea
stimulează o ofertă dubioasă care, la rândul său, alimentează piaţa în exces.
Nu este de mirare, deci, că atunci când apare câte o voce curată, pe o partitură
originală, audienţa rămâne descumpănită. O astfel de surpriză creează chiar
sondajul pe care l-am menţionat: deşi la „vârf”, bătălia se  duce între suporterii
lui Năstase şi Stolojan, aproape egali la numărul de voturi, din spate vin can-
didaturile primarului Sibiului şi al parlamentarului de Ploieşti, Johannis, şi
Săniuţă, persoane cu resurse demne de luat în seamă, mai ales dacă în „corul
meneliştilor” vor interveni unele defecţiuni….(1 septembrie)

Cronica unui naufragiu anunţat

Fix 1352 de zile va împlini Călin Popescu Tăriceanu, pe 10 septem-
brie, de când se află în fruntea unui guvern şubrezit de propria sa componenţă
şi de marea agitată pe care a plutit în derivă până acum. Echipajele s-au tot
modificat – unii mateloţi s-au înecat la mal, alţii s-au salvat pe alte corăbii până
la a ajunge la formula de acum – cea  în care, cu două-trei excepţii,  majoritatea
miniştrilor sunt cu caşul aferent la gură şi cu lipsa de experienţă ce-i face vic-
time sigure printre corsarii care pândesc prin diversele golfuri. Doar trei dintre
ei fac parte din gloriosul guvern al Alianţei pus cu de-a sila de Băsescu  să păs-
torească România portocalie, restul având o vechime în post de numai 5 luni
la data când, cel puţin teoretic, vor trebui să-şi împacheteze lucrurile de prin
cabinete şi să ia calea bejeniei opoziţioniste.

Cu toate acestea, o linişte suspectă domneşte în rândul formaţiunilor
aflate la guvernare. Cei 12 liberali şi 4 maghiari par să nu-şi facă prea multe
griji în legătură cu votul de după depunerea moţiunii de către Mircea Geoană.
Ştiu ei ceva ce nu ştim noi, sau e tactica obişnuită, de negare sau ignorare a
unei evidenţe? Că-şi văd de treabă, desăvârşindu-şi erorile şi nepriceperea, nu
e chiar aşa de rău. Decât să nu facă nimic, mai bine să se facă că fac ceva. Este
limpede însă că, în aceste condiţii, de presiune permanentă, din toate părţile,
nu se poate structura nimic deosebit. Este la fel de limpede că, dacă nu se aş-
teaptă la un naufragiu definitiv, de tip Titanic, echipajul lui Tăriceanu ştie bine
că alternativa nu poate fi alta decât subţierea considerabilă a rândurilor sale şi
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primirea printre ei a unor mercenari agresivi şi puşi pe recuperat din ce se mai
poate recupera. Un lucru este (aproape) sigur: cu nici un preţ, actuala structură
parlamentară, căreia-i revine luarea deciziei, nu va accepta o soluţie care să
implice alegeri anticipate. Care să-i trimită pe toţi cei vreo 500 de aleşi actuali
în bezna incertitudinii legate de viitorul lor politic. În această teamă generală
stă forţa – câtă mai este – a actualului Executiv. Tăriceanu ştie că între două
rele, parlamentarii  vor face tot ceea ce ţine de ei pentru a-l evita pe cel  mai
mare. Şi atunci îşi permite să mai spere că în bătălia dusă cu rivalul de la
Cotroceni, poate să conteze pe toţi aceia care nu-l au la „ficaţi” pe marinarul
naţional. Lucru care-l poate salva, în ultimă instanţă. Cu  preţul de a trage barca
pe uscat...   (3 septembrie)

Capul lui Geoană

Cine n-are bătrâni, să-i cumpere, zice un proverb care, însă, nu pre-
cizează    şi de unde s-ar putea face asemenea achiziţii şi la ce preţuri. PSD-ul
are, din întâmplare, astfel de exemplare.Chiar pe preşedintele-fondator al par-
tidului, pe care zelul mai noilor membri nu a reuşit să-l scoată definitiv din
scenă, după Congresul din 2005.Iliescu a rămas în partid, unde se dovedeşte a
fi o nucă tare pentru dinţii de lapte ai noilor lideri. Deloc dispus să-şi asume o
disciplină de partid formală în care toată lumea să accepte ceea ce spune
”şeful”, Iliescu a contraatacat dur zilele trecute, pe tema moţiunii pe care
PSD-ul, într-un elan necontrolat, a promis că o va introduce luni, 10 septem-
brie, la ”12 trecute fix”. Promisiune solemnă, fără loc de întors, pe care acum
toată lumea     o aşteaptă cu sufletul la gură. Iliescu le-a atras atenţia colegilor
săi că n-au prea stat pe gânduri când au luat această decizie, uitând pur şi simplu
să-şi pună      o întrebare esenţială: ce se va întâmpla după moţiune, mai ales
dacă aceasta va trece?

Cam acelaşi lucru s-a îmtâmplat cu câteva luni în urmă când acelaşi
PSD, condus de acelaşi Mircea Geoană, într-un elan similar, a declanşat pro-
cedura suspendării preşedintelui Băsescu. Nici atunci nu şi-a bătut nimeni capul
cu ce se va întâmpla după. Şi s-a întâmplat că Băsescu a ieşit victorios din
aceasta confruntare, ţintuindu-i la sâlpul infamiei pe cei care cutezaseră să aten-
teze la icoana sa de  fiu al poporului.

Pentru prima dată în istoria de aproape 18 ani a democraţiei româneşti,
o moţiune de cenzură nu mai este un simplu exerciţiu retoric, şi are şanse de
reuşită. Este meritul conjuncturii, nu al PSD-ului. Angajamentul luat de Geoană
se poate întoarce însă, ca un bumerang, înpotriva sa. Întâi pentru că, odată
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demolat Guvernul Tăricenu,  nu există nici o garanţie că i-ar putea lua locul
un „Guvern Geoană”. A doua oară, pentru că dacă Geoană nu va fi desemnat
să formeze un nou guvern, va fi desemnat un altul, cel mai probabil Blaga, care
însă nu va reuşi să obţină susţinerea necesară. Şi atunci se va ajunge la alegeri
anticipate - o formulă care va lovi dur pe toată lumea, opozanţi sau guvernanţi,
nu contează. Ce e de făcut? Deja se speculează că se studiază intens formula
de înlocuire a moţiunii de cenzură cu două moţiuni simple-una pe învăţământ
şi alta pe sănătate, de pildă, ceea ce n-ar mai însemna că trebuie să cadă capul
lui Tăriceanu, autorii mulţumindu-se cu două capete mai mici. În oricare dintre
situaţii perdantul devine Mircea Geoană, pe care nu se mai ştie cât de mult îl
mai susţin susţinătorii săi, şi câţi sunt cei care l-ar dori ieşit din cărţi,până nu
e prea târziu.    (5 septembrie)

Afacerile proaste ale statului

Sigur că în comparaţie cu tranzacţia pe care a făcut-o Dinu Patriciu
cu kazahii, vânzarea Petromului poate să reprezinte un eşec. Suma a fost
incomparabil mai mică – la o valoare incomparabil mai mare – în condiţii con-
tractuale cel puţin greu de înţeles. Dar faptul e fapt, şi dacă mulţi  viteji se arată
acum, nu ştiu cum ar răspunde la întrbarea unde erau când preluarea de către
austrieci  a fost aplaudată public.

Nu e vorba numai de Petrom. În aceeaşi categorie se înscrie şi BCR-ul.
Şi aici,  nenumăraţi  specialişti constată cu uimire că profitul , după numai un
an ,e mai mare decât valoarea cu care cea mai mare bancă a fost vândută. Şi,
ca în bancul cu baba care-şi vinde vaca slabănoagă, dar pe care un samsar o
învaţă cum să-i ridice preţul, românii se întreabă acum de ce statul n-a păstrat
aceste două vaci grase pentru a le mulge el.

Povestea, atât a Petromului cât şi a BCR-ului a început odată cu
declanşarea  privatizării intensive  în precedentul mandat al Convenţiei Demo-
crate, din care făceau parte majoritatea guvernanţilor de azi. Atunci a fost
repetat cu insistenţă refrenul că cele două companii de stat trebuie privatizate
pentru că aşa ne cer FMI-ul, Banca Mondială şi chiar Uniunea Europeană.
„Vindeţi-le repede şi oricui!” - pare să fi fost cuvântul de ordine pe care res-
ponsabilii noştri factori de decizie  se dădeau peste cap să-l pună în aplicare.
Nimeni nu s-a întrebat atunci ce interes ar fi avut respectivele entităţi în aceste
operaţiuni. S-ar fi văzut că nu aveau nici unul. Mesajul lor a fost tradus  eronat
cu intenţie: ei ne spuneau, ceea ce ştiam şi noi,  că  subordonarea acestor com-
panii statului este un  prilej de corupţie şi proastă administrare. Că statul le
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poate folosi pentru  a-şi perpetua politicile păguboase şi că numai punerea lor
pe bazele sănătoase ale economiei de piaţă poate ajuta întregul sistem să func-
ţioneze corespunzător. Ei nu spuneau „vindeţi!” Ei spuneau: faceţi ceva să le
scoateţi  de sub controlul factorului politic! Ori cum noi nu prea eram  în stare
de aşa ceva, nu rămînea decît varianta înstrăinării.Dar nici asta în orice condiţii.
Sigur, trebuia făcută, dar nu indiferent de conjunctură, ci în  momentul cel mai
favorabil şi în condiţiile cele mai avantajoase. Aceeaşi presiune politică (ali-
mentată şi de felurite interese  personale sau de grup în perfectarea  afacerilor)
a făcut ca fostul guvern să-şi lege numele de ambele  privatizări care pot părea
astăzi păguboase . Istoria nu lucrează însă cu „dacă” şi „parcă”. Cele două ope-
raţiuni sunt fapte împlinite. Ne rămân însă suficiente instrumente de a le corecta
– pe cât este posibil – şi de a le face ceva mai profitabile decât sunt. În nici un
caz, însă, comparabile cu lovitura dată de Patriciu...

Cât despre „politica energetică” de care ne vorbeşte dl Berceanu, el
însuşi  un „ artizan”  al pagubei de acum, este ca şi cum ai vorbi de funie în
casa spânzuratului...   (6 septembrie)

Ambasadori fără condei

Parcă e un blestem: după Revoluţie, România n-a reuşit să aibă,
constant, ambasadori numiţi şi recunoscuţi în principalele capitale europene sau
transatlantice. Cine va urmări schemele de personal ale ambasadelor noastre de
la Washington, Londra, Paris, Berlin şi Moscova, va vedea că aici s-au înre-
gistrat cele mai mari intervale în care nu am fost reprezentanţi la nivelul co-
respunzător. De cele mai multe ori a fost nehotărârea autorităţilor (vorba vine:
de fapt a premierului şi a preşedintelui) în privinţa persoanelor care ar putea
să facă faţă exigenţelor acestor posturi. De doi ani şi ceva încoace a intervenit
o altă cauză: neînţelegerile, adesea violente, dintre preşedinte, pe de o parte şi
miniştri, premier ori Parlament, pe cealaltă. Ambasadele noastre n-au „cap”
pentru că ce vrea Băsescu nu vrea Tăriceanu, şi viceversa. Cel mai şocant caz
îl reprezintă situaţia de la Londra şi Washington. Aici Băsescu a vrut cu tot
dinadinsul să recompenseze nişte cântăreţi în strună de-ai lui, care-i ridică osa-
nale săptămânal în diverse gazete. Pentru Washington l-a propus, mai întâi, pe
Sever Voinescu, apoi pe Teodor Baconschi. Pentru Londra a „candidat” Traian
Ungureanu. Opoziţia Guvernului şi a Parlamentului i-a scos însă din cursă pe
toţi trei. Recent s-a anunţat că s-a căzut la pace şi, în sfârşit, vor fi trimişi
ambasadori. Vieriţă la Londra şi Jinga la Washington. Diplomaţi de carieră.
Unul a mai fost la post în Germania, celălalt în Belgia. Ba, ca să fie şocul total,
s-a anunţat şi numirea unui ambasador la Moscova: Grigorie, care în prezent
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este la Ankara. Dar la Moscova avem ambasador, trimis de Băsescu cu forţa,
încă din 2005, cu bube la dosar, dar cu pile la Cotroceni – dl Donca. Numai
că, de doi ani şi Putin refuză să-l primească pentru a-şi prezenta scrisorile de
acreditare! Un veritabil afront, privit cu seninătate de la Bucureşti, căruia i se
datorează, în bună măsură, răceala relaţiei cu Rusia.

După „lupte seculare”, iată că, dintr-un condei, sunt trimişi la posturi
vreo jumătate de duzină de ambasadori. Fără condei. Care nu scriu pe la ziare.
Mare minune!   (7 septembrie)

Ziua judecăţii

Astăzi, conform avertismentelor  mai mult decât solemne azvârlite
spre electorat, PSD-ul, Mircea Geoană însuşi, ca lider al Opoziţiei, ar trebui
să  facă cel puţin  anunţul introducerii moţiunii ce cenzură împotriva guvernului
Tăriceanu. Un guvern care funcţionează în ciuda unei susţineri parlamentare
minoritare, datorită suportului  tacit pe care social-democraţii i l-au acordat
după alungarea democraţilor, Ba, ca să fie mai exacţi, operaţia de extirpare a
apendicelui democrat n-ar fi fost posibilă fără nişte asigurări venite pe canalul
de comunicaţie Hrebenciuc.

Apoi a venit vârtejul de la Bran. Nu se ştie ce i-a apucat atunci pe
liderii social-democraţi, de-au  reacţionat cu maximă veselie la propunerea de
a  i se arăta lui Tăriceanu cartonaşul roşu. Ori unii   s-au plictisit deja în Opo-
ziţie şi au simţit nevoia să grăbească cu veun an termenul  teoretic la care s-ar
fi putut aşeza din nou în fruntea bucatelor… Ori le-a pus cineva ceva în ceaiul
sau cafeaua pe care le-au servit nu departe de  locul unde Contele Dracula îşi
prepara poţiunile miraculoase. Cert este că, în mahmureala de după, au început
să apară tot felul de întrebări Între care cea mai pertinentă  le-a pus-o fostul
lider  şi actualul fondator: mă rog, vă jucaţi de-a moţiunea, dar dacă iese, pe
unde scoateţi cămaşa?

Şi de aici întrebările care s-au ţinut lanţ şi la mai  toate  singurul care
a trebuit să dea răspunsuri  a fost Mircea Geoană. Că luăm puterea, că mă fac
eu prim-ministru daca altineva nu vrea, că s-a săturat lumea de liberali ca de
mere acre şi aşa mai departe. Povestea a început să se complice şi prin defec-
ţiunile apărute în frontul opoziţiei:şi Vadim şi Voiculescu , după o matură chib-
zuinţă, au ajuns la concluzia că decât cu Blaga, mai bine cu Tăriceanu.Oricum,
ştim ce-i poate pielea. Şi atunci mai rămâne doar Frontul. Adică PSD cu PD.
Împreună, dacă îşi pun mintea şi oamenii, aceştia ar reuşi să surpe fundaţia
fostei Alianţe, mai ales că unii dintre ei au lucrat chiar la  turnarea ei. Dar după
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aceea? Dacă Băsescu se ţine de promisiune şi nu-l vrea nici mort  pe Geoană?
Se va pune partidul său la remorca PSD-ului? Mai ales în condiţiile în care
într-un an şi ceva, cât mai e până la următorul scrutin, ei ar putea să mai  piardă
din procente, să câştige?

Cât despre anticipate, să le lăsăm deoparte. Nimeni nu se mai gândeşte
serios la ele. Nici chiar Băsescu, care a înţeles că şi  creşterea PD-ului are o
limită, dincolo de care poate să înceapă să se dezumfle brusc. 

Aşadar, azi Geoană şi ai săi trebuie să hotărască: ori în căruţa Opozi-
ţiei, ori în teleguţa unei alianţe mai dubioase decât toate cele de până acum…
.(10 septembrie).

Guşa lui Băsescu

Actualul preşedinte este cel mai  vulnerabil în faţa bolii, dintre cei pe
care i-am avut până acum. Ion Iliescu şi-a operat la Elias un neg. Constanti-
nescu n-a stat nici o zi în spital. Băsescu, însă,  are deja la activ două intervenţii
chirurgicale, una la Viena şi una la Bucureşti, în doar doi ani şi jumătate de
mandat, din cei vreo zece pe care, teoretic, ar dori să-i petreacă la Cotroceni.
Dacă prima operaţie, cea de hernie de disc, a fost mai complicată, precedată
fiind şi de o brambureală care a făcut ca intervenţia să nu poată avea loc într-un
spital românesc, de data asta lucrurile au mers unse. Investigaţiile făcute cu
două luni în urmă au impus  bisturiul în faţa pastilelor şi, cu toată surpriza pro-
vocată de anunţ, momentul intervenţiei a fost planificat atent, iar secretul său
întreţinut cu multă rigoare. Practic, nimeni dintre cei în cunoştinţă de cauză
n-a scăpat vreo vorbă despre boala preşedintelui şi depre necesitatea unei ope-
raţii. Sănătatea liderilor politici este un secret păstrat cu grijă. Deşi implicaţiile
eventualelor maladii pot fi greu de comensurat. Este celebrul caz al celor trei
mari de la Yalta, care au împărţit lumea viitoare pe fondul agoniei unora şi al
etilismului. Nu se pune o altfel de problemă în cazul nostru, pentru că nu-mi
dau seama exact cum ar fi putut influenţa maladia tiroidiană acţiunile  preşe-
dintelui. Acesta nu a părut cu nimic diferit  de felul  cum se manifesta, constant,
de la preluarea mandatului.

Starea de sănătate a lui Traian Băsescu pune însă o altă problemă. Ideea
ca un candidat la preşedinţie să beneficieze de un aviz medical complet nu este
nouă. Ea a fost considerată însă  jignitoare , pentru a fi pusă în aplicare. S-a
preferat ca diagnosticul  să fie pus  de electorat, pe baza observaţiei libere.
Traian Băsescu, în ciuda unor  derapaje de ordin emoţional, a fost considerat
perfect apt pentru serviciul prezidenţial. Lucru pe care, în linii mari l-a şi
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dovedit. Pentru că nu se poate pune semnul egalităţii între efectele “guşei” şi
ale “căpuşei”. Aici preşedintele a fost cât se poate de consecvent şi coerent: ce
a avut în guşă a exprimat şi prin căpuşă şi este greu de stabilit dacă maladia de
care suferă a avut vreo influenţă asupra discursului său în general.

Cât despre Guşă, acesta a fost “extirpat” încă de la început de mandat!
(11 septembrie)

Cu Gigi la Strasbourg

Preşedintele PNG, George Becali, nu mai are nici o  emoţie: cap de
listă la „europarlamentare”, va merge la Strasbourg „cu capul sus şi cu pieptul
înainte”, pentru a le arăta europenilor ce înseamnă să aperi interesele ţării
tale.Întrebat de către „obraznica” Lavinia Şandru (epitet pentru folosirea căruia
Gigi a cerut scuze în direct soţului acesteia) în ce limbă va susţine aceste inte-
rese, liderul a evitat elegant să raspundă. Deşi ar fi avut la îndemână un răspuns
logic:limba română, în Parlamentul european toate limbile ţărilor membre fiind
considerate limbi oficiale. Probabil că, dacă va ajunge acolo, cum crede el cu
fermitate, „principele” din Tunari va constitui una dintre atracţiile majore ale
instituţiei, cu toată dificultatea pe care o ridică corecta percepţie a filosofiei
sale din motive lingvistice.

Constatăm, cu acest prilej, că PNG-ul său este  una dintre foarte pu-
ţinele formaţiuni politice care privesc cu seriozitate scrutinul europarlamentar
şi care şi-a  blindat lista cu o piesă de calibrul său. Partid neparlamentar, cu
rezultate surprinzătoare în sondaje, PNG-ul aşteaptă de la acest scrutin o con-
firmare a validităţii sale. Un scor bun ar putea întări speranţele  că la toamnă
– sau la primăvară – filosofia becaliană  va putea populsa formaţiunea peste
pragul electoral, pe prima scenă a politicii. PNG-ul, cel actual, are însă o pro-
blemă: marea sa dependenţă de…fotbal, şi de rezultatele echipei “Steaua”.
Atâta timp cât  „Steaua” câştigă, Becali se poate bate cu pumnul în piept,
invocând faptul că el  este cel „ales” de divinitate. Dacă, însă, pierde, asta poate
însemna că din varii motive (păcatul trufiei, de exemplu, sau acela al jocurilor
de noroc), Cel de Sus, şi-a întors faţa de la Gigi şi, ca urmare,  procentele din
sondaje pot scădea vertiginos.

Până acum, însă, atitudinea cea mai responsabilă faţă de euroalegeri o
are UDMR-ul. Este singurul partid care şi-a definitivat lista, punând în fruntea
sa politicieni autentici, cu experienţă şi determinare în atingerea scopurilor.
Gheorghe Frunda are toate şansele să devină primul europarlamentar autentic
pe care-l dă România. Explicaţia acestei stări este limpede: pentru UDMR,
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următoarea redută de atacat e Strasbourgul. În linii mari, acţiunea  internă a
UDMR s-a soldat  cu atingerea obiectivelor dezirabile.Acestea vor trebui con-
firmate sau revigorate dintr-o perspectivă europeană. 

Becali şi Frunda: doi europarlamentari in spe , cu profile şi resurse
foarte diferite. Dar specifice.    (12 septembrie)

Polii politicii de “doi poli”…

Cu un picior în groapa moţiunii (totuşi, nu e  prea clar dacă cei  care
sapă groapa nu o fac chiar pentru ei) liberalii fac planuri de coagulare. După
ce s-au fript cu democraţii, de nu prea clară sorginte, acum liderii PNL-ului
şi-au îndreptat privirea spre aliaţii de altădată, dintr-o guvernare la fel de lipsită
de glorie ca şi cea precedentă: ţărăniştii.  Istoria frăţiei liberalo-ţărăniste e una
agitată şi plină de  contradicţii. Aflaţi pe baricade adverse în epoca interbelică,
s-au trezit de aceeaşi parte după Revoluţie, în focul reînnodării firului istoriei
de unde-l tăiaseră comuniştii în 1946. Ţărăniştii de stânga şi liberalii de dreapta
au făcut front comun împotriva unui FSN „de largă concentrare naţională”, pe
care au încercat să-l contracareze  cu argumente ideologice ieşite  din uz.
„Alungaţi lupii” a fost sloganul cel mai neproductiv al contemporaneităţii po-
litice şi au trebuit  să-şi bage coada democraţiile occidentale pentru ca dreapta
să se coaguleze de ochii alegătorilor şi să izbutească performanţa neaşteptată
de a ajunge la putere. Ce au făcut după aceea, e deja istorie. Cum istorie  e şi
faptul  că ieşirea din scena parlamentară a ţărăniştilor se datorează colegilor
lor liberali, care au decis  să abordeze alegerile din 2000 pe cont  propriu, fără
păguboşii lor aliaţi.Pentru exerciţiul electoral 2004 liberalii au  schimbat par-
tenerul .I-au ales pe democraţii  lui Traian Băsescu, care au acceptat o cotă de
reprezentare inferioară. Au făcut  o Alianţă care, la fel de surprinzător ca în
1996,  a ajuns la Putere. Şi aici s-a repetat scenariul: coabitarea a fost scurtă  şi
agitată , iar de la  finele lui 2006 Tăriceanu şi ai săi au luat-o iar pe cont propriu
(cu „aliatul de serviciu”, ungurii, nelipsiţi de la guvernare din 1996).

Momentul actual îi  arată pe liberali la putere, dar mai izolaţi  ca oricând
şi atacaţi din toate părţile.Ca şi PSD-ul altădată, au  nevoie ca de aer de o alianţă
cosmetică, în măsură să marcheze această izolare. Aceasta este esenţa polului
de la Timişoara. Statistic, PNL+PNŢCD+AP nu înseamnă mai mult decât PNL.
Fantoma ţărănistă şi amintirea lui Emil Constantinescu nu adaugă procente. Dar
se vrea să dea bine, demonstrând că dracul nu e chiar atât de negru şi că  libe-
ralismul  e încă viu şi competitiv. Dacă va ţine până la alegerile viitoare, acest
pol s-ar putea să n-aibă alt rost  decât să  rupă câteva locuri eligibile de la gura
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clienţilor proprii, pentru a fi cedate noilor aliaţi.  Sacrificiu care – după cum
merg lucrurile -  s-ar putea să devină greu de suportat.    (13 septembrie)

Ungureanu pe după plop!

După aproape doi ani de  parazitare a Ministerului  de Externe, unde
n-a fost în stare să găsească soluţia unei coabitări între îndatoririle sale faţă de
şeful de guvern şi de partid şi umorile prezidenţiale, Mihai Răzvan Ungureanu
s-a întors la Viena, pentru a face faţă enormelor responsabilităţi pe care le im-
plică poziţia sa în cadrul  SECI - o instituţie fantomatică, rămasă de pe vremea
conflictului din Balcani, cu sarcini neclare, dar foarte bine plătită. Putea fi şi
mai bine, dacă manevra pe  care a făcut-o Ungureanu pe ultimii metri ai man-
datului său ar fi ţinut şi i-ar fi păcălit pe membrii Comisiei de Politică Externă
de la Parlament. Nu numai că ministrul a avut grijă să-şi păstreze  timp de doi
ani postul intact, cu cheltuieli nejustificate (avea sediu,secretară şi şofer, dar
n-avea activitate  de nici un fel) dar a mai şi promovat o hotărâre de Guvern
prin care-şi majora retribuţia la  vreo 10.000 de euro pe lună, sumă pe care nu
şi-o mai permite nici un oficial român. Ei bine, pentru o astfel de măgărie, căci
nu poate fi numită altfel, blândul premier Tăriceanu i-a promis – ca să-i fie
„exilul” mai uşor – că-i va da primul loc pe lista candidaţilor  liberali la euro-
parlamentare. Aici mă văd nevoit  să mai fac o paranteză care completează pro-
filul acestui arivist de marcă: Ungureanu a devenit membru al acestui partid
dintr-o adâncă convingere, a doua zi după ce  un concurs de împrejurări favo-
rabile a făcut să fie nominalizat pentru funcţia de ministru de Externe. Dealtfel,
după ce-a fost remaniat, a şi demisionat din PNL pe motiv că funcţia la care se
întorcea nu-i permitea să fie aparţinător de un partid.

Fierberea politică din ultimele zile a adus pe tapet şi europarlamenta-
rele. În timp ce partide ca UDMR sau PNG şi-au stabilit deja listele, cu capi
cu tot, celelalte aşteaptă. Într-o expectativă dubioasă este şi PNL-ul. La o re-
centă reuniune, liderii săi, au decis să se ocupe mult mai serios de această pro-
blemă, în special de aceea a capului de listă. Care pare să nu mai fie
Ungureanu.S-a cochetat, la un moment dat, cu ideea că Nadia Comăneci ar
putea fi un vehicul de imagine.Dar s-a renunţat. Acum se vorbeşte despre
juniorul Paleolog, printre alţii. Dar nu despre Ungureanu. Care nu mai dă nici
un semn. Pitit la Viena, acesta aşteaptă să treacă valul, considerând că  diurna
de europarlamentar nu se compară  nici pe departe cu ce încasează (împreună
cu nevasta, care mai şi lucrează ca medic pe acolo) la SECI. Şi nici cu mandatul
de vreun an, doar, nu se împacă Ungureanul cel pus pe căpatuială cu orice preţ.
Oricum, nu şi cu preţul devotamentului faţă de un partid care mâine-poimâine
iese de la guvernare.   (14 septembrie)
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Guru Iliescu?

Mai jemanfişist ca oricând, preşedintele de onoare, dar şi fondator,
al PSD, declară ritos: „Dacă n-aveţi nevoie de mine, eu pot să plec!”. Ion
Iliescu este nemulţumit, pe bună dreptate, că nici măcar n-a fost consultat în
legătură cu  decizia de depunere a moţiunii de cenzură. Nu este, dealtfel, prima
dată când Mircea Geoană îl ignoră sau îl ocoleşte. De data aceasta bănuim şi
de ce nu l-a  consultat: ştia care este poziţia sa, poziţie expusă fără echivoc cu
câteva ocazii.

Avertismentul lui Iliescu n-ar trebui luat de Geoană&Comp, ca o toană,
ca o ţâfnă de veteran ofuscat că nu e băgat în seamă. Ion Iliescu rămâne, în
ciuda trecerii lui pe o linie „moale”, din punctul de vedere al ierarhiei de partid,
un reper important în afara partidului. Dealtfel, ceea ce s-a întâmplat la
congresul din 2005 a reprezentat o surpriză doar pentru electoratul lui Ion
Iliescu, nu şi pentru colegii săi de partid, dintre care nu puţini se temeau de o
eventuală  epurare pe teme de „morală proletară”, după nenumărate acuze  la
adresa reprezentanţilor de frunte ai puterii pesediste.

Ion Iliescu nu spune, ca Lăpuşneanu: „Dacă voi nu mă vreţi eu vă
vreau!”. Lehamitea este aproape reciprocă. El spune că va pleca. Unde? Asta
este întrebarea pe care trebuie să şi-o pună membrii „echipei Geoană”. Plecarea
– eventuală - a lui Iliescu din partid, acum, după erorile în lanţ comise de
înlocuitorul său, şi într-un moment în care impactul moţiunii (depuse sau nu)
este greu de evaluat, ar putea da o lovitură mortală partidului aflat şi aşa la cota
sa cea mai de jos. Faptul că un „electorat Iliescu” este o certitudine, în timp ce
un „electorat Geoană” este doar o supoziţie, complică lucrurile până  la a le
face explozive.

PSD-ul actual nu este un leagăn al armoniei. Curente şi contracurente
se ciocnesc aici surd şi este greu de afirmat cu certitudine că cei care-şi declară
dragostea faţă de Geoană nu-i doresc, de fapt, capul, suportul şi iniţiativele lor
fiind, în fond, cadouri otrăvite. „Alungarea” lui Iliescu poate să facă parte din
acest scenariu ale cărui sfori pot fi trase de unde te-ai aştepta mai puţin.

Nu cred că, dacă va pleca, Iliescu se va duce la  un alt partid. Nici
n-ar prea avea unde, nu din cauza „dosarelor grele”, ci din aceea a  incompa-
tibilităţii sale cu ceea ce este la ora aceasta pe piaţă. Cred mai degrabă, că va
prefera  să-şi asume un rol de „guru” care, de deasupra partidelor, se va adresa
direct electoratului.    (15 septembrie)
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Discriminările lui Băsescu

Cred că deja se face prea mult caz de vorbele pe care le mai scapă,
după cum îi este obiceiul dobândit pe mare, preşedintele Băsescu. Iar  unele
instituţii (membrii lor) îşi freacă mâinile de bucurie că au cu ce să se  ocupe,
pentru a justifica fondurile guvernamentale  pe care le înghit lună de lună. Până
acum, se pare, preşedintele este cel mai bun client al lor: l-au mai chemat odată
la audieri după ce a gratulat o jurnalistă cu apelativul de „ţigancă împuţită”,
dar nu s-a prezentat şi a fost sancţionat cu avertisment. De data asta, motivul
îl  constituie discriminarea pe care preşedintele a operat-o între „armenii buni”
(cei care l-au operat pe el de guşă) şi cei răi (cei care-i freacă „căpuşa” cu
demonstraţii neconvingătoare legate de sursele de finanţare pentru majorarea
pensiilor). Aţi ghicit poate - iar dacă n-aţi ghicit, „armeanul” rău  s-a de-
conspirat atunci când a ieşit la rampă şi l-a acuzat pe Băsescu că, „orbit de
ură”, ar fi    insultat întreaga comunitate. Cu excepţia, desigur, a chirurgului
Ghemigean, care n-a fost deloc deranjat de apelativul cu care i s-a adresat pre-
şedintele după operaţia reuşită…

Repet, cred că se face prea mult caz pentru nişte simple vorbe. Sunt
convins că Băsescu nu are idiosincrazii faţă de unele etnii, în propriul său ADN
amestecându-se gene diferit. Cred însă că Băsescu are idiosincrazii ferme faţă
de anumite  persoane. Una dintre acestea este Vosganian, pe care a şi încercat
să nu-l  numească ministru, dacă n-ar fi făcut Tăriceanu restructurare. Băsescu
nu l-a vrut nici pe Cioroianu, dar nimeni  n-a tras concluzia că ar fi fost orbit
de o atitudine rasială (chiar dacă numele acestuia are o conotaţie cu acest sens).
Trebuie însă să  recunoaştem că la alte tipuri de discriminare, Băsescu stă foarte
bine: a ziariştilor „lichele”, a politicienilor  „corupţi”, a grupurilor de interese
care roiesc în jurul unor guvernanţi „mânjiţi”. Aceste discriminări nu fac însă
obiectul  Consiliului amintit, care este nevoit să  lucreze pe excepţiile pe care
i le oferă preşedintele.

Ciudat este că n-am auzit (încă) despre un protest  oficial al armenilor,
care au şi un (alt) reprezentant în Parlament, pe dl Pambuccian. Probabil, însă,
ca dânsul nu se consideră discriminat. Sau poate nu-l consideră pe Vosganian
un armean autentic…  (17 septembrie)
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Lecţia de demnitate

Stau şi mă întreb şi aproape că nu-mi vine să cred cât de simplu ar fi
răspunsul: ce s-ar întâmpla dacă puterile occidentale, America şi NATO ar con-
sidera mâine-poimâine, că populaţia maghiară din Harghita-Covasna este
discriminată şi că singura soluţie  aplicabilă ar fi acordarea independenţei aces-
tei enclave (teorie care funcţionează, dealtfel, cu ceva mai puţin succes decât
altele)? Cum ar reacţiona clasa politică românească (nu vreau să mă refer la
popor, de a cărui reacţie sunt sigur)? Îmi pun aceste întrebări având în faţă
cazul Serbiei. După ce, ca stat independent, a fost supusă unei agresiuni din
partea comunităţii internaţionale care a folosit ca vârf de lance NATO, după
ce una dintre provinciile sale istorice a fost ocupată de aceleaşi  forţe, acum
Serbiei i se  propune, nici mai mult nici mai puţin, ca de bună voie şi nesilită
de nimeni să fie de acord cu soluţia găsită de laboratoarele de analiză ale
Washington-ului şi transmisă aliaţilor americanilor: Kossovo trebuie să devină
independentă. Altminteri nu se vor rezolva problemele existente acolo.

Cu o demnitate şi un curaj pe care le-au avut mai totdeauna în cursul
istoriei lor zbuciumate, sârbii - indiferent de orientarea lor politică, naţionalişti
sau prooccidentali - resping cu hotărâre o asemenea soluţie. Ba chiar, cu toată
dorinţa lor de a recupera  timpul şi ocaziile pierdute de-a lungul conflictelor din
Balcani, afirmă cu hotărâre că, în cazul în care se va lua o astfel de decizie,  vor
declina invitaţia de a se alătura NATO şi vor căuta viitoare soluţii politice spre
Est. Este o poziţie nu doar curajoasă - având în vedere cât de puţini aliaţi mai au
într-o Europă copleşită miraculos de bune sentimente faţa de proliferarea funda-
mentalismului islamic în inima continentului - dar şi una care poate modifica
hotărâtor raportul de forţe într-o zonă considerată practic scoasă de sub influenţa
Moscovei. Sârbii ştiu că refuzul lor le afectează inclusiv şansele de aderare la
Uniunea Europeană, dar demonstrează ca înţeleg că există o limită a concesiilor
şi a slugărniciei şi că anumite lucruri nu pot fi ignorate - şi nici acceptate.

Revin la întrebarea din preambul: cum ar fi reacţionat clasa noastră
politică la o atare eventualitate? Sunt sigur, mai mult ca sigur că s-ar fi făcut
auzite opinii conform cărora (nu mă refer la opiniile unei anumite formaţiuni
politice, parte în proces) ideea este judicioasă şi ar trebui să respectăm  voinţa
comunităţii internaţionale, altminteri riscând să-i supăram şi pe americani şi
pe nemţi şi pe alţii care ar putea zice: după ce că v-am primit, aşa nepregătiţi
şi neperformanţi, şi în NATO şi în UE, mai faceţi şi nazuri? Şi că s-ar găsi
foarte rapid consensul politic  pentru acceptarea - chiar cu un oarecare entu-
ziasm - a unei recomandări - ultimatum. Dar lăsând la o parte speculaţiile: oare
nu cumva scenariul „original” cuprinde chiar un astfel de episod, după ce
Serbia va fi obligată, forţată să dea liber kossovarilor?   (18 septembrie)
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Şerpăria DNA

Lipsit de experienţă-politică-ministrul Justiţiei, Chiuariu, a păţit
precum ucenicul vrăjitor: a scos dopul clondirului fermecat şi acum nu mai e
în stare să controleze minunile care se scurg din acesta. Clondirul fermecat
este DNA-ul. O instituţie până acum mai autonomă decât orice altă instituţie
democratică. Un soi de stat în stat, care nu dădea nimănui socoteală şi avea
mână liberă în orice direcţie.

Înfiinţată de Năstase pntru a le închide gura europenilor sideraţi că în
lupta noastră cu corupţia în năvoadele justiţiei nimereşte doar plevuşca, PNA-ul
(cum s-a numit la început) a instrumentat cazuri legate de persoane din  linia
a doua a puterii de atunci.Odată cu schimbarea, a intervenit hotărârea să fie
luaţi în vizor  „peşti mari”. A fost rândul Monicăi Macovei să iasă la rampă şi
să arate cum se poate da brânci unei asemenea campanii de amploare. Dotată
cu un şef nou (acuzat la rândul lui că ar fi cercetat abuziv şi că ar fi obţinut
condamnări fără probe) DNA şi-a făcut şi un plan de lucru despre care un dem-
nitar a scăpat pe la Bruxelles porumbelul din gură: vor urma inculpări la nivel
înalt, vreo 10! N-au fost zece, au fost mai puţine. Dar s-a făcut circ cât pentu
o sută. DNA-ul a devenit „curtea miracolelor” unde stăteau la coadă să intre la
cercetări mai toate VIP-urile  fostei guvernări. Această ”preselecţie” a prilejuit
inamicilor instituţiei declanşarea unei campanii acuzându-l pe Morar &Comp
de a fi devenit uneltele unor  răzbunări politice. Ceea ce pare să fie sută la sută
real este că în spatele  perdelei de zgomote şi de fum, DNA a lucrat şi lucrează
ca orice instituţie românească: pe sponci, cu aproximaţii, după bunul plac.
Ancheta realizată de CSM şi concluziile privind activitatea procurorului Ţuluş
ne evocă o instituţie rămasă la nivelul condiţiei sale staliniste, în care  procu-
rorul e un soi de Dumnezeu care face şi desface după bunul plac. Chiuariu a
avut perfectă dreptate să ceară revocarea lui Ţuluş, a făcut-o însă într-un
moment nepotrivit şi într-o manieră neadecvată. Şi asta îl poate costa chiar
capul. Nu  că ar fi o pierdere prea mare pentru justiţie, dar chestiunea de prin-
cipiu rămâne că nu poţi să umbli în şerpărie fără riscul de a fi muşcat mortal.
Or DNA-ul este o şerpărie, în care s-au adunat tot felul de oportunişti politici,
dornici să-şi exprime zelul şi devotamentul faţă de cine trebuie. Şi să-i radă pe
cei care nu ne mai trebuie.    (20 septembrie)
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Băsescu: sponsorul de suflet
al lui Geoană!

Şocantă declaraţia făcută la televiziuni, joi, de preşedintele
Băsescu:tot ce-am spus aici, în faţa telespectatorilor, i-am spus şi lui Geoană
între patru ochi-sau câţi vor fi fost la întâlnirea-surpriză de la Cotroceni.
Ce poate să însemne  un astfel de lucru, decât o deplină  încredere în omul cu
care a stat faţă în faţă, omul pe care nu de mult l-a prevenit  că nici în ruptul
capului nu-l va numi ca premier, dacă Doamne –Fereşte,  guvernul premierului
Tăriceanu  va cădea de pe urma moţiunii?

Ce schimbare s-a petrecut în mintea şi în sufletul domnului preşedinte
după această întâlnire istorică? Ce anume îl poate face pe preşedintele ”Drep-
tei”  să-l compătimească pe liderul  ”Stângii” de pe urma faptului  că doi ”băieţi
răi”, pe nume Iliescu şi Hrebenciuc,  nu l-au lăsat să fie preşedinte? De partid.
Preşedintele de ţară evită, însă, să ne spună ce a fost, în acest răstimp, Mircea
Geoană, partenerul său de discuţii private.

Cu toată înţelegerea şi compasiunea pe care o manifestă, Băsescu nu
este însă dispus  să facă concesii: Geoană tot nu va fi premier. Rolul său rămâne
acela de a-l da jos pe Tăriceanu  şi de a ţine scaunul  cald pentru Blaga. Pentru
că Traian Băsescu vrea ca în România să fie lucrurile  clare: puterea să fie
putere, iar opoziţia-opoziţie!Nu ca până acum. Şi mai vrea preşedintele ceva:
să fie dreapta-dreaptă, adică să coaguleze, în aceeaşi oală executivă, şi PNL-ul
(fără Tăriceanu), şi PD (cu toţi ai lui), dar şi PLD-ul lui Stolojan, cu care
PD-ul său  parcă ar avea ceva de împărţit. Sau ceva ce nu ar vrea să împartă.
De unde şi  durerea prezidenţială, că cei doi „fii” politici ai săi se cam poartă
precum Cain şi Abel. Cert este  că miercuri, când se va vota, Băsescu va fi
departe, la Bruxelles, în tete –a-tete cu regele ai cărui supuşi sunt pe cale  să
se incaiere mai ceva decât  supuşii săi. De acolo va afla dacă jocurile - care
cică-l lasă indiferent -  se vor face aşa cum  şi-ar dori. Şi dacă va mai trebui
să-l suporte în coastă pe Tăriceanu.    (29 septembrie)
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Lecţia de europenism a Turciei

Relaţia noastră istorică apropiată cu Turcia se vede cu ochiul liber,
nu doar în bagajul lingvistic (unde am preluat numeroşi termeni legaţi în special
de  civilizaţia materială) ci şi dintr-un cod emoţional comun. Sunt tot mai tentat
să cred că inclusiv în perioadele pe care cronicile le descriu ca fiind de ”asu-
prire” sau de dominaţie, relaţiile interumane se distingeau prin înţelegere şi
dorinţă de coabitare.

Până la urmă relaţia politică era una foarte clară: ţările româneşti
plăteau Înaltei Porţi taxa de protecţie, având în schimb deplină libertate reli-
gioasă sau de administraţie internă.

Turcii au redevenit o prezenţă comună la noi după Revoluţie. Spiritul
lor întreprinzător i-a adus pe urmele trasate de istorie şi nu putem nega că am
învăţat de la ei nu puţine lucruri  în ceea ce priveşte economia de piaţa şi spiritul
negustoresc. Dacă turcii au venit şi vin la noi cu treabă, noi mergem tot mai
des la ei ca turişti. Şi învăţam pe viu ce înseamnă turism modern şi servicii
atente şi eficiente. Administraţiile de la Ankara au mizat cu hotărâre încă din
urmă cu vreo două decenii pe cartea turismului: aveau toate condiţiile. Au ştiut
să facă din asta un obiectiv naţional, cu bătaie lungă. Tot ceea ce vedem azi pe
coasta de vest şi sud a Anatoliei a demarat la finele secolului trecut cu investiţii
în infrastructură. Turcia a devenit, graţie turismului, o  ţară cât se poate de
europeană, în ciuda reticenţelor politicienilor din Vest, care strâmbă din nas la
ideea admiterii sale în Uniune, dar nu pregetă să petreacă concedii de vis în
staţiunile sale.

Turismul este instrumentul principal prin care Turcia se apropie
hotărât de o Europă în care-şi are locul. Şi ştiu să o facă fără temenele, cu
realism. Deschizându-şi piaţa fostei Uniuni Sovietice, Turcia este acum asaltată
de turiştii ruşi cu bani, care-i umilesc pe vesticii zgârciţi. Un milion de ruşi au
fost vara asta doar în Antalya. Un oraş ca Alanya se dezvoltă spectaculos printr-o
ofensivă imobiliară care se adresează cumpăratorilor zgribuliţi din Norgevia,
Islanda, Olanda sau Germania. Circa 25.000 dintre aceştia şi-au cumpărat o
casă în Antalya doar în ultimul an, pentru a se pune la adăpost  de umezeala şi
frigul de peste iarnă.

Mă întreb chiar dacă nu este oarecum nedrept ca noi, românii, să facem
parte din Uniune, în ciuda decalajelor evidente şi a lipsei de apetit pentru
reducerea lor, atâta timp cât turcii, mult  pregătiţi şi mai apţi, stau la coadă
aşteptând bunăvoinţa Bruxelles-ului. Dar asta-i viaţa!    (2 octombrie)
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Notarii v/s agenţii imobiliari!

Capitala Belgiei, unde astăzi preşedintele român  vine spre a da lecţii
de unitate regelui, pe modelul inaugurat mai deunăzi în Piaţa Universităţii,
este locul unde se dau bătălii  surde cu mize mari, între legislatorii Uniunii
Europene şi grupurile  profesionale sau de interese din comunitatea europeană.
Una dintre dispute  priveşte intenţia Comisiei de a dereglementa piaţa imobi-
liară. Se porneşte de la ideea  că monopolul asupra unei activităţi  este incom-
patibil cu principiul liberei concurenţe şi că, datorită unui exces de re-
glementare, cel puţin în unele ţări, costurile tranzacţiilor imobiliare cresc în
mod nejustificat. Această intenţie ameninţă în mod direct reglementările din
majoritatea ţărilor europene, unde tranzacţiile de acest fel prin cabinetele no-
tariale, constituie una dintre activităţile cu volum important. Prevăzând apariţia
unei reacţii  adverse din partea organizaţiilor  profesionale  ale notarilor,
Comisia a dorit  să fundamenteze  academic intenţiile sale, solicitând un studiu
pe această temă reputatului Centru Eoropean pentru Politici Juridice din
Bremen (ZERP). La rândul său, CNUE (Consiliul Notariatelor din Uniunea
Europeană) a solicitat un studiu cunoscutului profesor Peter L.  Murray, de la
Universitatea Harvard. Murray s-a dovedit  mai operativ  decât colegii săi de
la ZERP, astfel încât  la începutul acestei săptămâni a fost în măsură să  prezinte
concluziile studiului său, efectuat în cinci state europene şi două state ameri-
cane. Utilizând metodologia  tradiţională a dreptului comparat, cu reliefarea
funcţiilor politice, sociale şi economice ale instituţiilor juridice precum şi a
valorii intereselor publice şi private implicate  în procesele  asociate tranzac-
ţiilor imibiliare, profesorul Murray  a ajuns la concluzia  că nu există nici o
dovadă în susţinerea  argumentaţiei  conform căruia dereglementarea, în
Uniunea Europeană, a transferului proprietăţii imobiliare ar duce  la costuri
mai mici  şi la o eficienţă mai mare. Notarii, la rândul lor, susţin că onorariile
lor sunt  nesemnificative faţă de taxele pe care ei le încasează pentru stat, şi că
scoaterea acestei activităţi  de sub incidenţa lor ar duce la instaurarea unui ade-
vărat haos în evidenţa şi urmărirea tranzacţiilor, pe care agenţii imobiliari nu
vor putea să le controleze, nedispunând de autoritatea transferată de stat către
cabinetele notariale.Deşi poate să  nu pară, disputa este mai degrabă una de
principiu decât de interese. Una dintre consecinţe ar putea să  fie contrară
intereselor Comisiei, conducând la escaladarea preţului tranzacţiilor, odată ce
acestea  ar rămâne pe mâna  agenţilor imobiliari, cum o dovedeşte în studiul
prof. Murray situaţia din Statele Unite.

Este, însă, doar debutul unei dispute îndelungate şi dure, în care se
vor invoca argumente  dense şi vor fi puse în funcţiune mecanisme de lobby
redutabile.   (3 octombrie)
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Noţiunea de cenzură

Ultima moţiune de cenzură  a oferit un strălucit prilej politicienilor
noştri  să-şi etaleze incultura politică şi lipsa de profunzime a viziunii lor
strategice.

Totul s-a învârtit, în cele din urmă, în jurul a două sau trei chestiuni ex-
trem de prozaice: dacă un guvern lipsit de susţinere parlamentară poate - şi cât -
să dureze? Dacă acelaşi guvern poate fi susţinut de Opoziţie, fără ca aceasta să-
şi rişte şansele electorale? Dacă un preşedinte chitit pe premier, poate contribui,
prin dezbinarea taberelor, la  mazilirea constituţională a acestuia? Dacă acelaşi
preşedinte poate pune în funcţiune un alt guvern, alcătuit de oamenii săi, fără ca
acesta să obţină  punctajul de susţinere parlamentară? Şi dacă un partid de opo-
ziţie, care introduce, demonstrativ, o moţiune de cenzură, poate să scape de con-
secinţele acesteia, în caz că reuşeşte? Sunt întrebări cărora ziua de miercuri
trebuia să le aducă răspunsurile aşteptate. Dincolo de aceste răspunsuri se ridică,
însă, alte întrebări, legate în special de eficienţa actului de guvernare. România
a intrat în UE, în ianuarie 2007, cu un guvern nefuncţional, în două sau trei viteze,
imposibil de condus de la pupitrul primului ministru, atâta timp cât o jumătate a
acestuia răspundea la alte comenzi.

Într-un moment decisiv pentru condiţia europeană a ţării, când toate
eforturile ar fi trebuit îndreptate spre utilizarea eficientă a fondurilor europene,
pe absorţia lor, aproape nici una dintre instituţiile implicate nu a reuşit să se
rupă de balastul crizelor interne spre a face ceea ce trebuie.

Principala contribuţie la această stare a avut-o tocmai garantul cola-
borării  dintre instituţiile democratice ale statului, preşedintele, care şi-a făcut
un hobby din a le asmuţi unele împotriva altora, pâna la momentul în care
întreaga capacitate de acţiune a acestora s-a concentrat spre suspendarea şi,
ulterior, reabilitarea preşedintelui.

Finalul acestei acţiuni buimace şi derizorii a însemnat debutul alteia,
de acelaşi calibru: demolarea guvernului, rămas în minoritate absolută şi în
incapacitatea de a-şi satisface sponsorii din umbră. Indiferent de rezultat,
perioada următoare nu va putea fi dedicată problemelor europene şi naţionale,
pentru că, în cazul în care nu va intra în pâine un nou guvern cu noi titulari, cu
mulţimea aferentă de noi subalterni, atenţia se va concentra asupra organizării
alegerilor europerlamentare. Şi aşa va trece un an degeaba, cu efecte negative
pe termen lung şi cu un vot – implicit - de neîncredere, faţă de capacitatea
României de a se integra firesc în familia europeană. Noţiunea de „cenzură”
rămâne una dintre cele mai puţin înţelese - şi mai puţin apte de a fi aplicată
într-o societate a cărei clasă politică îşi dovedeşte consecvent incompetenţa şi
preferinţele pentru marginal şi derizoriu.    (4 octombrie)
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Moţiunea a căzut!
Trăiască Opoziţia!

Dacă guvernul cădea, moţiunea PSD putea să rămână în istorie ca
primul exerciţiu constituţional prin care se pune capăt unei guvernări şubrede
şi inconsistente. Dar guvernul n-a căzut, iar „moţiunea Geoană” nu va rămâne
în istorie decât dacă va provoca căderea iniţiatorului său. Pentru că aspectul
general al chestiunii tocmai acesta este: cum a putut să cadă o moţiune care
trebuia - avea toate atuurile - să treacă? Celebru prin „minoritatea” sa, Guvernul
Tăriceanu II a trecut un hop pe care nici dacă se făcea frate cu dracul n-ar fi
avut cum să-l escaladeze. Iată însă că după o lună de ameninţări şi după o zi
întreagă de discuţii fără rost, guvernul o scoate la capăt, ba putându-se lăuda
că, în ciuda celor 18% procente de susţinere    parlamentară, a primit cadou cu
11 voturi mai mult decât avea nevoie. Un calcul simplu ne arată că Tăriceanu
a primit voturi de încredere de la mai toată  lumea, dar în special de la iniţiatorii
moţiunii - PSD-ul. N-aş băga mâna în foc că printre acestea nu se află şi niscai
voturi ale membrilor partidului fost frate, acum duşman de moarte - PD. Şi,
uite-aşa, s-a majorat  guvernul minoritar, cu concursul de largă respiraţie, vorba
lui Geoană, al  unui Parlament simţitor şi nedoritor să încerce emoţiile antici-
pării unor mandate care mai pot fi ronţăite liniştit, încă un an şi un trimestru.
Dar cel mai interesat lucru rămâne acesta: de ce n-a funcţionat protocolul secret
PSD-PD? De ce l-a negat dl Boc, înainte de vot, întărâtându-i pe aliaţii de con-
junctură? Cum bine zicea dl Văcăroiu - om care, în general, ştie ce spune -
acordul era încheiat şi se şi întrezărea frăţia PSD-PD, e drept, fără dl Geoană
premier. Şi uite că n-a ieşit! Să nu fi avut pesediştii drag de un Blaga premier?
Să le fi fost teamă că le pune Băsescu sula-n coaste pe cine ştie ce temă? Cin’
să ştie.  Limpede, însă, este că social-democraţii l-au preferat pe dracul -Tări-
ceanu, în locul lui tătâne-su - Băsescu, prin neprezentare, e drept. Acum să nu
vă închipuiţi că Mircea Durul va scoate sabia din teacă şi va tăia niscai capete
de indisciplinaţi, care n-au votat cum se zice că ar fi trebuit. Nicidecum! E tea-
tru de ochii lumii: unii vor fi urecheaţi frăţeşte, alţii vor fi ignoraţi şi treaba va
merge înainte, cu un premier  mult mai simţitor la doleanţele social-democrate
şi ceva mai exigent cu propriul cabinet, pe care-l va remania uşor, ca să scape
de gura lumii măcar până trece noul hop - cel cu bugetul. Căci ce poate fi mai
agreabil, vorba dlui Olteanu (cel chel), decât ca atunci când nu ai o majoritate
parlamentară proprie să nu existe  nici o majoritate parlamentară împotriva ta?
Quod erat demonstrandum!   (5 octombrie)

234 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Comandantul Geoană:
“Am înfrânt!”

De la norocoasa şi neaşteptata sa venire în fruntea partidului, Mircea
Geoană a trecut în activul PSD-ului două eşecuri memorabile: ne-suspendarea
preşedintelui Băsescu şi ne-răsturnarea premierului Tăriceanu.

Ambele iniţiative social-democrate au întâmpinat o serioasă opoziţie
în cadrul partidului, dar de fiecare dată Mircea Geoană a avut ultimul cuvânt
şi  lucrurile au mers oblu şi hotărât spre un insucces previzibil. Din acest punct
de vedere se ridică o întrebare esenţială: cât de sinceră şi realistă a fost susţi-
nerea de care Geoană s-a bucurat din partea unui nucleu social-democrat care
cel puţin de formă s-a declarat favorabil acestor iniţiative? Şi cât nu a fost o
manevră perfidă de discreditare? Ştiindu-i destul de bine pe  promotorii curen-
tului pro-Geoană, aproape nu am motive să cred că ceea ce s-a urmărit a fost
altceva decât compromiterea acestuia.

Teoretic, în calitatea sa de şef, Geoană a jucat corect. Ce alt obiectiv
mai prioritar poate avea o formaţie de opoziţie decât să demoleze puterea şi să
se aşeze în locul ei? Numai că, în cazurile date, Geoană s-a angajat în acţiuni
care-i depăşeau resursele strategice. Sancţiunea aplicată preşedintelui a rămas
un simplu gest, fără urmări practice, atâta timp cât iniţiatorii nu au reuşit să
concretizeze o acţiune articulată, care să-l scoată din joc pe acesta. PSD-ul şi
Geoană s-au mulţumit atunci să-şi frece mâinile de satisfacţie că i-au dat o
lecţie, asistând apoi, ca la teatru, la acţiunile de repoziţionare şi contraatac ale
suspendatului. Cei care se opuseseră acţiunii, atenţionând asupra lipsei unui
plan de acţiune pentru post-conflict, au rămas cu dreptatea în braţe, în timp ce
Mircea Geoană s-a ridicat, s-a scuturat de praf şi a mers mai departe. 

Cel de-al doilea eşec pare tras la indigo după primul, ceea ce dovedeşte
suficient de limpede că din greşeli nu se învaţă nimic, cel mult te poţi obişnui cu
ele. Şi de data asta Geoană a avut o opoziţie vehementă în patid, una care atrage
atenţia asupra  insuficientei analize a mişcărilor şi procedurilor ulterioare teore-
ticei victorii a moţiunii. Şi de data aceasta  Geoană s-a mulţumit să-i ameninţe
pe disidenţi cu excluderea, mărşăluind plin de încredere spre căderea moţiunii.

Nu vreau să introduc în această analiză culisele succesului lui Tăriceanu,
şi ale insuccesului lui Geoană. Dar, de la Sun Tze încoace, unul dintre marile
adevăruri ale strategiei este că nu poţi să mergi din înfrângere în înfrângere cu
aceeaşi căpetenie de oşti. Geoană s-a dovedit, până acum, un strateg scăpătat şi
un comandant incapabil să-şi înflăcăreze ostaşii şi să le dea sentimentul că pot
să obţină şi victorii, în afara înfrângerilor asigurate. Rămânerea lui în funcţie
n-ar putea să însemne altceva decât faptul că partidul s-a resemnat cu condiţia
de looser perpetuu.   (6 octombrie)
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Tricoul prezidenţial

Niciodată până acum -, şi, probabi, că va fi foarte greu şi de acum
înainte - instituţia prezidenţială nu s-a situat la un nivel atât de scăzut al auto-
rităţii şi respectului. Au mai fost şi înaintea lui Traian Băsescu preşedinţi înju-
raţi şi calomniaţi, dar aceştia şi-au păstrat o anumită demnitate, necoborându-se
la subsolul dialogului de mahala. Traian Băsescu dovedeşte, după aproape trei
ani, că nu se poate ridica, oricâte eforturi ar face, la un nivel de decenţă, obli-
gatoriu într-o societate care pretinde că a coborât din copac de mai de multişor.
Nici hârtia nu poate să cuprindă tot ce a debitat - ca provocare sau răspuns - de
la preluarea mandatului, în dialogul său cu presa sau cu celelalte instituţii ale
statului. Personaj dual, preşedintele Traian Băsescu a fost în permanenţă amen-
dat de matelotul Traian Băsescu, cel care nu s-a simţit în apele lui decât în me-
diul cârciumii şi al replicilor deochiate. Este o a doua natură, o pornire pe care
pur şi simplu  nu şi-o poate stăpâni! Ultima sa ispravă, de joi, de la Şantierul
MAKITA (nume predestinat pentru o inaugurare prezidenţială), mahmur după
moţiunea de cenzură, i-a răspuns unei (alte) ziariste în cea mai golănească ma-
nieră: întrebat dacă face vreo declaraţie referitoare la rezultatul votului din Par-
lament, s-a oferit să i-o fuck-ă la ea la birou! Şi asta în hazul grosier al unei
asistenţe pe măsură, încântate de vocaţia spirituală a „marelui frate”. Este, de-
sigur, posibil , ca această replică să-i mai aducă preşedintelui câteva puncte de
popularitate în mediul care-i este şi care-l simte  familiar. Pentru instituţia pre-
zidenţială este, însă, deja un dezastru. Ea nu va mai putea fi disociată, multă
vreme de acum încolo, de tenta lipsită nu doar de o anumită austeritate, dar şi
de minimul de seriozitate necesar pe care i-a dat-o un preşedinte fără drag de
carte, dar cu mare propensiune spre harţă şi scandal. Desigur, ultimul incident
poate fi pus şi pe seama stării de spirit pe care o traversează dl Băsescu în urma
moţiunii, ultima redută din care spera să-l termine înainte de termen pe duş-
manul său, Tăriceanu. Într-adevăr, eşecul moţiunii înseamnă şi eşecul lui Traian
Băsescu de a mai schimba ceva din actuala stare de lucruri în sensul dorit şi
preferat de el. Nici alegeri anticipate nu mai poate să ceară, referendumurile
intră într-o criză serioasă, datorită calendarului electoral, iar el va trebui să con-
tinue bătălia de uzură cu guvernul incompetent al rivalilor săi liberali, în timp
ce copiii săi de suflet, democraţii, stau pe margine şi salivează la vederea fes-
tinului de slujbe şi fonduri care îi hrăneşte pe alţii. Şi atunci nu e (aproape)
normal, când îţi vine pe cap o fătucă din asta, mai negricioasă sau nu, să-i trân-
teşti oblu ceea ce-ţi stă pe limbă? Cu atât mai mult cu cât lumea pare să se
distreze de minune la asemenea demonstraţii de macho marin….

Pentru Traian Băsescu Constituţia ar fi trebuit să prevadă nu o haină
prezidenţială, ci un simplu tricou. Cu sau fără dungi.   (8 octombrie)
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Preşedintele-spectator
cerşeşte “legalitate”

Apelul patetic la „forţele demmocratice” făcut de preşedintele
Băsescu are în el ceva profund  comic: după ce a încercat pe toate căile să dă-
râme un premier şi un guvern confecţionate de către el însuşi, Traian Băsescu
se vede acum în situaţia delicată a ucenicului vrăjitor care a desfăcut dopul clon-
dirului în care se afla necuratul şi nu mai poate stăpâni în niciun fel efectele.
Apelul prezidenţial este, în acelaşi timp, o recunoaştere a neputinţei sale de a
mai impune  regulile. Preşedintele jucător a fost transformat în preşedinte-spec-
tator, cu lagul său concurs. Asistăm, parcă, la o comedie de proastă factură în
care partitura principală este demagogia. Băsescu somează guvernul să „intre
în legalitate”! Adică să-şi dea demisia şi să-i lase pe alţii - pe cei agreaţi de
domnia sa. I se atrage lui Tăriceanu atenţia că nu e frumos să guverneze cu o
susţinere de doar 18%. Nu este frumos, dar asta e! Jocul de interese, democra-
tic, îi permite să comită această impietate. Culmea este că exact Traian Băsescu
a adus la putere acest guvern nedemocratic, comiţând un abuz legal şi desem-
nând pentru formarea guvernului, în 2005, pe acela care nu câştigase alegerile.
A fost „pohta ce-a pohtit” câştigătorul prezidenţialelor şi l-a durut în cot de
faptul că ar fi trebuit să-l nominalizeze atunci pe Năstase. A preferat varianta
aceasta, blindată printr-un şantaj la fel de nonşalant şi de puţin simţitor faţă de
„soluţiile imorale” adoptate. Şi-a frecat, atunci, mâinile de bucurie că le-a tras-o
pesediştilor. Acum şi le roade de necaz că nu mai are cum să repare eroarea.
Guvernul Tăriceanu nu este nedemocratic. El are particularitatea de a beneficia
de o conjunctură specială, graţie căreia poate supravieţui, în minoritate fiind.
Iar această conjunctură a fost pur şi simplu creată de acelaşi Traian Băsescu.
Acesta a reuşit performanţa de a coaliza forţe politice de la putere şi din opo-
ziţie în aşa fel încât să fie blocat în aproape orice mişcare. Datorită lui, Partidul
Democrat a fost eliminat de la putere, unde ar fi putut rămâne, bine-mersi, până
la încheierea mandatului. Datorită lui, PSD-ul a tratat moţiunea proprie aşa
cum a tratat-o, preferând să rămână cu un Tăriceanu care poate fi manipulat,
decât cu un Băsescu inflexibil. Iar Traian Băsescu se pune singur într-o postură
penibilă cerşind - după ce a epuizat orice alte mijloace de „convingere” - spri-
jinul celor pe care-i dispreţuieşte şi-i atacă cu orice prilej pentru a-i înlătura de
la putere propriul său produs.

În asta constă paradoxal, penibilul şi savoarea politicii care se face la
Bucureşti, unde nimeni nu mai ştie care e puterea şi cât de puternică este, şi
care este opoziţia şi câtă opoziţie face cu adevărat.   (9 octombrie)
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Relaţia Iliescu-Geoană:
nodul gordian al PSD

Eu, în locul lui Mircea Geoană, nu l-aş fi iertat pe Iliescu pentru
ce-a afirmat, după moţiune, în legătură cu actualul şef al partidului pe care l-a
fondat el. Citez din memorie: acesta, care la câteva luni după ce l-am numit
ambasador la Washington, îi trimitea lui Constantinescu un fax de felicitare că
a scăpat ţara de „cancerul Iliescu”! Este prima data când fostul preşedinte
se referă  la acest document, despre care s-a vorbit mult, fără ca însă Emil
Constantinescu, posesorul său, să-l dea la „Răsboiu’„. 

Este, probabil, episodul cel mai jenant din cariera sa politică, ce dez-
văluie o trăsătură a personalităţii cu care nu prea are de ce să se mândrească:
oportunismul. Nu are de că se mândrească, deşi i-a fost folositoare. Dacă ar fi
fost mai rigid în privinţa principiilor, poate că nu ar fi ajuns preşedintele celui
mai important partid din opoziţie (dacă PSD-ul mai este în opoziţie). Relaţia
Geoană-Iliescu a fost, de la bun început, veriga slabă a noii structuri realizate
în urma Congresului din 2005. Din nefericire pentru partid şi pentru susţinătorii
săi, între cei doi  nu a existat niciun moment o comunicare reală, ambii prefe-
rând să se izoleze în mijlocul susţinătorilor  lor, trimiţâmdu-şi de acolo săgeţi
otrăvite. Iliescu şi Geoană nu aparţin doar unor generaţii diferite ci şi unor cu-
rente de gândire şi de acţiune care, în ciuda siglei, nu au nimic comun. Mai
mult, cei doi se desconsideră reciproc, deşi ştiu că conjunctura actuală îi obligă
să frecventeze acelaşi grup politic. N-a fost moţiunea primul punct asupra
căruia opiniile lor au fost contrare. Ba, aş zice, că n-a fost, până acum, subiect
important asupra căruia să aibă aceleaşi opţiuni. Lipsa de comunicare internă
a împims lucrurile în afară, în ograda presei. Relativul echilibru de forţe a îm-
piedicat însă, fiecare dintre părţi, să întreprindă acţiuni decisive împotriva
celeilalte. Este şi motivul pentru care, la Braşov, Geoană a ezitat să propună
vreo măsură concretă împotriva lui Iliescu, şi i-a acordat „răgazul de reflecţie”
până la finele lui noiembrie. Dacă ar fi făcut ceva, cu siguranţă că ar fi avut o
opoziţie serioasă din partea tot mai numerosului grup de activişti care consideră
că după cele două eşecuri (suspendarea şi moţiunea) ar trebui să se retragă din
fruntea partidului. În acelaşi timp, Iliescu are răgazul să reflecteze dacă va pune
în practică planul său din 2005, cel cu Polul Stângii, sau aşteaptă ca lucrurile
să se rezolve de la sine.    (10 octombrie)
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De ce ne văd rău italienii?

Au ceva cu noi! Resentimente de pe vremea lui Traian, când, foarte
probabil, legionarii români au luat numeroase ţepe de la populaţia civilă din
Dacia, sau de când fetele acestora i-au făcut să sufere din amor? Pe vremea
ceea ţiganii nu-şi făcuseră încă apariţia pe aceste meleaguri, din îndepărtata
Indie, aşa că nu pot fi introduşi în ecuaţie. Este cert, însă, că după aproape 2000
de ani roata istoriei s-a întors şi „dacii” au purces la asaltul concertat al metro-
polei. Au trimis, mai întâi, echipe de cercetaşi formate din băieţi tuciurii cu pă-
lărie şi fete cu salbe şi multe fuste, care au trecut fără paşapoarte liniile inamice
până în inima fortificaţiilor, de unde au transmis informaţii preţioase valurilor
următoare. Cuvântul de ordine a fost: se trăieşte bine, multe lucruri sunt nepă-
zite, iar italienii sunt cam fraieri, pot fi păcăliţi uşor! Au urmat băieţii cu expe-
rienţă infracţională care au împânzit ţara, analizând diferenţele specifice dintre
sistemele judiciare ale celor două entităţi. Înainte de aderare chiar, valul celor
fără capătâi, în căutare de locuri de muncă la negru, a curs continuu până când
au ajuns şi în ultimul colţişor  al cizmei. Aderarea României la UE a găsit Italia
ocupată, iar cei care au avut naivitatea să aştepte ca să fie în regulă s-au trezit
că nu mai au ce face într-un loc în care nu mai erau bineveniţi. Pentru că, cu
măiestria tradiţională, compatrioţii noştri, un eşalon reprezentativ al lor, au
avut grijă să bifeze prin acţiuni concrete toate articolele codului penal: românii
au devenit, prin merite proprii, cei mai temuţi vizitatori. Au reuşit - performanţă
rară - să-i depăşească şi pe albanezi, pe lângă noi marocanii ajungând să facă
impresie de oameni binecrescuţi. De unde s-a  recoltat această pegră, cu pro-
pensiuni criminale? În ce tainiţe geografice a stat şi şi-a aşteptat ora astrală?
Cum de reuşim noi, sistematic, să ne remarcăm prin răul pe care îl fac cei
puţini, dar activi şi care estompează binele celor, cu siguranţă, mai mulţi?

Sindromul italian de respingere a românului poate avea efecte catas-
trofale pentru armonizarea noastră, ca entitate generală, cu locul în care dorim
să trăim şi să ne mişcăm liberi. Iar asta mă face să mă întreb dacă nu cumva
ne-am grăbit să intrăm şi dacă nu cumva ei, europenii, nu s-au grăbit să ne
adopte, noi neavând încă nici cultura şi nici civilizaţia care să ne facă compa-
tibili. Şi dacă nu cumva, în loc de beneficiile integrării, nu vom culege roadele
respingerii generale.    (11 octombrie)
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Unicul partid de Opoziţie: PD!

Într-o ţară politică în care aproape niciodată  lucrurile nu sunt ce
par a fi, unul sigur se apropie de definiţia condiţiei sale: Partidul Democrat, ca
partid de Opoziţie.

De opoziţie anti-tăriceană, trebuie să precizăm. Cum a ajuns, totuşi,
din câştigător al alegerilor din 2004 (conform schemei interpretate de Traian
Băsescu) să basculeze direct în trenul advers?

Istoria Partidului Democrat este plină de întâmplări dramatice. S-a năs-
cut din coasta FSN-ului istoric, asumându-şi identitatea acestuia, la ruptura
istorică din 1992, care a despărţit apele între liderii emblematici, Iliescu şi
Roman. Autoconsiderându-se partea bună, reformatoare, a blocului, în contra-
partidă cu cea conservatoare, devenită FDSN-PSDR-PSD, partidul s-a deba-
rasat mai întâi de iniţialele devenite incomode, asumându-şi identitatea unui
mic partid înghiţit pe nemestecate. Opoziţia din anii 1992-1996 seamănă  mult
cu cea de acum, partidul împărţindu-se între ereditatea puterii şi actualitatea
unei opoziţii singulare, „istoricii” necatadixind să-i considere pe oamenii lui
Roman egalii lor întru apropriere a democraţiei. Lucrurile s-au schimbat radical
la alegerile din 1996 când Roman s-a trezit în faţa unui scor electoral neaşteptat
de ridicat. Un scor de care Convenţia Democrată avea nevoie  care de aer pen-
tru a putea pune mâna pe putere. De aici, coaliţia liberalo-ţărănistă-social
democrată (Cunescu)-democrată care a marcat ”schimbarea”, cu incoerenţa şi
incompetenţa a vreo trei guverne şi a unui mare număr de miniştri. Ca şi în
exerciţiul 2005-2007, Partidul Democrat a făcut proba unui aliat rapace
şi nedispus să împartă beneficiile  guvernării cu nimeni. În guvernele Ciorbea
şi Radu Vasile, cel puţin, PD-ul a fost elementul disturbator perpetuu, avându-
l ca vârf de lance pe acelaşi Traian Băsescu, cel care a „trântit” Guvernul Cior-
bea şi care i-a blocat la mantinelă pe ţărănişti în aproape orice demers al
acestora. Vocaţia ambivalenţei „la putere”-„în opoziţie” a rămas una dintre tră-
săturile distinctive ale formaţiunii care, sub conducerea lui Traian Băsescu, a
perfecţionat  continuu metodele de şicanare a aliaţilor şi de impunere a punc-
telor de vedere proprii.

Sondajele spun că de când a fost scos de la guvernare (cu forţa!),
Partidul Democrat creşte în sondaje. Nu suficient însă, pentru a putea lua ceva
pe cont propriu. Pentru că, aflat într-o opoziţie singulară, nu reuşeşte să coa-
guleze nici o alianţă, toţi cei de care s-ar putea servi  fiind, într-un fel sau altul,
victime ale acţiunilor distructive ale preşedintelui. Iar opoziţia democrată, cât
de autentică poate fi, rămâne una exclusiv anti - Tăriceanu. Condiţie care îi
scade credibilitatea până la a fi considerat un simplu instrument de răzbunare
prezidentială.   (12 octombrie)
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Învăţăturile europene ale lui
Flutur către ţăranul român

Dl Gheorghe Flutur, membru marcant (preşedinte executiv, parcă) al
unui partid nerecunoscut pe scena parlamentară, dar foarte popular la Cotro-
ceni, şi-a pus mintea la contribuţie patriotică şi a dat contemporanilor o ilustrată
a gândirii sale: un ghid pentru ţărani, în care-i învaţă cum să utilizeze fondurile
europene.

Gestul dlui Flutur, fost ministru al Agriculturii în guvernul Alianţei
D.A, vine ca un fel de autocritică la adresa activităţii sale în fotoliul de ministru,
când obligaţiile politice îi dădeau prea puţin răgaz pentru cele profesionale.
Membru al conducerii Partidului Liberal, care l-a şi pus pe scaunul Agriculturii
pe seama experienţei sale de pădurar (consistentă - dovadă cele 4 dosare penale
pe care le-a acumulat ca şef de Ocol Silvic pe la Suceava şi de care l-a iertat
fostul premier Năstase), dl Flutur s-a dedicat veştejirii prin orice mijloace a
fostului partid de guvernământ şi a preamăririi înţeleptei administraţii liberale.
A ţinut-o aşa până când s-a ivit mana cerească a aviarei! Atunci dl ministru
s-a dedicat trup şi suflet comunicatelor către ţară şi genocidului aripatelor
bănuite (dar nedovedite nici până astăzi) că ar fi fost purtătoare ale virusului
ucigaş. Mulţi se îndoiesc şi acum de realitatea aviarei şi cred că aceasta n-ar fi
putut face mai multe victime decât dl. Flutur. Şi-a mai manifestat în aceeaşi
perioadă, ministrul, extraordinara  disponibilitate de a mima cele mai răsuflate
manifestări de populism, de la ţărani ţinuţi pe post de consilieri, la botezat de
viţei sau la tăierea moţului  numeroşilor săi fini. Campion al demagogiei ieftine
şi emiţător de mesaje fără cap si coadă, dl Flutur ajunsese să se creadă un pisc
al autorităţii liberale, încercând chiar să devină arbitru în conflictul început
între preşedinte si premier, cu evidentă părtinire pentru primul. Eliminat brutal
din partid, a încercat să ţină cu dinţii de postul care îi oferea în continuare pri-
vilegiile şi mijloacele de acţiune în slujba noului partid în care s-a înscris, dar
a fost lăsat cu buzele umflate tocmai de cel pe care-l crezuse părintele său adop-
tiv şi care n-a mişcat un deget ca să impună rămânerea sa în funcţie.
În noul partid Liberal-Democrat, Gheorghe Flutur nu mai are nici aplombul
de altădată şi poate nici bagajul demagogic, pentru a impresiona pe cineva. Şi
atunci iese pe piaţă cu ce poate: cu ghidul acesta pentru ţărani! Poate face unul
şi pentru pădurari, în care să-i înveţe câte ceva din tainele administrării fondului
forestier şi ale modului cum poate fi dus de râpă un sector altădată plin de
resurse…  (13 octombrie)
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Instinctul de conservare şi
demnitatea

Vechile, ancestralele instincte de conservare funcţionează implacabil
şi într-o vreme în care libertatea cuvântului şi a presei propulsează spre con-
ştiinţa publică o mulţime de bazaconii lipsite de semnificaţie şi prea puţine
adevăruri.

O ştire din ultimele săptămâni din actualitatea internaţională la care
ne racordăm strâns prin istorie şi geografie, a trecut aproape neobservată în
presa românească cu tiraje, audienţe şi pretenţii. A părut să o sesizeze şi a avut
îndrăzneală să o pună în valoare o publicaţie cu mai puţini cititori decât altele,
dar cu incomparabil mai mult bun simţ şi profesionalism. Ea a apărut  sub
forma unei coperte care îl înfăţişează pe premierul iugoslav Vojislav Kostunica,
iar declaraţia care însoţeşte fotografia este următoarea: „ Ţara noastră nu
poate fi membră a unei Alianţe care, mai întâi a bombardat-o, apoi a trimis
trupe în Kosovo (…) apoi a recunoscut independenţa proclamată unilateral a
unui teritoriu care face parte din Serbia”. O spune un om care nu poate fi acuzat
nici de naţionalism extremist şi nici de nostalgii faţă de regimul lui Miloşevici,
al cărui adversar hotărât a şi fost. O spune însă un om pentru care demnitatea
naţională este mai presus de orice calcul politicianist şi pentru care niciun alt
interes nu este mai mare decât  acela de a putea să-ţi priveşti în faţă concetăţenii
fără să te jenezi de gesturile şi afirmaţiile tale.

Episodul iugoslav de la finele secolului trecut  rămâne o pată ruşinoasă
pe obrazul unei organizaţii care n-a încetat să proclame respectul pentru dem-
nitate şi libertate. Ceea ce au comis însă marile puteri atunci - şi mâna liberă
pe care au dat-o organizaţiilor militare - este cea mai flagrantă abatere de la
normele dreptului internaţional. A fost o abdicare care, forţând puţin lucrurile,
poate fi comparată, în oglindă, cu modul în care aceleaşi mari puteri au acceptat
şi asistat la ocuparea Cehoslovaciei în ajunul celui de-al doilea război mondial.
Dar nu asta mi se pare important în chestiunea în cauză. Ci modul în care pre-
mierul acestei ţări şi, în general, clasa politică, nu adoptă cunoscuta strategie
de pe meleagurile noastre a „revoltei în genunchi” sau a „batistei pe ţambal”.
Nu poţi, fără ca istoria să te plaseze în zona lipsei de demnitate, să lingi
bocancul care te-a izbit în faţă, plin de recunoştinţă faţă de bunele intenţii din
spatele gestului. Din păcate pentru noi şi pentru istoria noastră comună, la vre-
mea respectivă ne-am făcut părtaşii acestei nedreptăţi prin politicienii aflaţi
atunci la putere, care au considerat bombardarea şi agresarea unei ţări inde-
pendente ca un „lucru necesar” - daca-mi aduc bine aminte. Iar dacă acum de-
claraţia lui Kostunica nu şi-a găsit ecoul în presa românească decât în
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săptămânalul „Balcanii şi Europa”, acest lucru spune, din păcate, multe despre
curajul şi demnitatea breslei gazetăreşti în general.

O singură licărire de speranţă: între gesturile şi declaraţiile aiuritoare
ale preşedintelui Băsescu, pe teme internaţionale, şi-a făcut loc şi una de bun
simţ. El a afirmat (cu toate riscurile, din partea”licuricilor”) că România nu va
accepta secesiunea kossovară. Gestul contează!    (15 octombrie)

Paradoxul “puterii” dâmboviţene

La noi toate lucrurile sunt altfel de cum sunt la alţii sau ar trebui să
fie! Avem noi talentul acesta. Nu mai departe decât chestia cu manipularea
politică a instituţiilor statului în scopul atacării sau compromiterii adversarilor.
Schema clasică, cea „corectă”, este că formaţiunea politică aflată la putere are
la îndemână pârghiile prin care poate presa sau influenţa instituţiile competente
să întreprindă acţiuni de „pedepsire” a celor care prezintă un pericol real sau
potenţial pentru perpetuarea statutului său. Această forţă sugerează, de pildă,
DNA-ului către cine să-şi îndrepte atenţia şi pe cine să-l filmeze ca să-l dea la
presă. Tot ea instruieşte SRI-ul pe  cine să asculte cu prioritate şi ce detalii să
lase să se „scurgă” spre canalele publice de informare. Tot ea, această putere,
solicită cu discreţia necesară, mediilor de informare pe care le controlează prin
buget ce reportaje sau comentarii să dea la orele din vârf pentru a mânji cât
mai consistent imaginea celor care ar putea să o atace.

La noi, însă, toate  –  sau aproape toate –  sunt pe dos.Puterea nu e pu-
tere, iar opoziţia nu e opoziţie. Arbitrul nu e arbitru, iar instituţiile inamovibile
sunt dependente de cine le-a făcut  inamovibile  şi pe ce criterii. Iată, numai
episodul acesta cu cei doi  miniştri şi cu caltaboşii: dincolo de vinovăţia
lor, mai mult sau mai puţin evidentă, se disting iţele unei lucrături concertate
care are ca obiect lovirea  trecătoarei puteri  cu tocmai instrumentele sale. Iată
Puterea strigând ca din gură de şarpe că e oropsită şi atacată pe nedrept şi cu
mârşăvie. De cine? De alte puteri, mai puţin vizibile  dar mult mai decise să o
termine. Iată, deci, o guvernare victimizată de propria ei incapacitate  de a ieşi
dintr-o schemă care o favorizează, care cedează iniţiativa detractorilor săi, mul-
ţumindu-se să se autocăineze. Probabil că impactul cazului „Mureşan-Remeş”
ar fi fost altul dacă Tăriceanu ar fi avut  o reacţie mai promptă şi l-ar fi destituit
pe Remeş imediat ce a avut cunoştinţă despre implicarea lui în penibila  afacere
cu caltaboşi. N-a avut, n-a făcut-o şi a lăsat ca epilogul să fie semnat de alţii.
Cu pierderile de imagine de rigoare.

Sigur, o formaţiune aflată la guvernare este mai expusă  riscurilor de
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deraiere spre corupţie decât una care  stă pe margine şi pândeşte greşesile
adversarului. Asta e regula jocului. Cine nu e în stare s-o respecte, n-ar trebui
să se bage. Sau ar trebui să găsescă forţa să controleze  cu obiectivitate şi în
deplină legalitate acţiunea instituţiilor din subordine asigurându-le cadrul
necesar pentru a opera neselectiv  şi fără teamă de a fi sancţionate pentru că
funcţionează corect. Se pare însă că membrii actualului executiv nu au o astfel
de capacitate. Şi atunci de ce să se mire că alţii fac ceea ce ar trebui să facă ei?
Iar ei suportă ceea ce altora nu le-ar place?     (16 octombrie)

Filiera Băsescu-Morar-Culcer

Discuţia se poate prelungi, bineînţeles, la infinit, cu la fel de infinite
argumente de o parte şi de alta: trebuia sau nu să se dea pe post de-acum cele-
brul film, coproducţie DNA-SRI?

Dealtfel, nici măcar asta nu este problema: orice canal privat care putea
pune mâna pe caseta n-ar fi ezitat niciun moment şi gândul la rating ar fi înlă-
turat orice reticenţă. Singurul aspect discutabil rămânea filiera pe care a ajuns
respectiva casetă la respectivul post şi, oricum, de această „scurgere” nu se
făcea vinovată televiziunea, ci reprezentanţii instituţiilor publice care au    în-
călcat nişte regulamente şi chiar nişte paragrafe de lege. 

Cu postul public, lucrurile sunt incomparabil mai complicate. Pentru
că de la el se aşteapta o anumită echidistanţă politică (care, între noi fie vorba,
n-a funcţionat niciodată). Lucrurile sunt complicate pentru că postul public
nici el nu e o entitate abstractă, precum statul, ci o sumă de persoane cu prefe-
rinţe şi adversităţi diverse, în poziţii care le asigură anumite competenţe.
De aceea este atât de greu de separat demersul pur gazetăresc de manipularea
primitivă.

Dincolo, deci, de orice discuţii savante, în cazul de faţă, chestiunea mi
se pare cât se poate de simplă: doamna Rodica Culcer, şefă încă la Actualităţi,
deşi fusese suspendată sau i se anulase contractul  de către fosta conducere, a
decis, pe barba ei, difuzarea casetei. Doamna Culcer este o binecunoscută ex-
ponentă a unei aripi radicale, mai mult sau mai puţin apolitice a „societăţii ci-
vile”, recunoscută pentru adulaţia pe care o manifestă pentru preşedintele
Băsescu şi pentru resentimentele – făcute publice – faţă de premierul Tări-
ceanu. Domnia sa a înţeles aproape pe loc că prin difuzarea casetei împuşcă doi
iepuri dintr-un foc: îl atacă – şi-l ponegreşte pe premier, odată, şi-i ridică la
fileu preşedintelui mingea de care acesta are nevoie într-un moment în care se
află în defensivă. Ceea ce, practic, s-a şi întâmplat. Serviciul – şi deserviciul –
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au fost exemplare, iar demersul gazetăresc, a fost în totalitate acoperit de misiunea
comandată.Geaba se strofoacă acum dl. Sassu: episodul a demonstrat că sub chiar
nasul domniei sale caii (sau…)  televiziunii trag care „hăis”, care „cea”, după cum
le vin comenzile de la sponsori. Oricum, filiera „cazului Remeş” este cât se poate
de transparentă, oricât ar nega cei în cauză: Băsescu – Morar – Culcer. Or mai fi
şi alţii, dar acum nu mai are importanţă…   (17 octombrie)

Statura şpăgii

Iertat să fiu de cititori că mai revin, după toată vânzoleala din ultimele
zile, asupra temei „mită cu caltaboşi”. Revin pentru că ceea ce a filmat SRI-ul
nu este nici neobişnuit şi nici izolat. Gestul prin care Mureşan îi „remite” lui
Remeş plicul cu „dorinţe” poate fi multiplicat la o scară care să ne releve ade-
vărata dimensiune a fenomenului şpăgii în România europeană de azi. Cred că
mulţi alţi „actori” au simţit un fior rece pe şira spinării văzând secvenţele cu
pricina şi au început să-şi scotocească memoria în căutare de indicii după care
să-şi dea seama dacă nu li s-ar putea întâmpla şi lor acelaşi lucru. Ceea ce tre-
buie să recunosc este, însă, incredibila potrivire dintre calitatea şpăgii şi cea a
protagoniştilor.  Atât Remeş cât şi Mureşan fac parte din categoria de „specia-
lişti” de doi lei pe care i-a scos în faţă nefericita guvernare cederistă din 1997-
2000. Personaje de condiţie modestă, propulsate de conjuncturi sau persoane
interesate. Mureşan făcea piaţa pentru Corneliu Coposu, iar Remeş aranja
registrele unor faimoşi fabricanţi de alcool - asta a fost calificarea lor. Şi au
ajuns, unul mai mare peste o agricultură pe care a muls-o ca pe o vacă, lăsând-o
sprijinită de iesle, ca să nu cadă din picioare, iar al doilea şef peste Finanţe,
unde cea mai strălucită idee a sa a fost să pună taxe pe scaunele din cârciumi.
Culmea este că lipsa de performanţă a specialiştilor, slăbiciunea lor intelectuală,
bagajul redus de abilităţi n-au sărit în ochii nimănui. Nu-mi explic de fel prin
ce l-ar fi putit convinge Remeş pe Tăriceanu că mai poate fi ministru de talie
europeană? Ce a fost în capul acestuia când i-a dat pe mână unul dintre cele mai
delicate sectoare, în confruntare cu exigenţele europene? Cum de n-a văzut că
acesta nu are cum, oricât ar dori, să se ridice deasupra standardului „caltaboş&pa-
lincă”? Tot episodul are o aură de penibil, ridicol, grotesc încât  întinează până
şi noţiunea de şpagă, ridicată la niveluri remarcabile de “specialiştii” care le-au
urmat celor de la CDR. Şi nu pot decât să-mi imaginez hazul nebun cu care
posesorii de conturi secrete de milioane de dolari - ştiuţi dar greu de dovedit - au
privit filmuleţul de la TVR. La aşa ţară, aşa şpagă şi aşa şpăgari! Amin! 
(18 octombrie)
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Bocetele lui Orban
pentru Remeş

Dl. Ludovic Orban este năpădit de regrete faţă de soarta crudă a
colegului Remeş. Zice ministrul Transporturilor: ”... îmi pare rău că a ajuns în
această situaţie penibilă, târât de o Iudă. Aşa cum este el, mucalit, nu are ma-
niere în relaţia cu presa sau de comunicare. A salvat România în  anul 1999
când se afla în incapacitate de plată, totul numai datorită lui, şi nu trebuie să
aruncăm cu pietre şi noroi”.

Este cea mai confuză, cea mai ilogică şi mai stupidă cugetare emisă
îm ultima perioadă de un personaj care excelează la capitolul ”relaţia cu presa”
şi „comunicare”, domenii pe care le stăpâneşte incomparabil mai cu talent decât
transporturile propriu-zise, unde contribuţia sa decisivă rămîne tot la nivelul
declaraţiilor. Deci, după dl. Orban, Remeş este o victimă. A acelei „Iude”
nenumite, care l-a vândut pe 15.000 de arginţi. În mintea dlui ministru, ex-
colegul său era un fel de Iisus neprihănit, care  nu a precupeţit niciun efort pen-
tru a salva ţara. De la ce? De la dezastrul provocat de guvernarea din care făcea
parte. Şi cum a salvat-o? A adus cumva bani de-acasă, să plătească ratele sca-
dente ale îndatorării ţării? Hai să fim serioşi! Poate că ar trebui să-i ridicăm
dlui Remeş şi o statuie ecvestră, cu dânsul călare pe unul dintre scaunele pe
care voia să pună taxă la cârciumi.

Tot în mintea dlui Orban, reacţiile la fapta colegului său constituie o
„aruncare cu noroi”. Dar cu ce ar trebui să se arunce oare în cel dovedit a fi
comis cea mai înjositoare faptă la care se poate preta o persoană mandatată cu
încrederea publică? Cu trandafiri? Cu ramuri de măslin? El, Remeş, primeşte
exact ceea ce  merită. Iar vânzarea acelui ”Iuda” n-a făcut decât să pună capăt
unei cariere infracţionale. Nu ştiu dacă dl. Remeş a mai luat sau nu şpagă şi
înainte. Este foarte limpede însă că dacă aceasta i-ar fi ţinut, nu s-ar fi oprit
aici. Văzând cât de simplu este să realizezi ceea ce n-ai putea realiza altfel,
s-ar fi dedicat, probabil, unei astfel de ocupaţii. Mai ales că ce mare efort făcea?
Nici nu trebuia să îl bage pe Ciorbă în faţă. Trebuia doar să îndemne la exigenţă
faţă de ceilalţi. Ori, din punctul acesta de vedere, ministerul său s-a dovedit o
vacă bună de muls. Mai ales că are în subordine o Regie din care banii publici
curg râuri-râuri spre buzunarele clientelei agreate. O ştiu foarte bine cei care
au trecut pe acolo lăsând urme adânci, pentru ca acum să facă pe neprihăniţii.
Compasiunea dlui Orban mi se pare a fi, mai degrabă, un exerciţiu retoric de
auto-protecţie. Vezi Doamne, cât de expuşi suntem noi ăştia care vrem să facem
bine, şi vine câte-o Iudă din asta şi după aia ne împroaşcă cu noroi, uitând subit
cât bine am făcut noi ţării şi de la câte dezastre am salvat-o.   (19 octombrie)
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Fotbalodependenţa
politicianului Becali

Unii sunt dependenţi de vreme. Starea lor de spirit se modifică după
cum arată barometrul. Alţii sunt dependenţi de droguri. Alţii de dulciuri.
Gigi Becali e dependent de două lucruri: de televiziune şi de fotbal. De televi-
ziune, pentru că a înţeles ce mult înseamnă popularizarea gratuită. Şi atunci
oferă, la rândul său, gratis, ce se cere. Primind în schimb procente de popula-
ritate. În al doilea rând este dependent de fotbal. În sensul că popularitatea şi
simpatia de care se bucură urcă şi coboară în funcţie de rezultatele „Stelei”.
Ca personaj politic este produsul acestor doi factori: televiziunea şi fotbalul.
Partitura pe care cântă este una relativ întâmplătoare. S-a putut grefa pe ea mis-
ticismul caracteristic etniei din care face parte. Şi atât. În rest, nu sunt decât
poveşti, prinse după ureche din lecturile lui Pavel. Nu apostolul. Prima per-
soană care a realizat că popularitatea lui Becali, exacerbată de nevoia de rating
a unor televiziuni poate avea, are potenţial politic a fost Viorel Hrebenciuc.
Vulpoiul pesedist i-a inoculat microbul şi terenul fertil pe care l-a oferit
propensiunea paranoică a oierului devenit multimilionar a facut restul. Becali
este perceput acum ca politician, deşi ideile sale politice sunt extrem de sumare
(exemplu: va merge ca parlamentar la Strasbourg ca să se bată pentru ţara sa!),
ca să nu spun confuze. Deşi se situează constant printre primele zece persoane
publice cele mai mediatizate de presa scrisă (conform TOP VIP al ZP NEWS
INTERCEPTOR), el îşi datorează poziţia zicerilor despre fotbal şi fotbalişti,
şi nicidecum celor politice.

Gigi Becali se află în faţa primului său test adevărat ca politician. El
şi partidul său. Europarlamentarele. Aici se va putea vedea mai limpede cam
pe unde se aşează în tabloul competitorilor la putere din urmatorul ciclu elec-
toral. Iar testul acesta îl va readuce cu picioarele pe pamânt. Motivul? Depen-
denţa de fotbal. Pe de o parte, este puţin probabil ca Steaua să meargă mai
departe in competiţiile europene în care au rămas cei cu adevărat mari. Şi cel
mai important: scandalul cu Hagi îl face să piardă simpatie şi voturi. Hagi e
mai important şi mai valoros decât el în ochii opiniei publice. Este idolul  care
a adus speranţe şi a alinat frustrări. Gigi nu va putea face niciodată, cu toate
milosteniile lui, ceea ce a făcut Hagi. Şi, pentru acest motiv, sunt înclinat să-i
dau din nou dreptate vulpoiului Hrebenciuc: Becali s-ar putea să nu atingă nici
pragul electoral.    (20 octombrie)
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Spiritul de castă

E clar că pentru membrii CSM-ului, Chiuariu nu e cu nimic mai
bun decât Macovei. Se schimbă doar butonul de comandă: dacă în cazul lui
Macovei, butonul era la Cotroceni, în cazul lui Chiuariu, este la Palatul Victoria.
Lipsa de sinergie dintre administratorul numit al treburilor justiţiei şi  corpul
profesional este una profundă şi ea se va manifesta, probabil, şi de aici înainte,
cu aceeaşi vigoare. Spectacolele de contre publice, oferite de Monica Macovei
si Dan Lupaşcu, în precedenta magistratură, nu aveau la origine vreun diferend
personal sau vreo abordare diferită - ci priveau exclusiv rezistenţa la ingerinţele
din afară în treburile breslei. În ciuda diferenţelor mari de statut şi de abordare
publică dintre cele două categorii principale ce formează breasla - judecătorii
şi procurorii - atunci când cineva din afară încearcă să facă o breşă, sistemul
reacţionează.

Din votul CSM-ului, de joi, s-ar putea trage concluzia că, brusc, pro-
curorul Doru Ţuluş a fost luat în braţe de totalitatea aceloraşi membri care efec-
tuaseră cercetarea din care reiese clar, limpede, că acesta se făcea vinovat de
abateri în esenţă grave pentru profesia sa. Schimbarea procurorilor în mijlocul
anchetei nu este doar o măsură administrativă, ea poate însemna multe lucruri,
între care şi o invitaţie mai mult sau mai puţin discretă la modificarea abordării.
Necomunicarea soluţiilor este şi aceasta un fapt ce poate avea consecinţe greu
măsurabile. Atunci când un om – procurorul – dispune de viaţa şi de cursul
vieţii altor oameni, nici un fel de aproximaţie nu este admisibilă. Cu atât mai
puţin din partea unuia cu o funcţie atât de importantă. 

CSM-ul a realizat, însă, un lucru: că setea de dreptate a ministrului
Chiuariu are şi o motivaţie ascunsă. Aceasta constând în eventuala protejare a
unor cazuri abordate cu prea multă sârguinţă de către oamenii lui Ţuluş. Şi
atunci s-a încercat împăcarea şi a caprei şi a verzei. Întâi i s-a dat satisfacţie
ministrului, redactându-se un raport suficient de sever şi de documentat, pentru
ca mai apoi să i se refuze acestuia satisfacţia deplină, atenţionându-l că radica-
lismul nu este o soluţie agreată. 

Cazul Ţuluş este reprezentativ prin felul în care o branşă împărţită între
persoane inamovibile (judecători) şi altele, lăsate la îndemâna jocului administrativ
şi politic, încearcă să se protejeze, indiferent de condiţiile şi interesele de moment.
Şi care mai pune în evidenţă un lucru: că, prin neclarităţile care rezidă în statutul
său, instituţia procurorului rămâne deosebit de vulnerabilă atât la ingerinţe din
afară, cât şi la depăşiri frecvente ale cadrului legal în cursul cercetării. Ceea ce a
făcut CSM-ul nu este, pentru moment, decât un paleativ.     (22 octombrie)
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De la Porţile Orientului
la cele ale Occidentului

Premierul Tăriceanu a dat asigurări că, dacă va fi nevoie, va merge
personal la Bruxelles să susţină cauza vânzării fabricii de automobile de la
Craiova către compania Ford. Om hotărât premierul nostru, care nu are de gând
să lase lucrurile la voia întâmplării. Îl şi văd, parcă, în faţa Comisiei, explicând
patetic cât e de importantă această operaţiune pentru oameni - cei care vor avea
locuri de muncă asigurate, în acest fel nemaifiind obligaţi să bată drumul prin
Europa în căutarea unei bucăţi de pâine. Numai că entuziasmul premierului a
fost deja temperat, de cine credeţi? Chiar de dl Leonard Orban, comisarul
european, propus pentru această funcţie tocmai de către Tăriceanu. Zice dl
Orban, ca omul deja hârşit în birocraţia Comisiei: „Cei care îşi inchipuie că se
pot da telefoane pentru a-i convinge pe cei de la C.E. să mai amâne, să mai
facă o exceptare, se înşeală serios. Toleranţa pe aplicarea aquis-ului  este zero.
Am asistat la nenumărate dezbateri în cadrul C.E. legate pe ajutor de stat,
politică antitrust, antidumping. În niciun caz nu s-a acceptat vreo excepţie, o
derogare sau măcar o amânare”.

Dl Orban face, fără să vrea o strălucită sinteză a politicii româneşti cu
componentele ei esenţiale: EXCEPŢIA, DEROGAREA şi AMÂNAREA. Este
principiul BIZANTIN, aplicat în mod măiestrit, aici, la porţile Bizanţului, unde
orice e posibil. În virtutea acestui mecanism de gândire, dl Tăriceanu şi echipa
sa au făcut niscai promisiuni americanilor, la încheierea contractelor, pe care
le-au ţinut secrete. Dar care, în faţa Comisiei vor fi în mod necesar scoase la
iveală. De aici neliniştea care l-a cuprins pe Tăriceanu şi agitaţia din jurul tran-
zacţiei „salvatoare”.

Cât de justificate sunt speranţele de „convingere” sau de „înmuiere”
a cerberilor de la Bruxelles, ne este foarte limpede. Mai puţin limpede este
stupiditatea – pe care nu o putem numi altfel - de care au dat dovadă negocia-
torii noştri, acceptând cine ştie ce clauze prin care s-ar fi şters nişte datorii
istorice sau s-ar fi amânat plata altora. Aici este „cuiul” contractului şi teamă
îmi este că lucrurile nu vor ieşi bine deloc. Şi că de pe urma lor nu vor suferi
Tăriceanu&Comp, ci cei care şi-au pus speranţe în revitalizarea fabricii de la
Craiova.     (23 octombrie)
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Dosarele returnate:
(in)competenţă şi (ne)onestitate

Returnarea dosarelor „Rompetrol” şi „Loteria” de către instanţe, la
DIICOT, şi, respectiv, DNA, pune o ştampilă greu de şters pe cele două insti-
tuţii. Motivaţia instanţelor se referă la vicii de procedură. Adică, în cursul cer-
cetării, procurorii nu au fost în stare să respecte paşii obligatorii prevăzuţi în
reglementările legale. Altminteri spus, au transpirat degeaba, rezultatul muncii
depuse fiind „zero”. Adică locul de unde vor trebui să reia investigaţiile. După
scandalurile din ultima vreme, această decizie ridică grave semne de  întrebare
la adresa modului în care această componentă importantă a sistemului juridic
îşi ocupă locul în cadrul mecanismului. Sigur că pentru nostalgicii trecutei
orânduiri, sau pentru cei mai puţin deprinşi cu rigorile constituţionale ale drep-
turilor  individuale, soluţia dată de instanţă poate să pară o exagerare. Nu discut
aici vinovăţia sau nevinovăţia lui Patriciu sau a lui Copos - acestea urmează a
fi stabilite la capătul procesului. Discut însă modul în care instituţia procuro-
rului, Parchetul General şi direcţiile din subordine,reuşesc (sau nu) să se adap-
teze unui standard nu doar european.

Am mai spus-o, şi o repet, că Procuratura şi-a păstrat unele dintre re-
flexele sale totalitare care se reflectă în modul de acţiune, adeseori indiferent
la ceea ce înseamnă reguli şi proceduri. Eforturile majore au fost transferate
din zona investigaţiei propriu-zise în aceea a mediatizării cauzelor sau a susţi-
nerii  acestora prin scurgeri de informaţii către presă. Intrarea la Parchetul
General a devenit un fel de „Curte a Miracolelor” unde zilnic se dau în stambă
acuzaţi, cercetaţi, avocaţi, într-un spectacol non-stop ce nu mai are nimic de-a
face cu justiţia. Printr-o tehnică perversă, se încearcă a se obţine condamnări
publice înaintea procesului. Evident că astfel de aproximaţii se răzbună.
Dovada - cele două dosare returnate. Acest lucru ne face să ne întrebăm nu
doar despre competenţa celor care le-au lucrat, ci şi despre onestitatea lor,
pentru că nu sunt deloc excluse situaţiile în care sub masca intransigenţei se
ascunde banalul interes necinstit.   (24 octombrie)
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Şmecheria prezidenţială

Nu mai ştiu la ce s-a gândit Traian Băsescu atunci când, la preluarea
mandatului, a declarat că, spre deosebire de predecesorii săi, va fi un preşe-
dinte-jucător. În timp ce Iliescu şi Constantinescu se mulţumiseră cu condiţia de
arbitri, străduindu-se să sufle în fluier când li se semnalau poziţii de ofsaid,
Băsescu a decis să intre în teren şi să şuteze în minge oridecâte ori va avea
prilejul.

Asta şi face, de aproape trei ani, spre tot mai marea nedumerire a celor
care l-au ales sperând că va fi capabil să se detaşeze de măruntele aranjamente
de culise, veghind la corectitudinea jocului. Într-adevăr, Băsescu a renunţat la
culise, jucând pe faţă în favoarea şi în folosul unuia dintre competitori. Dacă
mai era nevoie, a dovedit-o la lansarea eurocandidaţilor democraţi. Dacă Iliescu
ar fi onorat o manifestare social-democrată asemănătoare, sau Constantinescu
una ţărănistă, ar fi fost mâncaţi de vii de presă şi de adversari. În cazul lui
Băsescu s-a ajuns la a se considera că aşa ceva e pur şi simplu firesc.

De mult nu se mai poate vorbi în România despre echidistanţa şi
neimplicarea preşedintelui în jocurile politice. Traian Băsescu este băgat în ele
până peste cap, fără să-i pese de Constituţie sau de regulile generale. El a decis
să joace după propriile sale reguli, şi o face fără să-i pese de nimeni şi de nimic.
Multă vreme s-a bucurat (şi se mai bucură încă) de un puternic sprijin popular
din partea celor care consideră că el a făcut din nesocotirea regulilor un instru-
ment de luptă împotriva corupţiei, a oligarhilor şi a politicianismului. Şi că alt-
fel nu se putea. Devine însă din ce în ce mai vizibil, şi pentru omul simplu, că
Băsescu luptă cu armamente neconvenţionale împotriva corupţiei şi a oligar-
hilor altora, pe cei proprii veghindu-i cu grijă şi mângâindu-i pe creştet cu dra-
goste părintească. Cea mai flagrantă acţiune a sa, în această direcţie, rămâne
provocarea referendumului pentru uninominal. Avantajat de ezitările şi bâl-
bâielile guvernului, el a transformat acest demers într-o cauză justiţiară. Dar
una cu bătaie proprie: concurenţa cu varianta aleasă de către guvern a princi-
piului alegerilor uninominale vizează, de fapt, contracararea formulei convenite
de forţele politice  majoritare, cu una care ar favoriza intens partidul democrat,
despre care se presupune că va lua procentul cel mai ridicat de voturi.

Promovarea referendumului nu mai este, în aceste condiţii, un demers
moral, ci rămâne unul banal, de şicanare şi de agitare a vieţii politce, în scopul
creării de haos şi de conflicte: mediul în care preşedintele se simte ca peştele
în apă.     (25 octombrie)
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Încremenirea în trafic

Venirea toamnei şi terminarea concediilor a făcut să crească traficul
auto. De unde mai  prin primăvară te temeai să ieşi la drum la orele după-amiezei,
acum devii victima blocajelor de trafic la orice oră. De dimineaţa devreme,
până seara târziu, pe principalele direcţii de traversare sau de înconjurare a
Bucureştiului se merge bară la bară şi nu mai este deloc de mirare dacă faci
2-3 ore între două puncte aleatorii. Bucureştenii au primit această realitate cu
o resemnare suspectă, în lipsa unei acomodări mai de dinainte. Majoritatea
speră că este o situaţie pasageră şi că după  terminarea lucrărilor masive
declanşate de Videanu şi de către bordurarii săi, lucrurile se vor aşeza într-o
matcă de normalitate. Eroare gravă: pentru circulaţia în Bucureşti normalitatea
nu va mai veni niciodată. Pentru simplul motiv că trama stradală, complicată
şi nefuncţională, a rămas şi rămâne aceeaşi, în timp ce numărul  autovehiculelor
aflate în circulaţie s-a aproape triplat din 1990 încoace. Şi va continua să
crească în fiecare an. Perspectiva este, deci, nu de îmbunătăţire, ci de înrăutăţire
a condiţiilor de trafic. Oarece speranţă am fi putut avea dacă unele dintre
lucrările de  sistematizare aflate în lucru sau în proiect, ar fi fost începute în
urmă cu 5-10 ani. Atunci procesul ar fi putut să fie mai puţin dur. Dar nu s-a
făcut  nimic. A început lucrul la pasajul Basarab, dar înaintează greu şi va dura
mult. Şi nu va rezolva decât o mică parte a problemei. Ni se spune că n-au fost
bani. Sau că au fost, dar s-au cheltuit prost. Dacă, însă, vom face o socoteală a
ceea ce înseamnă pierderile economice pe care le produc întârzierile şi bloca-
jele în trafic, afectarea gravă a unor procese, vom constata că doar cu o parte
din aceşti bani s-ar fi putut rezolva multe lucruri.

Este clar că, pentru ca Bucureştiul să rămână funcţional este nevoie
de multe pasaje, dar şi de sistematizări ale circulaţiei. Vor trebui luate măsuri
de descongestionare prin descurajarea circulaţiei cu autoturisme şi încurajarea
transportului public, sau a celui perpedes sau pe două roţi. Vor trebui înmulţite
sensurile unice (deja pe multe străzi nu se mai poate circula altfel) şi va trebui
rezolvată problena parcării automobilelor. Va trebui să se găsească şi soluţii
preferenţiale pentru traseele mijloacelor de transport în comun de suprafaţă,
tot mai imobilizate în prezent de haosul din trafic.

Nu ştiu ce ar trebui să se întâmple pentru ca edilii şi factorii responsa-
bili să se dezmeticească şi să vadă limpede cât de gravă este această problemă.
Şi cât de puţină atenţie i se acordă. Va trebui, probabil, ca Băsescu sau
Tăriceanu să nu se mai poată mişca prin oraş rămănând blocaţi în maşini în
mijlocul coloanelor, pentru ca să se mişte ceva.    (26 octombrie)
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Despre audienţe

Puţine ţări din jur au un peisaj audiovizual atât de intens şi de variat
precum al nostru. De la deschiderea oficială a drumului către eliminarea
monopolului postului public, prin înfiinţarea CNA-ului - ba chiar şi înainte de
aceasta - au început să-şi facă loc pe unde tot mai multe posturi, centrale şi
locale. Unele au sucombat în confruntarea cu audienţa şi cu birocraţia, dar cele
mai multe au rezistat şi-şi continuă marşul spre acceptarea publicului alături
de noi şi noi pretendenţi. În această diversitate în unitate, un lucru este clar:
s-a dus vremea marilor lovituri, a posturilor care câştigă audienţa peste noapte
sau în timp scurt. Deja avem exemplul unor posturi cu pretenţii care se chinu-
iesc de ani buni să depăşească „pragul electoral” al lui 1% audienţa per total,
fără a da semne că vor reuşi. Tabloul pare să se fi stabilizat, felia cea mai mare
a „tortului” fiind împărţită între vreo trei-patru posturi, care recoltează şi grosul
fondurilor de publicitate ale companiilor. În rest, fiecare luptă cum poate pentru
un loc sub soarele audienţei - acest tartor al audiovizualului, despre care nimeni
nu ştie prea exact cum funcţionează, dar căruia toţi i se închină.

Specifică momentului actual este scăderea audienţei pentru aproape
toţi competitorii. Nimeni nu se mai poate lăuda cu rating-uri spectaculoase şi
toţi ar fi foarte mulţumiţi să le poată păstra pe cele actuale. Se pare însă că cel
mai în suferinţă este ratingul de post. Beneficiarii publicităţii au renunţat de
mult să mai trateze lucrurile în acest fel, refuzând să mai plătească pentru forţa
de ansamblu a postului. Îi interesează, în cel mai înalt grad, intervalele orare
şi calupurile de programe. Bătălia pe unde, deci, nu se mai duce între canale,
ci între emisiuni şi între „slot”-uri. Sunt televiziuni cu rating de ansanblu mic
care prestează tarife comparabile cu ale celor mari pentru principalele emisiuni,
cele care le şi susţin imaginea. Dealtfel, multe dintre posturile din eşaloanele
doi şi trei se bazează pe câte un brand conferit de un anumit talk-show (cel mai
adesea) sau de o anumită emisiune, mai ales de divertisment. Se produce, în
acest fel, o democratizare a spaţiului audiovizual, unde cei mari sunt nevoiţi
să coabiteze cu cei mici, ba chiar să împartă cu ei felia de tort. Cea mai sem-
nificativă evoluţie din ultima vreme rămâne, însă, ceea ce a fost numit „feno-
menul OTV”. Ironizat, acuzat, postul şi-a menţinut traiectul pe o formulă
neconvenţională, care a prins şi rezistă. OTV-ul  contrazice aproape toate pon-
cifele, legate de teoria savantă a televiziunii, şi poate tocmai prin aceasta cap-
tează un public despre care nu se poate spune că ar aparţine  unui anumit
segment al societăţii. OTV a devenit, practic, un soi de televiziune alternativă,
care nu se jenează să sondeze zone ale interesului cunoaşterii, pe care alţii le
refuză cu falsă pudoare. De aici şi trendul său crescător, care a început să-i
pună deja pe gânduri pe cei cu parapon estetico-etic.    (27 octombrie)
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Condiţia managerului român
de tranziţie

Dl. Dănilă, preşedintele, din 2000 încoace, al  BCR-ului şi-a dat
demisia. Deşi nimic nu a transpirat în legătură cu această decizie luată, fără în-
doială, cu mai multe luni în urmă, mişcarea nu este o surpriză. „Divorţul”
civilizat, cu mulţumiri din partea  austriecilor şi cu declaraţii reţinute dar su-
gestive din partea românului, era previzibil. El se înscrie într-o veritabilă
”reţetă” a multinaţionaleor care au pătruns pe piaţa românească şi care au în-
ţeles că dă prost - şi nici măcar nu e productiv - să înlocuieşti staff-ul la vârf
încă de a doua zi după preluare. De regulă, pentru ca complicatul proces de
negociere al achiziţionării să aibe loc cu cât mai puţine piedici, cumpărătorul
are grijă să-şi asigure colaborarea celui mai important factor de decizie printr-o
ofertă „care nu poate fi refuzată”. 

Aşa s-a întâmplat şi cu BRD-ul, unde negocierile au fost conduse de
Bogdan Baltazar, care a devenit apoi preşedinte al noii bănci. Şi care a demi-
sionat după câţiva ani de reprezentare. Aşa s-a întâmplat în multe alte cazuri
în care investitorii străini au acceptat ideea acestei tranzacţii executive cu
oameni de-ai locului, până când şi-au instalat propria echipă, fixându-i într-o
poziţie cel mai adesea onorifică. La despărţire, bunele sentimente sunt angre-
nate de câte o primă consistentă şi de clauze de confidenţialitate care evită
scandalurile neproductive pentru buisness.

La nivele mai mici sau mai mari aceasta este schema prin care execu-
tivii sunt înlocuiţi  cu cei livraţi de acţionarii majoritari. Unii rezistă mai mult
decât se aşteptau chiar ei - şi un atfel de exemplu este Stroe, de la Dacia care,
iată, supravieţuieşte în staff-ul Renault dincolo de orice pronostic.

Se face simţită, însă, şi mişcarea inversă: aceea în care manageri români
sunt trimişi să preia comanda afacerilor din exterior. Un astfel de exemplu - cel
mai sugestiv poate - este cel al lui Adrian Sârbu. Fostul regizor, eşuat rapid în
politică, s-a concentrat asupra sectorului media unde a reuşit câteva construcţii
viabile. A avut flerul de a se asocia, ca acţionar majoritar, cu un colos transna-
ţional, CME. Succesele spectaculoase înregistrate în Romînia l-au propulsat
rapid spre vârful structurii birocratice a grupului. Astăzi, mulţi dintre şefii de
ieri i-au devenit subordonaţi, iar poziţionarea sa într-o funcţie importantă se da-
torează mai ales opţiunii sale clare între politică şi business. Manifestând mai
puţină dorinţă decât alţi moguli de presă, de a face sau de a dărâma guverne,
s-a concentrat asupra ideii de profit. Cu consecinţele de rigoare.

Sârbu nu este singurul. Rămâne, deocamdată, cel mai reprezentativ
model al noii clase manageriale care se constituie în România pe ruinele fostei
economii centralizate  şi în haosul generat de spasmele noilor tendinţe de
piaţă.   (29 octombrie)
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Testul “scorpionului”

Ştiţi fabula cu scorpionul şi cu broasca? Un scorpon roagă broasca
să-l  treacă apa în spinare. Nu te trec. Că tu o să mă înţepi! Fii serioasă: păi
dacă fac aşa ceva, mor şi eu! În fine, broasca acceptă, scorpionul se suie în spi-
narea ei şi traversează apa. Pe la mijlocul distanţei , broasca simte înţepătura
mortală. De ce ai făcut asta? – întreabă eacu ultimele puteri. Pentru că-mi stă
în caracter – răspunde sincer scorpionul...

Nu ştiu ce va fi fost în capul lui Mircea Geoană când a pus mâna pe
telefon ca să-l invite pe Traian Băsescu la lansarea candidaţilor PSD pentru
europarlamentare, de la Polivalentă. Cu siguranţă şi-a închipuit că va da o
lovitură: dacă Băsescu nu vine, îl va acuza de lipsă marcată de echidistanţă.
Dacă vine, înseamnă că va recunoaşte forţa şi importanţa partidului său. Şi,
imprevizibil cum îl ştim, Băsescu a venit. E drept că s-a lăsat aşteptat vreo oră,
dar a venit. Şi şi-a făcut numărul. Mie, evoluţia lui la Polivalentă, mi-a evocat
următorul tablou: te afli în râcă, de multă vreme, cu un vecin cam necioplit şi
care nu pierde nici un prilej de a te înjura peste gard. Dar tocmai ţi-a născut
nevasta şi te gândeşti că e creştineşte să-ţi împărtăşeşti bucuria şi să stingi
vechile  conflicte, aşa că-l inviţi la tine  să beţi un pahar şi să restabiliţi o relaţie
civilizată. Şi vecinul vine. E drept, abia a doua zi intră în casă fără să se şteargă
pe picioare de noroiul adus din ograda proprie, şi cum intră, ţi-o şi trage: ”Ce
copil e ăsta? Nici nu seamănă cu tine. Păi asta-i din cauză că nu ştii să faci sex
modern. Să  vii la mine să te învăţ, sau trimit-o pe ea, şi după aia mai discutăm.”
Şi, înainte să iasă, îţi mai varsă  şi sticla de băutură pe covorul nou-nouţ...Cam
ăsta e Traian Băsescu. Iar ăsta este caracterul său. Nu rezistă să nu înţepe pe
cine apucă: adversari politici, colaboratori, consilieri, prieteni sau duşmani. Au
căzut, de când a devenit preşedinte, sub „înţepăturile” sale   cohorte întregi. Şi
vor mai cădea. Nu este vorba doar de  caracter. Este vorba şi de bun simţ şi de
educaţie.De cea de-a doua el însuşi se laudă că n-a prea asimilat-o. Cu primul
te naşti sau nu. La Polivalentă, Traiam Băsescu a dat întreaga măsură a lipsei
sale de bun simţ jignind şi insultându-şi gazdele. Cu neobrăzare: pentru că, cel
puţin în cazul „mulţumirilor” adresate aici  minerilor, el  a fost parte în procesul
de aducere a acestora în Capitală, ca înalt funcţionar ce era deja pe la Trans-
porturi. Cât despre „reformarea” PSD-ului, pare de-a dreptul caraghios  să te
preocupe „perfecţionarea” celor pe care nu doreşti  cu nici un chip să-i ai de
parteneri. Dar, vorba românului, nu-i prost cine te înjură la tine în casă, ci acela
care-l invită pe mitocan. Mircea Geoană şi-a trecut la activ, cu acest prilej, încă
o „realizare” din categoria demersului său de  apropiere de cel care s-a  jurat
că n-o să-l numească prim-ministru nici în ruptul capului. Faptă creştinească...

La Polivalentă, Traian Băsescu a trecut cu succes testul de bună cuvi-
inţă. De lipsă a ei...   (30 octombrie)
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Se caută preşedinte...

Dacă prin primul şi prin al doilea an al actualei guvernări lucrurile
păreau simple, dată fiind popularitatea de care se bucura preşedintele atipic
Băsescu, în momentul de faţă încep să se ridice serioase întrebări privitoare la
şansele unui nou mandat. Iluziile unui electorat dornic să creadă că a ales omul
potrivit pentru a face din funcţia prezidenţială un instrument eficient de luptă
împotriva corupţiei, în special, şi împotriva politicianismului caracterizat prin
absenţa principiilor, se risipesc ajutate tocmai de zelul cu care titularul de la
Cotroceni se pierde în certuri şi scandaluri şi nu reuşeşte să raporteze, după
aproape trei ani, nici un succes. Irosindu-se în vorbe mari, dar fără acoperire,
Traian Băsescu îşi arată tot mai des înfăţişarea de demagog (de talent!) şi de
luptător dârz pentru cauza acoliţilor săi.

Cel mai grav, însă, este faptul că Traian Băsescu a reuşit să ducă
în derizoriu funcţia pe care o ocupă, făcând din ea o slujbă ca oricare alta.
Românii au trăit până de curând cu sentimentul magiei funcţiei supreme în stat.
Aceasta conferea deţinătorilor o aură mitică, de autoritate şi de echilibru. Spre
o astfel de stare a tins Ion Iliescu, în ultimul său mandat, când a fost cu adevărat
perceput ca un factor moderator în societate, şi doar neinspirata graţiere a lui
Cozma pe ultimii metri ai mandatului l-a deposedat de un statut pe care-l
merita. Până şi Emil Constantinescu reuşise să se ridice deasupra condiţiei sale
obişnuite, spre finalul stagiului comiţând chiar gesturi de demnitate. Traian
Băsescu este cel care a făcut tot ce a putut pentru a distruge mitul şi de a coborî
instituţia în stradă, la  nivelul cârciumii şi al stadionului. De la limbaj şi com-
portament, până la principiile enunţate, s-a dovedit, în fapt, un adversar al aces-
tei demnităţi spre care l-a purtat pura întâmplare (defecţiunea lui Stolojan).
Nepregătit pentru ea, nici nu a încercat să o asimileze. Ca preşedinte, a conti-
nuat să se comporte ca un preşedinte de partid - aceasta fiind probabil şi limita
sa superioară.

Datorită acestor condiţii, nimeni nu cred că mai poate băga mâna în
foc pentru încă un mandat băsescian la Cotroceni. Cu aproape întreaga clasă
politică ostilă, el nu mai poate miza acum doar pe „popor” - un popor care a
început să discearnă între aparenţele şi esenţa sa. Competiţia se redeschide, cu
fiecare zi, şi deja în „laboratoarele” politicii se caută şanse şi se avansează
nume de outsideri. Şi există, într-adevăr, câteva nume, în întregul spectru
politic, care pot obţine calificarea necesară până în 2009. Mă gândesc la un
Cristian Diaconescu, la un Crin Antonescu, dar şi la un Marian Săniuţă sau –
atenţie! – la un Klaus Johannis, neamţul de la Sibiu care tace şi face. Dar
niciunul dintre ei  nu ar putea avea şansele pe care le are, din start, Mugur
Isărescu. Guvernatorul BNR este demnitarul cu cel mai lung stagiu la vârf şi

256 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



omul în jurul căruia nu s-au născut controverse sau suspiciuni. Şi-a păstrat
prestigiul chiar şi în dificilul exerciţiu executiv din 2000. Dacă va dori - sau
dacă va putea fi convins - Mugur Isărescu este cel care poate să redea preşe-
dinţiei prestigiul şi aura de care aceasta are nevoie pentru a rămâne în conştiinţa
românilor ca un reper necesar.    (31 octombrie)

Dobrin

Cu peste patru decenii în urma (Doamne, când a trecut atâta timp?)
mă aflam pe stadionul din Trivale unde se juca un meci amical între FC Argeş
(Dinamo Piteşti, pe atunci) şi o echipă maghiară. Eram în compania unui unchi,
antrenor la o echipă orăşenească din zonă, care mă adusese acolo cu un scop:
să văd la lucru un mare talent, un viitor mare fotbalist. Şi l-am văzut. Era blond,
cu părul lung pieptănat pe spate, se mişca greoi în aparenţă, de fapt cu o mare
economie de gesturi şi toată ţinuta lui respira eleganţă şi siguranţă. Avea doar
16 ani şi era promovat pentru prima data în echipa „mare” , de la juniori.
Nu-mi mai amintesc scorul întâlnirii, nici alte amănunte, mi-a rămas doar
întipărit în minte faptul că el juca  cu totul altceva decât ceilalţi.

Nu avea să treacă mult şi Nicolae Dobrin avea să se afirme ca unul
dintre cei mai mari jucători de fotbal pe care i-a dat ţara asta. Avea să-i depă-
şească curând şi pe cei „vechi”, intraţi în legendă, ca Dobay sau Ozon, şi pe
cei alături sau împotriva cărora avea să joace, precum Gică Constantin sau Ţiţi
Dumitriu. „Gâscanul”- nu ştiu de unde a plecat această poreclă, poate de la
mersul său legănat - desena pe gazon veritabile arabescuri, pasele sale mili-
metrice  ajungând exact acolo unde trebuia, ca purtate de bagheta unui vrăjitor.
El singur a făcut din FC Argeş o echipă mare, europeană, iar golurile pe care
le-a marcat pentru Naţională au rămas în antologia fotbalului. Talent uriaş,
inepuizabil, Dobrin s-a irosit înainte de vreme, datorită unui anturaj entuziast,
dar care nu avea ce să-i ofere altceva decât ceea ce i-a împrumutat numele:
„Ochii lui Dobrin”- ţuica de Piteşti, cu care a împărţit şi binele şi răul. A avut
şi ghinionul de a fi marginalizat de mafia fotbalistică – la mondialele din Mexic
nu a fost introdus în teren nici un minut, datorită „opoziţiei” dinamoviste- iar
atunci când Real Madrid l-a cerut, Ceauşescu s-a opus de teama de a crea un
precedent.Un Dobrin la Real Madrid, sau la altă mare echipă, ar fi scris proba-
bil pagini memorabile care l-ar fi plasat în elita mondială. N-a avut însă norocul
acesta. Nici bani n-a prea câştigat, iar pe cei pe care i-a avut, i-a irosit cu
nonşalanţa celui care nu trăia pentru bani.

Pentru mine şi pentru mulţi din generaţiile care au avut şansa de a-l
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vedea la lucru, Dobrin rămâne cel mai mare fotbalist român, cel mai mare şi
mai complet talent pe care l-a dat sportul românesc. Nu ştiu de ce dar am o
îndoială că ar mai fi fost acelaşi într-un mediu copleşit de oportunişti şi de afa-
cerişti, care crează peste noapte vedete artificiale şi care înlocuiesc competiţia
reală cu aranjametele din culise. A iubit prea mult fotbalul, adevărul lui, pentru
a se putea preta la circul care-l înconjoară şi pentru a da doi bani pe cei care
fac legea în el. Şi poate că Dumnezeu l-a chemat la timp acolo unde nici durere
şi nici întristare nu mai este, pentru a-l elibera de sentimentul neputinţei de a
schimba ceva într-un joc pe care-l paşte dezastrul prin truda celor care fac din
el o simplă tarabă…  (1 noiembrie)

Noua Romă
îşi aşteaptă cuceritorii

Probabil ca la această oră Bruxelles-ul este cel mai cosmopolit oraş
de pe continent. Capitala politică a Europei a adunat nu doar un mare număr
de funcţionari internaţionali provenind din toate cele 27 de ţări membre, ci şi
o populaţie variată sosită din toate colţurile lumii în căutarea unei slujbe mai
bune decât cea de acasa, sau a unui ideal. Nu doar în sălile de conferinţe, ci pe
mai toate străzile, limbile Terrei se întretaie într-un concert al dialogului neîn-
trerupt de vreo barieră.

Româna se aude tot mai des aici la Bruxelles. Nu numai în incantaţiile
nelipsiţilor cerşetori pe care i-am exportat până în cele mai îndepărtate colţuri
ale Europei dezvoltate, ci în dialogurile curente, pe stradă sau în instituţii. După
aprecierile părintelui Patriciu, cel mai nou paroh din localitate (Patriarhia a
cumpărat aici o biserică ce se află acum în faza de „dare în exploatare”) sunt
circa 10.000 de români. Emigraţi înainte şi după 1989, stabiliţi aici pe alte
filiere, sau pur şi simplu lucrând pentru agenţiile Comisiei Europene. Au adus
cu ei nu puţine probleme, pe care încearcă să le rezolve în viaţa de zi cu zi, ce-
rând şi primind ajutor de pe unde se poate. Odată cu intrarea noastră în Uniune,
numărul funcţionarilor români a crescut exponenţial. La reprezentanţa condusă
de ambasadorul Comănescu sunt 80 de angajaţi. Mai toate ministerele şi-au
trimis aici oameni pentru a înregistra şi transmite acasă pulsul evenimentelor.
Au trimis aici reprezentanţi şi marile firme din ţară, care au înţeles că numai
aşa pot să fie pe fază într-o competiţie economică tot mai acerbă. Dintre orga-
nizaţiile neguvernamentale cea mai activă pare să fie, până la această oră, Uni-
unea Notarilor, care are deja un birou de reprezentare şi este foarte activă în
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cadrul Consiliului Notarilor din Uniunea Europeană. Conştienţi nu doar de im-
portanţa apărării propriilor interese (este, la această oră, o acută dispută la
nivelul Comisiei Europene, în legătură cu liberalizarea operaţiunilor care ţin
de tranzacţiile imobiliare), dar şi de rolul social al profesiei lor, liderii Uniunii
au avut iniţiativa organizării unei sesiuni de informare şi dialog, intitulată „Porţi
deschise”, care s-a desfăşurat marţi, la sediul Reprezentanţei României pe lângă
Uniunea Europeană, în prezenţa unui mare număr de cetăţeni, români şi bel-
gieni. Specialiştii români au prezentat date referitoare la cele mai frecvente
probleme cu care se confruntă profesia de notar – cumpărarea unei case,
divorţuri, succesiuni – răspunzând în acelaşi timp unor întrebări punctuale.
A fost o seară cu adevărat de dialog, aplicat şi competent, care l-a impresionat
pe ambasadorul Lazăr Comănescu, care s-a felicitat  pentru inspiraţia de a fi
gazda acestei reuniuni. Români şi belgieni, deopotrivă, participanţii au fost
de acord că o astfel de iniţiativă ar trebui urmată şi de alte instituţii, guverna-
mentale sau neguvernamentale, în acest fel făcându-se mai simţită prezenţa
României în instanţele în care se făureşte politica generală a Uniunii.

Noua Romă doreşte, trebuie cucerită de forţele creatoare, pe care fiecare
ţară membră trebuie să le pună în slujba progresului general.    (2 noiembrie)

Metroul de  Otopeni
cu caii verzi ai lui Videanu

De când face tranzacţii cu terenuri, primarul general s-a obişnuit să
lucreze doar cu  numere mari. Milioanele şi miliardele nu-l complexează şi
jonglează cu ele precum alţii cu zecile sau sutele.

Nu demult, dl Videanu ne-a dat o veste care ne-a copleşit: că intenţio-
nează să facă o linie de metrou până la Otopeni. Veste extrem de importantă,
Bucureştiul fiind, poate, singura capitală europeană care este legată de oraş
doar prin taxiurile cu suprapreţ inventate special de un fost ministru al Trans-
porturilor pentru o licitaţie tot de el aprobată. Şi nu e doar asta: de când acelaşi
primar Videanu, alături de alţi tovarăşi de planuri măreţe a făcut cele două pa-
saje inutile de la Băneasa, traficul spre Otopeni a devenit una dintre cele mai
mari probleme pentru cel care are de prins un avion şi îşi planifică pentru par-
curgerea celor câţiva kilometri mai puţin de 2-3 ore. Desigur că rezolvarea
poate să o constituie doar metroul. Acelaşi primar Videanu adaugă  amănuntul
că va fi o linie subterană, ca să nu se încurce cu ce e pe la suprafaţă. Oricât de
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optimişti am fi nu putem să nu ne temem că în cazul în care primarele va găsi
să împrumute suma necesară unei astfel de operaţiuni (nici nu îndrăznesc să
fac calculele pentru cât ar costa cei aproape zece kilometri pe sub pământ),
durata de realizare a unui asemenea proiect va bate dincolo de vreo alte două
mandate ale sale sau ale altuia. Cu alte cuvinte, este un proiect grandios, dar
de care vor beneficia, probabil, generaţiile viitoare, nu noi cei care ne târâm
azi în pas de melc spre aeroport.

Ceea ce mă nedumereşte în cea mai mare măsură este că nici Videanu
şi nici măcar preopinentul său Orban, de la Transporturi, nu reuşesc să vadă o
soluţie simplă şi necostisitoare, aflată sub chiar nasul lor: linia de cale ferată
existentă, care uneşte Gara de Nord cu zona aeroportului. Este o linie normală,
pe care se transporta (nu ştiu dacă mai este în funcţiune) combustibilul pentru
avioane. Ar fi necesară doar o revizie a ei şi o  prelungire cu circa 300 m ca să
ajungă direct în aeroport. Plus alte cheltuieli - modice, faţă de bugetul exorbi-
tant al „variantei Videanu” – prin care problema accesului spre şi dinspre
aeroport s-ar rezolva azi, nu răspoimâine.

Dar, revin asupra nedumeririi: de ce nu le sare în ochi celor responsa-
bili această variantă? Şi singurul răspuns pe care pot să mi-l dau este pentru că
ea nu presupune manipularea unor mari sume de bani. Ar costa prea puţin, ceea
ce o face, în mod evident, neinteresantă pentru haitele de antreprenori afiliaţi
care aşteaptă să li se azvârle o ciosvârtă cât mai consistentă din bugetul public,
pe care ar putea-o ronţăi ani de zile. Şi de unde s-ar scurge diverse sume,
inclusiv spre cei care manipulează bugetul.    (5 noiembrie)

Problema europeană a
ţiganilor din România

Ştiaţi că noi avem un „rege internaţional  al romilor”, pe lângă ceilalţi
regi şi împăraţi de care nu duc lipsă etnicii? Nimic altceva decât o recunoaştere
a poziţionării supra sau transnaţionale a uneia dintre cele mai compacte şi mai
unitare etnii din Europa.Veniţi nu se ştie exact când din India (autorităţile
indiene recunosc apartenenţa lor la grupările etnice de pe  teritoriul Indiei) ei
s-au răspândit aproape pretutindeni unde au găsit loc să se aşeze şi mijloace
de subzistenţă . Au fost, secole de-a rândul, robi pe moşiile  latifundiarilor,
opriţi din periplul lor istoric şi aşezaţi cu forţa pe amplasamente neprimitoare
şi izolate de restul populaţiei. În timp, s-au desprins diverse ramuri care au re-
nunţat la condiţia de nomazi şi s-au integrat în societăţile respective. Nimic
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însă nu i-a putut  opri pe ţigani – nici măcar regimurile comuniste represive,
care îşi ermetizseră graniţele – să umble de-a lungul  şi de-a latul  unei Europe
în continuă schimbare. Ultima eliberare a ţiganilor „legaţi de glie”, într-un fel
sau altul, de pe vremea lui Mihai Viteazu, a constituit-o căderea regimurilor
comuniste. Presiunile făcute de statele dezvoltate la adresa libertăţilor indivi-
duale au avut primul ecou în mişcarea frenetică şi dezorganizată a cohortelor
de ţigani care au descoperit adevăratul tărâm al făgăduinţei în ţările nepregătite
pentru confruntarea cu ei şi cu trăsăturile de caracter şi de educaţie istorice.
Nu vreau – şi nu pot -  să spun că lipsa de drag de muncă şi tentaţia aproape
naturală a însuşirii bunurilor altora este o caracteristică genetică . Cunosc –
unii îmi sunt chiar prieteni – suficient de mulţi  reprezentanţi ai etniei care au
avut puterea să dobândească o educaţie şi să devină  membri respectaţi  ai so-
cietăţii. Caracteristicile negative par însă să se regăsească  la ei într-o proporţie
incomparabil  mai mare decât  la altă etnie. Şi de aici, toate problemele ei. Un
sondaj efectuat, pe fondul ultimelor evenimente, în Italia, arată că peste 60%
din populaţie nutreşte sentimente de aversiune şi antipatie faţă de ţigani.
Probabil că nici o altă etnie nu înregistrează o atare performanţă. Iar ea vine,
fără îndoială, de la rezistenţa manifestată faţă de o adaptare necesară la normele
de civilizaţie  şi moralitate , care vine din străfundurile unei istorii speciale.
I-aş invita acum pe toţi profesorii de democraţie care  ne-au servit lecţii în ul-
timii 17 ani, să pună mâna şi să-şi aplice principiile în colectivităţile de ţigani
„eliberate” de persecuţiile interne. Să reuşească ei ceea ce noi n-am reuşit nici
la Hădăreni şi nici în alte părţi, unde populaţia locală a plătit mult prea scump
riscul  convieţuirii cu elemente pentru care nici o normă nu e valabilă.

Problema ţiganilor nu este una românească. Este una europeană.
Europa trebuie să găsească soluţiile – pe care în alte locuri le-a şi găsit – de
a face din ţigani un factor de risc acceptabil pentru cei care sunt nevoiţi să
convieţuiască cu ei. Ţiganii împrăştiaţi prin Uniunea Europeană au
paşapoarte diferite, dar o problemă unică şi  asupra acesteia trebuie să se con-
centreze     Comisia şi comisarii. Expulzările sunt o chestie de faţadă: în
maxim două luni cei expulzaţi vor fi înapoi şi o vor lua de la capăt. Ori so-
luţiile trebuie găsite acolo unde se manifestă problemele şi în mod adecvat
şi diferenţiat.    (6 noiembrie)
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Ocazia unică a
ministrului Cioroianu

Pe şeful diplomaţiei române l-a luat, evident, gura pe dinainte când a
afirmat – într-un talk-show, nu într-o manifestare oficială – că indivizii de teapa
lui Mailat ar trebui „emigraţi” pe undeva printr-un deşert unde am putea achi-
ziţiona o porţiune de teren care să-i adăpostească.

Un diplomat nu are voie, aproape niciodată, să spună ce gândeşte - şi
asta ar fi fost prima lecţie pe care dl Cioroianu ar fi trebuit să şi-o însuşească
după preluarea – ştiu cu câtă dificultate – a portofoliului Externelor. Un om
simplu nu poate fi împiedicat să gândească şi să afirme ceea ce gândeşte –
chiar dacă chestiunea respectivă reprezintă un tabu. E vorba, în ultimă instanţă,
de sacrosanctul drept la liberă exprimare. Sunt sigur că nu puţini dintre cei care
l-au ascultat pe dl ministru i-au dat dreptate, deşi opinia domniei sale nu era
mai mult decât o figură de stil, pentru că nu cred că cineva se îndoieşte de
imposibilitatea unui atare proiect. Şi nici nu cred – cum s-au grăbit unele
organizaţii care consumă bani publici nefăcând nimic altceva decât gălăgie,
atunci când li se iveşte câte o ocazie – că dl ministru a emis altceva decât o
vorbă „de năduf” şi că i-a trecut prin minte că s-ar putea face în aceste cazuri
selecţii pe criterii etnice. Mărturisc că şi mie mi-ar place (am trăit-o doar pe
pielea mea) ca cei predispuşi să-ţi dea în cap şi să-ţi ia viaţa pentru ce ai prin
buzunare ar trebui izolaţi şi puşi la adăpost de tentaţia de a-şi exersa impulsurile
pe seama celor alături de care convieţuiesc. Problema care ar trebui să-l pună
serios pe gânduri pe dl ministru nu este eventualitatea unei demisii din acest
motiv – să fim serioşi – ci gradul îngrijorător de izolare şi de nesimţire pe care-l
manifestă nu puţini dintre cei pe care-i trimitem peste hotare, pe salarii uneori
mult prea bune, ca să ne reprezinte şi ca să apere interesele conaţionalilor
noştri. Faptul că Mailat ar fi intenţionat să se întoarcă în ţară, dar funcţionarii
de la consulat n-ar fi catadixit să-i dea sprijinul necesar, variantă, totuşi, ne-
confirmată, i-ar transforma pe aceştia în veritabili coautori ai asasinatului de
la Roma. Dacă dl Cioroianu vrea să facă o faptă bună, aceasta n-ar fi alta decât
primenirea rapidă a oficiilor diplomatice şi înlocuirea plictisiţilor şi comozilor
la post cu oameni noi, cărora realmente să le pese. Ştiu că pentru asta trebuie
să învingă caracatiţa relaţiilor şi pilelor din minister, dar ocazia este unică şi
nu trebuie ratată.   (7 noiembrie)
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Repetabila istorie

Dintre toate reacţiile înregistrate de pe urma scandalului stârnit de
crima lui Mailat, cea mai drastică şi mai coerentă îmi pare a fi aceea a liderului
PRM, Corneliu Vadim Tudor. Acesta şi-a însoţit declaraţiile de protest de gestul
drastic al retragerii din grupul parlamentar europen „Identitate, Tradiţie şi
Suveranitate” a celor cinci parlamentari români. Efectul este dramatic: în urma
acestei retrageri, grupul se desfiinţeată, pierzând în acelaşi timp toate finanţările
acordate de Parlamentul European grupurilor constituite pe criterii de orientare
politică. Corneliu Vadim Tudor a sancţionat în acest fel declaraţiile agresive
ale liderei italiene a partidului Alternativa Socială, Alessandra Mussolini, care
ceruse cu vehemenţă expulzarea românilor. Faţă de reacţia preşedintelui
„României Mari” toate celelalte par deja formale şi lipsite de vlagă. Lecţia lui
Vadim este, însă, una demnă de a fi urmată şi de alte grupări politice: nu poţi
să aparţii aceleiaşi entităţi şi să ai opinii care se îndreaptă împotriva celor alături
de care te găseşti. Sentimentul meu este că Europa, membrii „grei” ai Uniunii,
nu sunt încă conştienţi de faptul că Romînia nu mai este aspirantul cuminte şi
ascultător, dornic să facă orice doar pentru a fi primit în interiorul organizaţiei.
Acum este înăuntru, şi aşa cum îi revin aceleaşi obligaţii, îi revin şi aceleaşi
drepturi. De ce, într-un soi de parşivă reciprocitate, să nu ne apucăm şi noi
să-i expulzăm pe capete pe mafioţii italieni care şi-au găsit adăpost la noi sub
masca unor oameni de afaceri? De ce să nu-i considerăm un pericol, ca entitate
(cine a inventat crima politică, nu ei?) pentru siguranţa naţională, pentru faptul
că un compatriot de-al lor şi-a împuşcat nevasta româncă şi socrii? Cu ce e
Mailat mai vinovat ca Sgveglia? Sau – de pe urma aventurilor pedofile ale lui
Treptow, să ne apucăm să-i alungăm pe americani?

Cred că miezul problemei îl constituie o anumită percepţie. Şi anume
aceea că românii, veniţi mai târziu în familie, pot fi catalogaţi cu mai multă
uşurinţă drept cetăţeni europeni de categoria a doua. Probabil, nu probabil, mai
mult ca sigur că majoritatea emigraţiei nu este formată din profesori universitari
şi din ingineri. Sunt oameni care au luat drumul Italiei de foame, din      dorinţa
unui trai mai bun. Italienii par să fi uitat că în urmă cu două-trei decenii chiar
ei jucau acest rol, trimiţându-şi  cohortele de flămânzi din Sud la muncă şi la
furat în Germania sau în Elveţia. Au uitat şi că italienii lor îi speriaseră pe nemţi
cu crimele şi furturile săvârşite prin Europa. Numai că atunci nimeni nu s-a
grăbit să-i pună la zid în bloc, şi să-i alunge pe criterii etnice. Istoria se     repetă,
iar lumea nu învaţă nimic din asta.   (8 noiembrie)
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Băsescu-nordist,
Tăriceanu-sudist!

Vizita lui Traian Băsescu în Norvegia ar trebui să fie una istorică. În
primul rând pentru că naţia română s-ar putea lămuri definitiv asupra a două
chestiuni controversate: este sau nu Norvegia republică? Face sau nu parte din
Uniunea Europeană? La ambele întrebări a dat răspunsuri afirmative reprezen-
tantul cel mai competent al Preşedinţiei – cel care se ocupa la vremea respectivă
de alcătuirea programului vizitelor pe care noul preşedinte urma să le între-
prindă de-a lungul şi de-a latul lumii. Din păcate, dna Udrea – căci despre dânsa
este vorba – nu a supravieţuit prea mult afirmaţiilor sale nonşalante, făcute
într-o emisiune de televiziune, prin care a pus o etichetă aproape definitivă asu-
pra calităţii şi competenţei staff-ului pe care şi-l alesese Traian Băsescu. La
aproape trei ani de la „eveniment”, preşedintele se încumetă să viziteze regatul
Norvegiei şi să vadă cum se descurcă această ţară care deşi nu face parte din
Uniunea Europeană, a ajuns să aibă cel mai ridicat nivel de trai din Europa.
Poate că una dintre primele concluzii pe care le-a tras Traian Băsescu a fost
aceea că Norvegia, datorită climei sale, a avut şansa de a nu atrage cohortele
migratoare de ţigani care au preferat temperaturile sudului însorit. Este, dealt-
fel, o realitate istorică, ba chiar aş spune geopolitică, aceea că ereditatea zămis-
lită sub soarele torid al Indiei i-a purtat pe ţigani mai ales spre sudul
continentului, unde viaţa e mai uşoară şi cheltuielile de încălzire mai mici. Mi
se pare o potriveală plină de tâlc faptul că în aceste zile, cei doi „şefi” aflaţi
într-o aproape perpetuă râcă, au ales direcţii diferite de deplasare: în timp ce
Tăriceanu a luat drumul istoric al Romei, încercând să-i convingă pe romani
că romii nu sunt români, Băsescu s-a deplasat spre nordul plin de fiorduri, unde
le-a explicat urmaşilor vikingilor că el se trage direct de la Roma – dovada şi
numele „ocupantului” Daciei, pe care-l poartă cu mândrie. La Roma Tăriceanu
a vorbit cu Prodi şi a încercat să îl sensibilizeze în ideea că ţiganii nu sunt o
problemă românească, ci una europeană şi că, deci, Uniunea este cea care tre-
buie să o rezolve. La Oslo, Băsescu a încercat să-i facă pe norvegieni să înţe-
leagă că dacă cineva luptă pentru reforma clasei politice din România, acela e
el şi nimeni altul, continuând să-şi bombardeze adversarii, de la mii de kilo-
metri distanţă, cu de-acum cunoscutele argumente în defavoarea „tagmei
jefuitorilor” din cealaltă tabără.Nu m-aş mira deloc, ca în stilul său inconfun-
dabil, să se ofere să-i ajute  pe norvegieni să intre în Uniunea Europeană.
Şi, la nevoie, să-i sfătuiască cum să devină republică şi şă-şi aleagă un preşe-
dinte...    (9 noiembrie)
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Minoritatea română,
în Europa minorităţilor

Nu există antidot pentru reacţiile emoţionale la adresa unei colecti-
vităţi determinate de faptele reprobabile ale unor membri ai acestora sau ai
unor entităţi. În Statele Unite, ţară democratică prin excelenţă, japonezii stabi-
liţi pe coasta de vest de zeci şi zeci de ani au fost deportaţi în masă în timpul
celui de-al doilea război mondial. La fel s-a întâmplat şi cu şvabii şi saşii din
România, după  terminarea războiului, care au fost siliţi să ia în număr mare
calea Siberiei, de unde cei mai mulţi nu s-au mai întors niciodată. După atacu-
rile teroriste din 11 septembrie, un val de resentimente – unele chiar conton-
dente – s-a revărsat asupra comunităţilor islamice din America, dar autorităţile
au reuşit să ţină lucrurile în frâu.

Ce li se întâmplă acum românilor din Italia, nu este un lucru neaşteptat.
El are chiar şi o logică interioară, determinată de acumularea, în timp, a unui
bagaj de resentimente la adresa noilor barbari care au năvălit în peninsulă după
deschiderea graniţelor blocului comunist. Că cei mai mulţi au venit din Româ-
nia, nu este întâmplător. Există o legătură de arhetip sentimental şi de limbă
constituită de-a lungul istoriei, care a favorizat această direcţie. Şi a mai favo-
rizat-o ceva: nevoia italienilor de mână de lucru pentru operaţiuni pe care ei
nu mai erau dispuşi să le facă, caracterizată prin costuri modice şi acceptări ta-
cite. Noi am avut nevoie de ei aproape în aceeaşi măsură în care ei au avut ne-
voie de noi. Şi este o realitate faptul că majoritatea covârşitoare a românilor
muncesc cinstit şi din greu pentru banii pe care-i câştigă, şi că angajatorii lor
sunt cel mai adesea mulţumiţi de performanţe. Peste această stare de lucruri
s-a produs un fenomen negativ: acumularea unui mare număr de ţigani, atraşi
nu de ofertele de muncă, ci de disponibilităţile caritabile a italienilor, sau de
lipsa lor de prevedere. Cerşitul şi furtul sunt cutume ale etniei şi nu văd de ce
cineva s-ar fi aşteptat ca peste noapte ele să dispară din recuzita etnicilor. Mai
mult, autorităţile au favorizat consolidarea acestui eşalon prin blândeţea şi în-
ţelegerea de care au dat dovadă, asistând  impasibile la naşterea şi dezvoltarea
şatrelor din jurul Capitalei, şi tratând cu blândeţe europeană abaterile de la nor-
mele legale. Practic, italienii n-au făcut acum decât să culeagă ceea ce au tolerat
să crească sub soarele indiferenţei. Cât despre comunitatea românească sortită
să suporte consecinţele abuzurilor co-naţionalilor săi, s-ar putea să beneficieze
de efectele inverse ale acestei stări de fapt: abuzurile la adresa sa să genereze
acele schimbări care să-i definească mai clar statutul şi drepturile, în calitate
de minoritate, într-o Europă obsedată de minorităţi.    (10 noiembrie)
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Ţapii ispăşitori ai lărgirii Uniunii

Stau şi mă întreb dacă ceea ce s-a întâmplat la Roma este chiar o
întâmplare. Nu sunt, în general, adeptul teoriei conspiraţiilor, dar unele lucruri
prea par cusute cu aţă albă. Precum acest scandal  care este pe cale să inflameze
întreaga Uniunea Europeană.

Destinul european al României este cel puţin unul curios. Situată la
graniţa imaginară dintre Occident şi Orient, ţara noastră a avut probleme de
adaptare mai în tot cursul istoriei sale. După o ocupaţie romană de peste un
secol, după victoria lui Traian (celălalt), când teritoriul nostru de azi a devenit
pentru prima dată unul aparţinând în mod cert de continent, Aurelian a decis
retragerea trupelor sale la sud de Dunăre, considerând fluviul o linie de apărare
mai eficientă pentru imperiu. Revenirea noastră a fost lungă şi plină de cazne
şi de frustrări. După Revoluţie am avut probleme în a fi admişi în Consiliul
Europei din cauze mineriadelor. În NATO am intrat cu „valul următor”, când
organizaţia deja îşi pierduse din importanţă în faţa noilor coaliţii. În Uniune
am intrat de milă – de silă, mult înainte de a fi îndeplinit criteriile, datorită mai
ales unei conjuncturi în care lăsarea noastră pe dinafară ar fi creat probleme
mai mari decât admiterea.

Aproape întregul nostru parcurs postrevoluţionar a fost însoţit de
ample campanii de culpabilizare – cărora, să fim sinceri, le-am oferit mai în-
totdeauna pretexte. Dar de fiecare dată s-au insinuat elemente care au generat
suspiciuni. Nu mai departe de episodul de la Tg. Mureş, din martie 1990, când
o echipă de filmare irlandeză a ajuns acolo tam-nisam, fără nicio logică – dacă
o exceptăm pe aceea de a oferi o imagine complet  falsă despre ce s-a întâmplat
. Gândul mă duce mai departe, direct la Roma, unde incidentul – nefericit, după
cum o arată ultimele cercetări – generat de Mailat a fost practic pregătit de o
campanie de presă şi de declaraţii politice ce au părut că aşteaptă doar această
ocazie. Exacerbarea emoţională a cazului - biata victimă, nevastă de ofiţer, vio-
lată, omorâtă cu sânge rece – a fost cea care a detonat această bombă care
şi-a împroşcat schijele asupra întregii comunităţi româneşti, şi realitatea care
se profilează (în încercarea de a-i smulge geanta – acţiune logică de borfaş, nu
de criminal – Mailat a îmbrâncit-o pe femeie care în cădere s-a lovit cu capul
de un zid). Acţiune antiromânească? Nu cred. Mai degrabă o oportunitate
politică de a evidenţia nişte forţe locale, aflate în confruntare, pe seama „oii
negre”, care am devenit printr-o campanie tenace.

Spuneam că nu suntem deloc străini de aceste manipulări cărora reu-
şim cu regularitate să le oferim motive şi argumente, de pe urma cărora vom
continua să fim ţapii ispăşitori ai extinderii Uniunii, probabil până la urmă-
toarea admitere... (12 noiembrie)
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Vrabia mălai visează!

Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului  „Ultima Oră”,
Gheorghe Flutur spune că „s-ar întoarce oricând la Agricultură”. Şi aproape cu
orice preţ, aş adăuga, ştiind bine cu câte regrete a părăsit postul de ministru
atunci când Tăriceanu i-a aplicat cunoscutul şut în fund, după trecerea sa de
partea „aripii”  Stolojan, şi cât de dezamăgit a fost că Băsescu nu l-a susţinut,
în contra şefului guvernului. Pentru că, în mintea sa, nu foarte înzestrată cu IQ,
pădurarul din Suceava sperase că va aduce noului partid şi zestrea de influenţă
şi de logistică pe care o avea la dispoziţie la Ministerul Agriculturii.

Gheorghe Flutur, un politician modest şi limitat, care a apucat să
încalece valul liberal, a fost unul dintre beneficiarii peste măsură ai privilegiilor
şi avantajelor pe care le oferă o sinecură ministerială, iar cât a fost în fruntea
bucatelor n-a făcut altceva decât să-şi facă propagandă ieftină prin cele mai je-
nant de populiste metode. Discursul său politic s-a limitat în toată această
perioadă, la preamărirea valorilor liberale (cu care astăzi dă de pământ) şi la
veştejirea continuă şi nemiloasă a partidului de opoziţie care-i făcuse „uitate”
patru dosare penale de pe vremea când administra discreţionar pădurea statului
din nordul sălbatic. Nu-mi este prea clar nici acum ce l-a determinat pe Flutur
să treacă din vaporaşul lui Tăriceanu în şalupa lui Băsescu, într-un moment în
care dispunea de toate avantajele pe care le oferă exercitarea puterii. Probabil
calculul eronat că în bătaia dintre cei doi foşti aliaţi urma să câştige Băsescu.
N-a fost însă să fie aşa: Tăriceanu n-a pierdut, păstrând de partea sa avantajele
deciziilor executive şi punându-l nu odată pe preşedinte în situaţii delicate.
Vrând – nevrând, Flutur a împărtăşit soarta partidei, fiind nevoit să consume
pâinea neagră şi neapetisantă a Opoziţiei, dar mai ales puţinătatea resurselor.
Din vicepreşedinte al unui partid mare (vorba vine) Flutur a devenit preşedinte
executiv al unui partid minuscul şi menirea sa principală îm acest moment este
ca PLD-ul să câştige măcar un loc de europarlamentar, ca să scape de Stolojan
şi să ia el tot caimacul unei viitoare fuziuni prin absorbţie (pe principiul „lupul
şi iedul”) cu Partidul Democrat. 

Până atunci Flutur nu-şi poate permite altceva decât să viseze. La co-
municatele zilnice pe care le dădea de pe scările ministerului, privitoare la evo-
luţia aviarei (despre care Remeş n-a  găsit nici o atestare documentară în
scriptele ministerului), la pupăturile în bot a viţeilor de pe la expoziţii, la năşirea
vreunui cuplu dornic de reclamă, dar mai ales la chiolhanurile care se încingeau
pe la inspecţiile din teritoriu.

Deocamdată, dl Flutur doar visează şi petrece pe la „împinge tava” la
bufetul Parlamentului.   (13 noiembrie)
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Lupta cu decredibilizatorii presei

De-a dreptul mişcător motivul invocat de colegul Bogdan Chirieac
în scrisoarea de demisie din echipa de conducere a cotidianului ”Gândul”:
„ ...înţeleg să mă retrag într-un moment în care în România asistăm la o con-
fuzie gravă a valorilor economiei de piaţă, dublată de o companie furibundă
de decredibilizare a presei”. Dacă n-ar fi plasată, pe aceeaşi pagină cu opinia
şefului său de gazetă, am putea să jurăm că dl Chirieac este unul dintre apostolii
deontologiei care se jertfeşte pe sine pe altarul credibilităţii presei. Numai că
dl Cristian Tudor Popescu, aici în situaţia de a poza într-un mare naiv, care nu
îndrăzneşte nici măcar să-şi suspecteze confraţii din bătălia pentru egalitatea
în faţa legii (dacă sloganul mai e valabil în vreun fel), pune lucrurile la punct:
„Dincolo de  coduri şi reguli, lăsându-ne pe noi, colegii lui, să aflăm din dez-
văluirile de presă despre această  calitate a sa , paralelă cu cea de jurnalist,
dl Chirieac a lovit în prestigiul şi credibilitatea ziarului”. Mâhnirea preşedin-
telui Clubului Român de Presă e de înţeles. Nu este comod să dai de ceea ce
de regulă cauţi pe la alţii, în propria ta ogradă, şi să mai şi constaţi că povestea
nici măcar nu  e nouă. Ci că datează încă de pe vremurile în care acelaşi Bogdan
Chirieac făcea pantofii fostului premier într-o emisiune de televiziune de care
la vremea respectivă ziarul (cu titlul de atunci) se delimita, dar nu o condamna,
pe motiv că osanalele erau  înălţate în timpul liber al gazetarului şi pe alte
coarde decât cea scrisă în gazeta proprie.

Desigur, ne putem întreba: la urma urmei, ce-a făcut Chirieac? N-a
furat, n-a înşelat, s-a îmbogăţit doar, pe căi colaterale, pentru că se ştie că din
presă nu se pot îmbogăţi decât unii. Ba, nota bene, dânsul pare să fi înţeles mai
bine decât alţii filosofia economiei de piaţă şi mecanismele ei, pe care le-a apli-
cat cu succes. Dovadă, beneficiile pe care le-a obţinut şi cu care şi-a finanţat
şi participarea la crearea unei noi gazete al cărei acţionar rămâne.

Puriştii vor clama: deontologie! Unde e deontologia? Una scrii şi alta
fumezi! Sigur, Bogdan Chireac a făcut eroarea de a da ghes afacerii prin mean-
drele condeiului. Dar câţi nu fac asta, şi nimeni nu-i mai îndeamnă să-şi dea
demisia. Dar, oare, a fost o eroare? N-a fost premeditat? Cine să mai ştie. Im-
portant este că, din dragoste de gazetărie, aia pe care se reped din toate părţile
inamicii, ca să o decredibilizeze, dl Chireac a lăsat un loc liber în panteonul
eroilor luptei pentru adevăr.   (14 noiembrie)
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“Liniuţa” de  unire
între Cotroceni şi SIE

Aproape că uitaserăm că SIE n-are şef de când Elvis şi-a luat copilul
şi s-a dus acasă ca să se apuce de scris. Am bănuit ceva abia când a explodat
bomba „Mailat” în Italia, despre care autorităţile noastre ar fi trebuit să fie pre-
venite în vreun fel de către cei pe care-i plătim bine să tragă cu ochiul şi urechea
la ce se întâmplă pe acolo pe unde există si interese româneşti (nu spionaj –
căci de aşa ceva nu mai poate fi vorba în ţări cu care ne aflăm în aceeaşi barcă
NATO). Serviciul de Informaţii Externe a ieşit din colimatorul public încă de
după criza ostaticilor din Irak, reapărând temporar, odată cu perlele scoase pe
gură de către necoptul director pus de Băsescu mai mare peste spioni. Pentru
cei mai mulţi dintre noi, SIE există doar pentru a primi bani de la buget - cu
cât mai mulţi, cu atât mai bine.

Instituţia trebuie, însă, dotată regulamentar, cu un director. Era de
datoria preşedintelui ţării, care are în fişa postului această responsabilitate, să
o facă, după ce scaunul de director a rămas vacant. N-a făcut-o, pentru că a
preferat să nu se complice, mulţumindu-se să lucreze cu unul dintre adjuncţii
agreaţi de el.  Acuma circulă zvonul că s-a hotărât să pună şef. Pe cine credeţi?
Pe Mihai-Liniuţă-Răzvan Ungureanu. Băiatul acela care a fost ministru de
Externe şi nu ştia cui să dea raportul mai întâi: şefului de partid sau şefului sta-
tului. Băiatul acela căruia i s-a promis primul loc pe lista la europarlamentare,
drept compensaţie, ofertă la care nici nu s-a obosit să răspundă, prea ocupat
fiind cu multele responsabilităţi care-i revin la un organism decorativ, rămas
de pe timpul războiului din Iugoslavia, numai bun de sinecură într-un oraş
frumos cum e Viena, unde soţia sa are şi ea o slujbă bună.

De ce s-a gândit Băsescu tocmai la Ungureanu? Pentru cel mai simplu
motiv cu putinţă: i-a devenit, de când cu manevrele acestea, profund antipatic
lui Tăriceanu. Şi ce poate fi mai plăcut decât să-l împungă în coastă pe încre-
zutul ăsta de premier cu o „sulă” de calibrul lui Ungureanu? Căruia tu îi spui
ce să facă şi cum, ce rapoarte să dea şi unde. Este aproape limpede că ope-
raţiunea asta se înscrie ca un nou episod al necontenitei campanii pe care
Cotroceniul o duce împotriva Victoriei, considerată  un fel de „imperiu al
răului”, înţesat de grupuri de interese, mafioţi tineri şi obraznici şi mafioţi
bătrâni şi impertinenţi.

Cât de competent este Ungureanu pentru o astfel de funcţie? N-are nici
o importanţă! Cât era de calificat Săftoiu? El trebuie calificat la locul de muncă
în direcţia în care se aşteaptă de la el - şicanarea părţii de Putere care nu face parte
din clubul cotrocean. Dacă reuşeşte, bravo lui. Dacă nu, altul la rând!
(15 noiembrie)
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Execuţia publică a lui Cioroianu

Nu-mi plac execuţiile publice, chiar dacă nu implică decât folosirea
cuvintelor în locul gloanţelor sau a toporului, pentru simplul motiv că nu au
nicio legătură cu democraţia. De aceea nu pot să fiu de acord cu ceea ce i se
întâmplă lui Adrian Cioroianu în aceste zile când presa şi politicienii par să nu
mai vadă nici un alt subiect al actualităţii în afară de imprudentele declaraţii
făcute de ministrul de Externe. Mi se pare cu totul disproporţionată – şi pe
alocuri ridicolă – reacţia unor instituţii mai mult sau mai puţin civice, dar cu o
autoritate invers proporţională cu fondurile pe care le primesc pentru cauze cel
mai adesea minore, care vor nici mai mult nici mai puţin decât capul minis-
trului, fără a avea şi argumentele necesare, în afara unor impresii de felul unui
banc cu Radio Erevan (cel cu tipul care e arestat pentru că a înjurat – ”Las’ că
ştim noi pe cine înjuri!”).

Ce-a făcut, de fapt, Cioroianu? A afirmat, într-o emisiune TV, în spi-
ritul acesteia, că indivizi de genul lui Mailat ar trebui duşi pe undeva prin
pustiul egiptean, unde România ar urma să achiziţioneze a parcelă penitenciră
de nisip. N-a spus „ţigani”, nici – Doamne Fereşte! – evrei sau alte naţionalităţi.
A spus „de genul” ceea ce, logic, ar trebui să însemne „infractori”, pentru că
altminteri ce rost ar avea să deportezi nişte oameni cumsecade. A fost o vorbă
aruncată la plesneală, de dragul relaţionării cu peisajul pe care-l parcurgea la
momentul respectiv, pentru că nu-mi închipui că cineva sănătos la cap îşi
închipuie că o astfel de tranzacţie (achiziţionarea de teren în deşert) ar putea
avea loc în realitate. N-ar mai rămâne decât ca guvernul egiptean să protesteze
pentru amestec în treburile sale interne iar ONU să se sesizeze pentru tentativa
de intervenţie în interiorul unui stat suveran.

Chestiunea, în fond, e mult mai simplă. Nu de ţigani e vorba, nici de
rasism, nici de deportări. Este vorba despre permanenta bătălie între Cotroceni
şi Victoria, suporterii lui Băsescu sperând să-i dea o lovitură lui Tăriceanu
şi să-i facă o plăcere preşedintelui, care nu l-a agreat de la bun început pe
Cioroianu, iar duşmanii premierului să obţină un avantaj moral prin demiterea
acestuia – ca o dovadă a culpabilităţii Executivului.

Să nu vă închipuiţi, însă, că-l consider pe dl. Cioroianu o floare
imaculată. Dânsul mai are multe  de învăţat, şi în primul rând faptul că în
diplomaţie n-ai voie să-ţi dau drumul la gură şi la gânduri. Asta o poţi face
după ce-ţi închei mandatul, eventual în memorii.   (16 noiembrie)
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Vadim i-a dat 
lovitura de graţie lui 

Le Pen

Alegându-se, cu acest prilej şi cu o decoraţie din partea papei!
Performanţe obţinute dintr-o mişcare, prin care liderul PRM revine spectaculos
în primul plan al atenţiei publice, după o lungă perioadă în care vizibilitatea sa
a fost sensibil redusă. Creşterea lui Vadim are loc pe fondul şi în spaţiul în care
descreşte Becali, ei împărţind, practic, un bazin electoral cu graniţe fluide. Ce
nu împart cei doi, ţine exclusiv de politica la vârf, unde un Becali nu are acces,
în timp ce Vadim are. Discursul său este reluat în cel mai fast moment, pe fon-
dul crizei italiene, în care autorităţile la vârf s-au mişcat greoi şi ineficient.
După o vizită la Roma, a lui Tăriceanu şi Cioroianu, compromisă de episodul
„Argint”, a fost rândul lui Vadim. Lăsat baltă de ceilalţi membri ai delegaţiei
la scara avionului, liderul PRM a înfruntat de unul singur mediul politic ostil,
găsind şi breşele necesare pentru a promova interesele României, în dialogurile
purtate cu reprezenţanţi ai legislativului de la Roma. Gestul dramatic al retra-
gerii din gruparea naţionalistă de la Strasbourg, soldat cu desfiinţarea şi – im-
plicit – lipsirea de fondurile suplimentare pentru a-şi face jocurile – l-a făcut
pe Vadim să câştige puncte în faţa reprezentanţilor celorlalte curente. Nici
Alessandra Mussolini şi nici Le Pen nu erau cei mai potriviţi tovarăşi de drum
politic pentru un partid care doreşte să rămână în scena parlamentară, iar
retragerea aceasta poate să însemne o reconsiderare a strategiei prin care PRM-ul
poate să-şi lărgească bazinul electoral. Urmarea previzibilă a acestei suite de
poziţii ar putea să fie un spectaculos salt în opţiunea votanţilor la europarla-
mentare, şi o trambulină de relansare pentru scrutinurile din 2008. Totodată,
chiar şi nucleul dur al peremiştilor poate fi convins că tentele extremiste ale
unui discurs  caracterizat prin agresivitate nu mai concordă cu noua realitate
politică de după integrarea în Uniunea Europeană. 

Oricum, naţionalismul-extremist european primeşte o lovitură dură
de unde se aştepta mai puţin: din interiorul unui sistem care nu mai are ace-
leaşi opţiuni, atâta timp cât xenofobia vizează chiar pe unul dintre membrii
Uniunii. (17 noiembrie)
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Concurs de gafe
româno-american

Nu este prima dată când un ambasador american îşi dă în public cu
părerea despre stările de lucruri negative din România. Această mentalitate
colonială,       inaugurată de primul ambasador post-revoluţionar, dl Green, şi
el un fel de Taubman, ca pregătire diplomatică, (cel care a boicotat investirea
primului preşedinte român ales liber, din motive de mineriadă), a fost dusă spre
perfecţiune de succesorii săi, vârful reprezentându-l, fără îndoială,  Michael
Guest, cel care reuşise să intre în conflict deschis cu Guvernul şi cu autorităţile
române. 

Nu vreau să spun că, pe fond, dl Taubman nu are dreptate. Că unele
dintre  modificările propuse a fi aduse Codului de Procedură sunt strigătoare la
cer, ele neregăsindu-se nici măcar în foarte relaxata justiţie americană, unde pre-
zumţia de nevinovăţie este dusă, adeseori, până dincolo de limitele bunului simţ,
este evident pentru aproape oricine, mai puţin însă pentru ministrul Chiuariu.
Dar dreptatea ambasadorului nu îi dă dreptul să se manifeste de o astfel de
manieră, publică şi ultimativă. Ar fi fost normal ca cel mai „tare” ambasador din
parcarea diplomatică, să ceară o audienţă ministrului Chiuariu, ministrului
Cioroianu sau chiar prim-ministrului Tăriceanu, şi să le exprime temerile sale şi
ale guvernului său, că asemenea măsuri pun în pericol exercitarea actului de jus-
tiţie. Cum a făcut-o sună însă ca o indicaţie imperativă, de genul celor pe care le
făceau comisarii sovietici, amintire încă prezentă în mentalul colectiv românesc.

Pe de altă parte, nici reacţia preşedintelui Camerei, Bogdan Olteanu,
nu a fost cea mai nimerită. Bâzdâcul exprimat de către insuficient coptul la
minte lider liberal, se putea manifesta într-o întrunire informală, nu prin inter-
mediul presei, ceea ce poate să dea senzaţia unui punct de vedere oficial.
Ori România nu este  de loc în situaţia de a le da peste nas americanilor, cel
puţin la nivelul politic, unde regula „licuricilor” funcţionează fără greş.
Ne aflăm în faţa unui caz tipic de lipsă de diplomaţie, şi din partea america-
nului, şi din partea românului, ceea ce nu poate fi invocat ca o scuză, ci se
recomandă nemijlocit ca gafe politice. Încă două, din oceanul de gafe în care
ne scăldăm zilnic...  (19 noiembrie)
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Ruleta referendumului

A rămas mai puţin de o săptămână până la scrutinul pentru europar-
lamentare, dublat de un referendum – al doilea din acest an – pentru votul
uninominal în două tururi şi parcă niciodată, în cei aproape 18 ani care au trecut
de la Revoluţie, dezinteresul românilor pentru democraţia  participativă nu a
fost mai mare ca până acum.

O primă explicaţie o poate constitui miza minoră a celor două eveni-
mente. Populaţia nu a înţeles mare lucru din exerciţiul de până acum al euro-
parlamentarilor noştri. A înţeles doar că nişte oameni, trimişi la Strasbourg pe
criterii aleatorii, stau acolo pe diurne bune şi nu fac mai nimic. Iar când ar
trebui, totuşi, să facă ceva, se împart în două, la fel ca acasă, cum a fost cazul,
mai deunăzi, cu „meciul” tăcut dintre democraţi şi restul lumii. Partidele n-au
ajutat mai deloc electoratul să înţeleagă de ce este important acest scrutin. Lis-
tele conţin ori nume neinteresante, ori anonimi. Campania din mass-media a
fost ternă, iar concursurile organizate de unele posturi TV mai ambiţioase au
fost pur şi simplu penibile. Singurele ceva mai interesate par a fi partidele mici,
fără prea multe şanse, care încearcă să forţeze procentele în vederea viitoarelor
alegeri. Europarlamentarele apar mai degrabă ca o loterie „6 din 49” de la care
fiecare aşteaptă o minune mai mare sau mai mică.

Referendumul apare chiar mai dramatic: el este deja un exerciţiu
democratic fără rost, din care aproape nimeni – cu toată râvna prezidenţială –
nu mai înţelege nimic. De ce să mai votăm, când guvernul şi-a asumat deja
acest procedeu? – se întreabă, pe bună dreptate, cei care mai înţeleg câte ceva.
Dar nu totul. Pentru că miezul problemei îl constituie şansa preşedintelui de a
se arăta publicului ca un ins profund preocupat de soarta naţiunii, pentru care
este dispus să se bată cu balaurul corupţiei cel cu mai multe capete, având de
partea sa doar mielul democrat, imaculat şi nevinovat. Nici prin cap nu-i trece
preşedintelui să mai respecte vreo prevedere constituţională, între care şi aceea
că rolul său a fost doar să propună tema referendumului, nu să-i şi facă cam-
panie, nevând dreptul să se manifeste ca parte implicată, dar asta nu mai şo-
chează pe nimeni, comportamentul său fiind deja acceptat ca o paricularitate a
condiţiei sale de preşedinte-jucător la toate jocurile de noroc ale democraţiei.

Traian Băsescu şi-a asumat, în această chestiune, un mare risc: acela
ca, în ciuda râvnei depuse, rezultatul referendumului să nu fie cel aşteptat. Ar
fi o înfrângere care va contribui la descreşterea popularităţii sale şi a încrederii
care ar trebui să-l propulseze, în 2009, spre un nou mandat. Un joc de ruletă,
în care n-ar fi exclus să apese pe trăgaci exact când glonţul dezinteresului este
pe ţeavă.    (20 noiembrie)
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Reformă sau epurare ?

« Trebuie să vă reformaţi! » le-a zis-o, de la obraz, Traian Băsescu,
pesediştilor la ei în bârlog, când şi-au lansat eurocandidaţii. Reformarea ar fi
o condiţie a dialogului viitor care nu mai poate avea loc în condiţiile prezente,
în care fostul partid de guvernământ este reprezentat de politicieni precum
Iliescu sau ca hulitul Hrebengiuc. Despre foştii aliaţi liberali, ce să mai vorbim :
de la aceştia preşedintele nu mai aşteaptă nimic. Ce poţi să mai aştepţi de la
un premier care face trafic de influenţă pentru  amicul său penal şi trimite
« bileţele parfumate » la Cotroceni, solicitând favoruri pentru acesta? Ce să
mai aştepţi de la un guvern care are nu mai puţin de cinci miniştri cercetaţi
penal? Oroarea pe care i-o inspiră preşedintelui nereformarea s-a canalizat spre
iniţiativa sa de vot uninominal în două tururi, pe care a propus-o ca temă de
referendum şi pentru care pare  dispus să se bată până-n pânzele albe. Zelul
său îţi dă sentimentul că odată cu aplicarea acestui sistem de vot - dacă
« poporul » va înţelege şi va aproba demersul prezidenţial- este ca şi rezolvată
problema : oamenii de valoare se vor încolona frumos, sub comanda preşedin-
telui şi vor mărşălui  spre Parlament, de unde vor scoate afară în şuturi toată
pleava nereformată.

Ca deobicei , Traian Băsescu simplifică lucrurile până la absurd :  re-
formarea nu înseamnă  doar înlocuirea unor persoane (rele) cu altele (bune).
Asta poate fi numit cel mult epurare. Reformarea implică schimbări de men-
talitate şi de proceduri. Prima şi cea mai importantă schimbare trebuie să vină
din partea electoratului. Acesta trebuie făcut să înţeleagă ce e reforma şi cum
se face ea.Or, principala cale este manifestarea dreptului- şi a obligaţiei - de
a-şi exercita votul. Într-o ţară tot mai dezgustată  de politicianismul ieftin, în
care s-a redus cota de participare de la 90 şi la sută, în 90, până la mai puţin de
50, la ultimul referendum, este greu să mizezi pe acest act. Geaba le exprimă
Băsescu la televizor oamenilor că uninominalul lui e mai bun ca al lui
Tăriceanu - mesajul decodificat va fi : iar se ceartă ăştia pe ciolan !

Reforma clasei politice e şi ea un proces de durată. Chiar cea actuală
este rezultatul a aproape două decenii de selectie şi de filtrare a materiei prime
umane pe care o are ţara la dispoziţie. Trebuie să fii naiv să-ţi închipui ca mâine
va apare o nouă categorie de politicieni care vor ridica automat nivelul dezbaterii
şi al prestaţiei la cota dorită de electorat. Un personaj politic se formează şi el
în timp, frecventând mediul şi dispunând de modelele adecvate.Ori, dacă-l
asculţi pe Băsescu, este neaparat nevoie să crezi că nereformaţii s-au bulucit în
ograda partidelor care nu-l au pe el la ficaţi, în timp ce partidele sale de suflet -
PD şi PLD - dau pe dinafară de reformaţi. Uitaţi-vă doar la Flutur şi la Udrea
şi veţi constata cum s-a făurit « omul nou » al preşedintelui.    (21 noiembrie)
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Legea lui Macovei -
pe mâna lui Chiuariu

Celebra doamnă Macovei, campioana reformei şi a luptei cu corupţia,
a lăsat în urmă dâre care ies acum la iveală. Între acestea, o serie întreagă de
inovaţii legislative care n-au nimic comun cu principiile dreptului şi ale demo-
craţiei. Reflexele de procuror comunist au făcut-o să promoveze, pentru faza
cercetării penale, o procedură transferată direct din codul penal valabil pe vre-
mea lui Ceuşescu: dreptul inculpatului de a avea un avocat, care să ia cunoştinţă
de fazele cercetării, se manifesta doar din faza încheierii acesteia. Pe parcursul
investigaţiei, procurorul nu putea fi deranjat de niciun fel, pentru a-şi pune li-
niştit pe hârtie concluziile, chiar dacă ancheta vădea certe tente abuzive.

Vine dl Chiuariu, revoluţionar, şi duce lucrurile în partea cealaltă. Dacă
codul macovean părea exclusiv scris de procurori, cel chiuarian a fost dat pe
mâna avocaţilor. A ieşit acea compoziţie stupefiantă în care mai lipsea doar
acordul infractorului pentru a fi cercetat - lucru care l-a scos din pepeni şi pe
reprezentantul unei naţiuni a cărei justiţie prezintă nu puţine exagerări în lista
drepturilor pe care le acordă celor a căror vinovăţie trebuie dovedită. Pentru
mine reprezintă un mare semn de întrebare integritatea intelectuală şi morală
a ministrului cu bărbuţă, care n-a avut ezitări să dea drumul pe piaţă unor ase-
menea aberaţii, chiar dacă ele au fost rezultatul - sau au întrunit acceptul -
legiuitorilor din Parlament. Nu poţi să nu te faci cel puţin de râs, promovând
astfel de bazaconii, pe care preşedintele Băsescu, animat de simpatia pe care
o nutreşte faţă de ”tânărul nostru mafiot obraznic”, le-a tratat drept o ame-
ninţare la adresa siguranţei naţionale.

Pe drumul plin de hârtoape al luptei cu corupţia, ministrul Chiuariu dă
senzaţia că s-a urcat în vehiculul cu tracţiune integrală al luptei cu anticorupţia.
Mi-e greu să cred că aceste producţii sunt rezultatul unor conspiraţii puse la
cale de cei care sunt angrenaţi în cauzele care fac în continuare vâlvă, dar nici
nu pot să nu îndepărtez orice urmă de bănuială. Românii - vorba dlui preşedinte
- aşteaptă de la justiţie un tratament egal şi nedescriminatoriu al celor care în-
calcă legea, fie ei baroni, sau parlamentari, fie simpli oameni de afaceri care
au încălcat graniţa legalităţii. Oamenii ăştia nu mai vor să asiste nici la arestări
abuzive, pentru uşurarea cercetării prin presiuni, dar nici la ”spălări” ale vino-
văţiilor sub pretextul respectării unor drepturi la apărare care fac legea nepu-
tincioasă în faţa fărădelegii.

Desigur, codul de procedură va fi ”scuturat” de aberaţii. Normal ar fi
ca şi Justiţia să fie scuturată de reprezentanţi incapabili şi ineficienţi de felul
dlui Chiuariu. Sau al doamnei Macovei, despre care acum aflăm că a cheltuit
milioanele de dolari date de americani pentru reforma Justiţiei, pentru a-şi re-
compensa ONG-urile fidele...  (22 noiembrie)

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 275



Hai la INDIFERENDUM!

Cu excepţia lui Traian Băsescu, nimeni nu pare prea entuziasmat de
ideea participării la un nou referendum, mai ales după ”succesul de public” al
celui mai recent - acela care l-a salvat pe preşedinte de la suspendare. Şi care
a avut loc şi el în condiţiile celei mai slabe participări la vot din ultimii 18 ani.
Timp de aproape 50 de ani, în România exerciţiul electoral a fost – practic -
obligatoriu, iar ratele de participare (99,99%) uimeau lumea democratică, unde
de regulă procentul este puţin peste jumătate. La fel de impresionantă era şi
unanimitatea cu care poporul îi alegea pe cei pe care îi propunea partidul -
practic fără voturi contra. Am putea spune chiar că comuniştii au inventat
uninominalul, înainte să-l redescopere Băsescu, doar că nu se mai încurcau cu
două tururi inutile. Votul pe liste a apărut la alegerile din 1992. În 1990 s-a dat
vot la tot poporul: a participat cine a vrut şi a putut, iar pragul electoral a fost
practic inexistent. Cu toate acestea, numărul formaţiunilor politice intrate în
parlament cu câte 1 - 2 reprezentanţi, nu a fost atât de mare încât să creeze o
dificultate funcţională, mai ales că FSN-ul luase tot caimacul, dispunând de o
majoritate confortabilă care i-a permis să tolereze pluripartitismul verbal al
momentului.

1992 a adus listele şi, odată cu ele, pragul electoral de 3%. Prima vic-
timă a pragului a fost - pe cât de neaşteptat pe atât de drastic - PNL-ul, pe atunci
„navă-amiral” a opoziţiei istorice şi co-participant la guvernarea Stolojan. Lis-
tele au adus cu ele şi primul balast semnificativ într-un Parlament populat, între
1990 şi 1992, de mult mai multe personalităţi publice cu record şi discurs sem-
nificativ pentru alegători. Listele au permis şi prima coagulare semnificativă
în direcţia unei guvernări de stânga, la care co-participau patru partide, şi a
unei opoziţii de dreapta, cu o multitudine de formaţiuni de sorginte civică reu-
nite sub umbrelele unei Convenţii în curs de structurare. Următorul pas sem-
nificativ a fost în 2000, când pragul înălţat la 5% a lăsat de dinafară principalul
partid de guvernământ şi a asigurat opoziţiei social-democrate cea mai confor-
tabilă majoritate, cu sprijinul aliatului de ocazie - PUR.

Ce va aduce votul de la referendumul de duminică? În primul rând,
cred, cel mai mic număr de votanţi, expresie a indiferenţei tot mai accentuate
cu care oamenii privesc disputele politicienilor. Partizanii lui Băsescu, animaţi
de campania singulară a acestuia, vor încerca să producă o schimbare pe care
clasa politică, în întregul său, a demonstrat că nu o doreşte şi că nu e dispusă
să se bată pentru ea. Rămâne, în acest caz, să vedem care sunt planurile B, C
şi D ale unui preşedinte angajat într-o dispută aproape sinucigaşă cu toată
politicimea, în numele poporului indiferent.    (23 noiembrie)
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Becali şi marea ofertă de iarnă

Politician şi om de afaceri cu fler, preşedintele PNG a lansat în direct
şi la o oră de vârf marea ofertă de iarnă: dă bani comunelor sau circumscripţii-
lor în care va obţine „măcar” 15 la sută din opţiuni. ”Cumpăraţi voturi?” – l-a
întrebat, nedumerit, moderatorul. ”Da, cunpăr!” – a confirmat cu emfază lati-
fundiarul din Pipera căruia nu-i ajunge România să-şi etaleze prostul gust şi
filosofia sa paranoico-radicală.

Trebuie însă să recunoaştem un lucru: Becali face, pe faţă, fără să se
jeneze, ceea ce fac alţii pe ascuns sau sub diverse „acoperiri”. El aplică în po-
litică lecţia învăţată în fotbal – locul unde şi-a făcut şi studiile primare şi pe
cele superioare – cu profesori de talia lui Mitică, Fănel, Gigel şi alţi corifei în
ale blătuirii şi aranjamentelor. Probabil că în mentalul său politica nu e cu nimic
diferită de fotbal: există patroni de cluburi - şefi de partide, un Executiv format
din membrii Federaţiei şi o sumă întreagă de „politicieni-fotbalişti” care pot
trece fără probleme de la o echipă la alta, pentru bursa corespunzătoare. Ce să
te mai complici cu doctrina – unica doctrină e câştigul, sau cu strategii – unica
strategie e să le-o „tragi” celorlalţi când îi prinzi pe picior greşit, să-i driblezi
şi să-i scoţi din teren, dacă te ţin balamalele.

Gigi Becali nu este singurul ofertant. PNL-ul, aflat la putere, ofertează
cu cel de-al doilea pasaj rutier de la Băneasa, graţie căruia traficul de pe DN1
nu se îmbunătăţeşte cu absolut nimic, dovadă că nici premierul nu dă doi bani
pe el din moment ce a hotărât să se mute de la Ciofliceni, sau unde are vila, în
Bucureşti, deoarece nici SPP-ul şi nici Brigada Rutieră nu mai reuşesc să-l mai
aducă la serviciu prin traficul sufocat de îmbunătăţirile cu „dedicaţie”. Geoană,
în lipsă de ceva mai consistent, promite să facă din Iaşi capitala culturală a
Europei, dacă partidul său va veni la putere cu sprijinul votanţilor tradiţionali
din Moldova. Singurul care insistă să vândă gogoşi idealiste este iubitul nostru
preşedinte: el vrea, musai, să ne pricopsească cu o clasă politică curată, prove-
nită din singura sursă disponibilă: Partidul Democrat. Despre partidele mai mi-
cuţe, care aşteaptă scrutinul europarlamentar cu emoţia lui „a fi sau a nu (mai)
fi” – ce să mai vorbim: oricum nu ar avea cum să-l concureze pe Gigi Becali,
darmite pe Băsescu. Aşa că se mulţumesc să aştepte de la divinitate un semn
că aceasta are convingeri pluripartinice.    (24 noiembrie)
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Indigestie electorală

Cu alegerile europarlamentare şi cu referendumul pentru votul uni-
nominal, România intră în linia dreaptă a celui mai aglomerat interval electoral
din istoria sa postdecembristă.

Vor urma, în primăvară, alegerile locale, cele care vor stabili ”pole-
position”-ul de pe care vor lua startul partidele la următoarele legislative care
ar trebui să aibă loc în toamnă, dacă nu cumva actualul guvern nu va reuşi să
le împingă spre primăvara lui 2009. Tot în 2009 vom avea şi prezidenţiale,
actualul mandat fiind prelungit cu un an, tocmai pentru a le decala de legisla-
tive. N-ar fi însă exclus să avem parte de ele tot la pachet. Nu bag mâna în foc
că în 2008 preşedintele, hiperactivul nostru preşedinte nu ne va ferici cu unul
sau două referendumuri, din agenda sa de jucător. Iar tot în 2009 vor fi din nou
alegeri europarlamentare, de data aceasta unele serioase, care vor trimite la
Stasbourg 35 de reperzentanţi pentru un mandat complet de cinci ani. Aşadar,
în intervalul 2008-2009 românii vor fi chemaţi la urne de cel puţin 4 ori, cifra
care se poate rotunji, cum spuneam, prin voinţă prezidenţială. Asta înseamnă
că odată la 5-6 luni vom lua drumul secţiilor de votare. Că tot de atâtea ori se
vor scoate din bugetul statului sumele necesare organizării şi desfăşurării scru-
tinelor. Că sponsorii şi contribuitorii vor băga mai des ca niciodată mâna în
buzunar pentru a-şi susţine partidele şi candidaţii care le vor netezi drumul
intereselor.

Efortul cel mai mare îi revine însă cetăţeanului simplu, cu drept şi do-
rinţă de vot. Va rezista el unei asemenea încercări dure? Va considera el că
votul său e necesar pentru îndreptarea lucrurilor - mai ales după experienţele
nefericite de până în prezent? Sau vom asista la un proces lent, dar continuu,
de degradare a responsabilităţii civice, cu consecinţe greu de estimat pe planul
calităţii actului politic, într-o Românie guvernată şi legiferată de o minoritate
tot mai redusă? Pentru că acesta este marele pericol care pândeşte democraţia
românească: ca reprezentativitatea să fie rezultatul unui demers tot mai văduvit
de autoritatea majoritară. 

Dacă lucrurile vor sta aşa, răspunzători de ele vor fi nimeni aţii decât
cei care, astăzi, au transformat confruntarea politică într-o cafteală de
maidan, iar demersul doctrinar într-o mascaradă a intereselor deghizate în
principii. (26 noiembrie)
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Noua ordine politică

Toate evaluările şi analizele efectuate până acum s-au bazat pe
palmaresul electoral din 2004, adnotat de rezultatele adesea divergente ale
unor sondaje de opinie care cel mai adesea au purtat marca celui care le-a
comandat.

Alegerile pentru parlamentul european fac o ordine relativă, după trei
ani, în ierarhiile politice şi propun o bază de plecare pentru analiza evoluţiei
spectrului politic în anul rămas până la următoarele alegeri legislative.

Spun „ordine relativă” pentru că miza acestui scrutin nu a fost de
natură să catalizeze electoratul la nivelul pe care l-ar fi cerut aşezarea în câmpul
politic a noilor structuri de putere. A fost, mai degrabă, un test care a luat pulsul
şi temperatura competitorilor şi a oferit indicii asupra evoluţiei percepţiei
publice.

Cea mai importantă concluzie ţine de rocada „la vârf” dintre PSD şi
PD. Fostul câştigător al alegerilor din 2005, trecut prin purificările pe care
le-a impus condiţia sa de partid de opoziţie, înregistrează un recul evident. Mai
mic însă decât estimările pesimiste, de unde şi aparenta satisfacţie cu care
Geoană a salutat ”victoria”. Partidul Democrat se instalează pe prima poziţie,
ca învingător, dar cu o victorie dulce-amăruie, amendată de cele circa 10 pro-
cente pe care le pierde faţă de estimările din sondaje, dintre care vreo 7 s-au
dus, paradoxal, spre aripa desprinsă de la liberali şi adoptată de Băsescu.
”Canibalizarea” internă din tabăra prezidenţială nu este de natură să dea vreo
satisfacţie democraţilor, ale căror reticenţe faţă de aliatul impus vor creşte pro-
porţional cu mizele viitoare.

Cu un oftat de uşurare şi o oarecare mirare au întâmpinat rezultatul
liberalii: erodarea la guvernare şi atacurile constante ale preşedintelui îi făceau
să se aştepte la un scor mult mai mic – în jur de 10%. Iată, însă, că în aceste
condiţii de beligeranţă, liberalii obţin cel mai bun rezultat din istoria modernă
a participărilor lor la vot. Mai puţin graţie măsurilor populiste luate în ultima
vreme şi mai mult datorită sentimentelor generate în public de campania dusă
de Băsescu împotriva lor. Uniunea Democrată a Maghiarilor, confruntată cu
spectrul dispariţiei din scena parlamentară, şi-a mobilizat exemplar masa de
votanţi, realizând, practic, maximum din ceea ce a sperat. Ba, chiar mai mult,
având în vedere şi cele trei procente ale lui Tokes, care dovedesc că maghiarii
şi-au depăşit chiar propriul bazin electoral.

Surprinzător, în rândul „calificaţilor” apare şi construcţia prezidenţială
a lui Teodor Stolojan, căreia nu i se dădeau şanse de promovare. Aceasta nu
muşcă, însă, din tortul lui Tăriceanu şi nu este exclus ca evoluţia ei viitoare să
se facă tot în detrimentul lui Boc&comp.
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Ieşirea din scenă – deocamdată – a PRM-ului dezechilibrează raportul
de forţe stânga-dreapta şi pe acest dezechilibru se vor structura viitoarele stra-
tegii electorale.Viitoarele puteri se vor negocia între trei, maxim patru
formaţiuni, ceea ce va simplifica lucrurile şi le va face mai de înţeles pentru
un electorat tot mai desprins de această realitate.   (27 noiembrie)

Începutul sfârşitului?

M-am aşteptat ca, dintr-un moment în altul, din colţurile ochilor
preşedintelui să izvorască lacrimile. Aceleaşi lacrimi pe care le-a vărsat la de-
fecţiunea lui Stolojan şi care i-au asigurat rampa de lansare pentru preluarea
ştafetei – în 2004. Preşedintele şi-a stăpânit lacrimile, dar nu şi-a putut ascunde
amărăciunea faţă de ingratitudinea „românilor”, care au tratat atât de superficial
o problemă de maxim interes: votul unimominal în două tururi.

Traian Băsescu are fibră de câştigător. Nu a pierdut niciodată până
acum, de fiecare dată când s-a aflat în competiţie reuşind să reducă spectaculos
decalajele şi să rupă panglica de sosire, la fotografie, graţie pieptului scos în
faţă. Acest palmares l-a făcut să creadă că nu poate să piardă. Nimic. Ori, de
mai bine de un an Băsescu pierde sistematic, fără să-şi dea seama. A pierdut în
confruntările cu Tăriceanu, care a ajuns să declare (putea fi imaginat aşa ceva
cu doar doi ani în urmă?) că nu-l interesează „bazaconiile lui Băsescu”. A pier-
dut în disputa cu politicienii care au reuşit să-l scoată o lună pe tuşă, preceden-
tul referendum neputând fi calificat ca o victorie. A pierdut, acum, în faţa
propriilor sale ambiţii. Făcând din acest vot uninominal o miză de „viaţă şi de
moarte”, a fost nevoit să asiste la năruirea iluziei că în confruntarea cu clasa
politică coruptă şi nereformată, are în „români” un aliat de nădejde. Ori
”românii” pur şi simplu l-au abandonat acum, punându-l în situaţia delicată de
a constata că încrederea în el a coborât până la un nivel critic. Ambiţia de a
bate guvernul cu propriile sale arme, neavând însă atu-urile executive, l-a obli-
gat să constate că eforturile sale de „conştientizare” au fost zadarnice. A înţeles
până şi faptul că, chiar de ar mai fi avut vreo lună la dispoziţie, n-ar fi putut
determina o mobilizare eficientă a votanţilor. 

Vinovat de această înfrângere nu este nici Guvernul – care i-a pus
constant piedici – şi nici „românii” – care l-ar fi abandonat. Vinovat este el în-
suşi, victimă a convingerii că pe orice pune el mâna, înfloreşte. A mizat eronat,
în primul rând, pe agăţarea referendumului de alegerile europarlamentare. Şi
pentru un novice în ale politicii, nu doar pentru consilierii săi, era limpede că
europarlamentarele nu pot fi un vehicul, ba din contră. Interesul extrem de scă-
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zut pentru acestea a tras în jos şi referendumul. Era greu de imaginat că oamenii
vor ieşi din casă doar pentru referendum, boicotând europarlamentarele. S-a
întâmplat exact invers. A doua eroare a constituit-o personalizarea acestei mize.
Electoratul n-a mai văzut în votul uninominal un instrument de purificare
politică, ci unul prin care Băsescu doreşte să-i dea la cap lui Tăriceanu. Refu-
zând să gireze o confruntare de orgolii, votanţii au sacrificat principiul.
Uninominalul, devenit ”uninominalul lui Băsescu” a îngropat, poate definitiv,
această idee şi efectele pe care le-ar fi putut avea.

Invalidarea referendumului nu înseamnă doar o înfrângere temporară,
cu efecte doar asupra ego-ului băsescian. Ea poate să însemne un început al
sfîrşitului şansei acestuia. Popularitatea sa se află deja pe un tobogan – dovadă
audienţele scăzute ale prezenţelor sale televizate sau puţinătatea „românilor” de
la întrunirile electorale – şi nu este exclus ca ea să antreneze şi importante pro-
cente de încredere. Chiar dacă dl Iliescu are dreptate când spne că „acum Băsescu
nu poate fi bătut”, în cei aproape doi ani care ne despart de viitoarele prezi-
denţiale, invincibilitatea sa poate să devină amintirea unui mit.  (28 noiembrie)

Pripeala lui Vadim

Fără îndoială că rezultatul cel mai surprinzător al alegerilor europar-
lamentare este situarea partidului România Mare sub prag, deşi un asemenea
curs era previzibil prin prisma ultimelor evoluţii ale formaţiunii.

România Mare este, din 1992, o prezenţă neîntreruptă pe scena parla-
mentară. Încă de la primul său mandat, a făcut parte din coaliţia care a susţinut
guvernul Văcăroiu, obţinând chiar şi o serie de funcţii în eşalonul doi al admi-
nistraţiei. Foarte activ în opoziţie, în perioada guvernării CDR, partidul lui
Corneliu Vadim Tudor s-a bucurat de un sprijin deosebit din partea unui elec-
torat radical, liderul său intrând chiar în turul doi al prezidenţialelor, ca opozant
a lui Ion Iliescu. A fost momentul de vârf al partidului, prezenţa sa în parlament
ca ce-a de-a doua formaţiune politică consolidând o structură destul de aproxi-
mativă, bazată în totalitate pe statura preşedintelui său. Alegerile din 2004 au
marcat un recul, condiţia de partid de opoziţie, indiferent de cine este la putere,
reflectându-se supra calităţii unui electorat interesat nu doar de împartăşirea
unor opţiuni radicale. Apariţia în scenă a lui Gigi Becali şi a PNG-ului său, şi
evoluţia acestora într-un registru apropiat, a părut să rupă un important eşalon
de electorat, transferându-l într-o zonă mai vizibilă. Deosebirile dintre cei doi
au rămas şi rămân importante, publicul văzând – oricât ar părea de paradoxal
– în Vadim un personaj mai ponderat şi mai adaptat la regulile jocului. Ches-
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tiunea creşterii PNG-ului a fost un fenomen de scurtă durată, urmat de o des-
creştere la fel de rapidă, confirmată de scrutinul europarlamentar. Nimeni nu
se aştepta însă ca PRM-ul să coboare sub prag, cu atât mai mult cu cât în ulti-
mele luni Vadim marcase o revenire spectaculoasă, pe fondul crizei din Italia.
Este probabil însă ca nucleul radical să nu fi împărtăşit tocmai acest gest de
rupere de axa radical-extremistă europeană. Reacţia lui Vadim din seara votului
a fost una emoţională. Şi nerealistă. Era puţin probabil ca ordinul său să fie
urmat de parlamentarii care mai au, totuşi, mai bine de un an în faţă. Retragerea
în schimbul a ce? Apoi, un calcul logic spune că după acest duş rece ar exista
resursele necesare refacerii, dar numai printr-o acţiune limpede şi raţională,
utilizând beneficiile logistice ale condiţiei de partid încă parlamentar.

Rezultatul de la europarlamentare nu reprezintă o sentinţă definitivă.
Actuala configuraţie marchează un dezechilibru determinat de avansul dreptei.
Replica stângii poate fi semnificativă, mai ales într-o ţară ca România unde
electoratul scăpătat rămâne predominant.    (29 noiembrie)

Cine a votat duminică?

Ion Iliescu observa, pe bună dreptate, nu numai faptul că PSD-ul a
obţinut cel mai mic scor electoral din existenţa sa, devenind din cel mai
important partid, unul de mâna a doua, dar şi că în ansamblul său, scrutinul
din 25 noiembrie marchează cel mai important succes al dreptei. Într-adevăr,
cumulate, voturile PD, PNL şi PLD ar fi suficiente pentru o guvernare ”legi-
timă” – vorba dlui Băsescu – dacă Alianţa DA n-ar fi moartă şi îngropată.

Cum se explică acest succes, într-o ţară săracă, în care electoratul ră-
mâne, preponderent, unul copleşit de probleme sociale? Răspunsul este: Băsescu.

Într-adevăr, Traian Băsescu reprezintă vectorul dreptei, indiferent că
a fost vorba de PD sau PNL, sau chiar de PLD. Încercând să-şi „agaţe” refe-
rendumul de votul pentru europarlamentare el a reuşit, de fapt, să influenţeze
europarlamentarele, sacrificându-şi uninominalul. Duminică, la vot au ieşit în
special susţinătorii săi. Aceştia au avut ca prim obiectiv referendumul, şi abia
apoi europarlamentarele. Votul pentru partide s-a împărţit de la acelaşi eşalon
de votanţi – cei care mai au încredere în preşedinte şi doresc ca propunerile pe
care le emite să fie puse în practică. Votul partidelor este, deci, votul unei
categorii distincte de votanţi. Evident, nu în totalitate, dar cert majoritar. Din
acest răspuns derivă o a doua întrebare: cât e de real tabloul care rezultă din
vot? Este acesta raportul de forţe între stânga şi dreapta, sau între partide?
Evident, răspunsul este: nu! Rezultatul este unul circumstanţial şi nu reflectă
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distribuţia opţiunilor în societate decât în măsura în care a fost vizat un anumit
aspect: atitudinea faţă de propunerea votului uninominal. Activiştii pro
Băsescu, în general, şi cei anti-Băsescu, într-o măsură mult mai mică, au ieşit
din casă şi au mers la vot. Ceilalţi – majoritatea de aproape trei sferturi – au
stat acasă şi au aşteptat rezultatele. Cu siguranţă că acestea vor declanşa reacţii
diverse. Cea mai importantă s-ar putea să fie cea a electoratului de stânga şi a
celui radical care riscă să-şi vadă exponenţii opţiunilor lor ieşiţi din joc. De
aceea cred că la cel mai apropiat nou test electoral – localele de anul viitor –
rezultatele vor fi cu totul altele. Iar raportul de forţe nu va mai fi la fel de
debalansat, în favoarea dreptei. Un rol important în clarificarea acestui aspect
îl va juca în continuare preşedintele Băsescu. Deşi în pierdere evidentă de
popularitate şi credibilitate – a fost, dealtfel, cea mai slabă performanţă a sa
din toate timpurile -  el va continua să exercite influenţă asupra unui electorat
mixt mai ales că acesta nu vede în el un exponent exclusiv al dreptei. Discursul
său încrâncenat în favoarea democraţiei ar putea să devină un bumerang, iar
opoziţia democrată ocupată circumstanţial de oamenii lui Boc, să devină o
amintire. Nici PSD-ul, cu toate crizele sale interne, nu poate să rămână un par-
tid de doar 20%, după cum nici PRM-ul n-ar trebui să iasă atât de brusc din
joc – dacă nu cumva chiar liderul său îi va da brânciul decisiv spre disoluţie.
Localele din 2008 vor aduce la rampă o tripletă de partide cu ponderi apropiate
şi cel mult încă un jucător de „balanţă”, cu posibilitatea de a o înclina în direcţia
în care e dispus să joace. (30 noiembrie)

Soarta PMM-urilor:
partidele mici şi mijlocii!

Clasamantul partidelor politice s-a structurat, după europarlamentare,
printr-o departajare mai clară a partidelor „mari” – PD, PSD şi PNL – şi a celor
mici, cele de sub pragul electoral. Între ele, un singur veritabil „mijlociu” –
UDMR. Pentru că locul ocupat de PLD nu este unul real. Partidul lui Stolojan
a fost împins, aproape cu forţa, spre această poziţie de structura electoratului
care a participat la votul de duminică: unul preponderent de dreapta, susţinător
radical al preşedintelui şi al opţiunilor sale. Într-o rundă de alegeri regulară,
PLD n-ar fi depăşit pragul electoral şi s-ar fi situat, normal, pe undeva în urma
PRM-ului şi PNG-ului. Dealtfel nici un sondaj de opinie, indiferent de cine
l-a comandat, n-a creditat disidenţa liberală cu un asemenea procentaj.UDMR-ul
este un partid mijlociu real. Indiferent de context, acesta reuşeşte să-şi mobi-
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lizeze electoratul şi să rămână în joc, putând apleca balanţa într-o parte sau
alta, ceea ce face din el un partener necesar şi disputat. Aş spune chiar că la
aceste alegeri, partidul etnic şi-a depăşit bazinul electoral, procentele sale îm-
preună cu cele ale lui Laszlo Tokes, însumate, propulsându-l chiar spre prima
categorie.

Din aceeaşi zonă, a partidelor mijlocii, cred că continuă să facă PRM-
ul. Dacă va reuşi să iasă din această criză fără pierderi majore, partidul lui
Vadim îşi va păstra şansele ca, într-o competiţie neviciată de mobiluri adia-
cente, să-şi recâştige electoratul său naţionalist şi radical. Cu atât mai mult cu
cât varianta becaliană a eşuat la primul examen electoral serios. Pe cât de
”umflat” a fost PNG-ul în sondaje de popularitaea ieftină a liderului său, pe
atât de spectaculos a capotat la testul verităţii. Este de aşteptat ca o parte din
electoratul său să se reîntoarcă la România Mare, în cazul în care aceasta îşi
va regăsi busola.

Cazul Partidului Conservator este unul aparte. Dirijat cu măiestrie de
Voiculescu printre „gheţarii” aranjamentelor de partid, PUR/PC a reuşit per-
formanţe nelaîndemâna altor partide, jucând un rol important pe scena politică.
Asta fără a se fi calificat vreodată pe propria sa mână în Divizia A a politicii.
Cu tot discursul populist dublat de gesturi concrete, cu toate demersurile sale
în favoarea electoratului defavorizat majoritar, partidul nu reuşeşte să câştige
procente. Pare a fi un blestem pe care nu-l înlătură nici forţa mediatică a trus-
tului lpatronat de Voiculescu (mult mai puţin folosită decât s-ar aştepta cineva)
şi nici importurile sistematice de politicieni cu CV de la alte partide.

PIN-ul lui Guşă rămâne, în ciuda eforturilor liderilor săi, un partid
de”1+1”. Electoratul tânăr nu reuşeşte să vadă în el farul călăuzitor spre o nouă
politică, iar cel matur nu agrează metodele lui Guşă. În fine, PNŢCD nu
reuşeşte să dovedească altceva decât că e un partid expirat, care şi-a trăit traiul
şi nu-şi mai găseşte locul într-o lume care s-a schimbat radical.  (1 decembrie)

Eşecul referendumului sau
succesul lui Băsescu?

Dacă am credita alegerile europarlamentare ca fiind reprezentative
pentru actuala structură a electoratului, prima întrebare care-mi vine în minte
este următoarea: de ce au participat la referendumul pentru ”uninominalul lui
Băsescu”, doar un sfert dintre cei cu drept şi convingeri de vot? Dacă ne luăm
după scorul adăugat al celor două formaţiuni de suflet – PD şi PLD – procen-
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tajul celor pe care doar acestea ar fi trebuit să-i aducă la urne este de vreo 40%.
N-a fost, însă, nici pe departe aşa.

Primul motiv îl constituie personalizarea excesivă a referendumului.
El a fost aproape umanim acreditat ca ”al lui Băsescu”, nu ca al ”românilor”
lui. Aceştia s-au văzut implicaţi într-o dispută care le este străină şi care nu le
oferă nicio satisfacţie. Referendumul a devenit una dintre armele de bătălie po-
litică dintre Băsescu şi Tăriceanu. Întrebarea n-a mai fost dacă uninominalul
ăsta e bun sau rău, ci cui îi serveşte şi pe cine afectează utilizarea lui. În mod
repetat preşedintele a militat nu pentru aducerea ”românilor” la urne, ca să
hotârască ei, cu capul lor, ci aducerea lor ca să-i voteze lui uninominalul.
Modelul acesta de vot a adus izbitor cu cel utilizat de sistemul comunist, unde
erai adus la urne ca să votezi pe cine trebuia (nici nu exista alternativă). Or,
din capul locului electoratul de astăzi a respins acest procedeu.

Un alt posibil răspuns constă în aceea că o parte a electoratului – puţin
numeroasă, e drept – a înţeles despre ce este vorba. Că între varianta lui
Băsescu şi cea a Guvernului nu sunt diferenţe majore, că e vorba, practic,
despre acelaşi model şi că, în aceste condiţii, tot acest circ, cu cheltuieli şi des-
făşurare de forţe, era profund inutil. Şi, ca atare, a refuzat să-l valideze ca
metodologie.

Dar, marea problemă pe care a avut-o de înfruntat acum preşedintele,
este preţul pe care trebuie să-l plătească pentru politica sa de permanentă
hărţuire a guvernului şi a adversarilor politici în general. Traian Băsescu prac-
tică un soi de haiducie de tipul „singur împotriva tuturor”, care poate fi  valabilă
într-un anumit context istoric. Nu însă şi în cel actual, când societatea demo-
cratică are, dispune de resorturile necesare reglării unor fenomene nocive.
Sigur, clasa politică nu este cea mai calificată şi mai curată. Dar pe asta o avem.
Este produsul societăţii, la fel ca şi Traian Băsescu. Ea nu poate fi curăţată şi
înnoită la comandă, pe bază de impresie personală. Or tocmai ăsta este proce-
deul pe care preşedintele îl recomandă şi prin care se recomandă. O asemenea
manieră nu poate fi decât falimentară, iar „românii”, invocaţi cu supramăsură,
nu mai par dispuşi, după trei ani de nereuşite, să-l crediteze pe Băsescu într-o
dispută care apare tot mai limpede a fi între „ceilalţi” şi „oamenii mei”. 

De aici eşecul referendumului care nu a răspuns la întrebarea ”vreţi
sau nu vot uninominal”, ci la aceea mai complexă: ”vreţi sau nu, în continuare,
un preşedinte arţăgos şi ineficient”.  (3 decembrie)
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Uniunea ne dă bani, dar nu ni-i
şi bagă în traistă...

Pentru cei mai mulţi dintre românii obişnuiţi, Uniunea Europeană,
continuă să fie, la aproape un an de la aderare, o noţiune confuză care poate
răspunde la o singură întrebare: vom trăi mai bine înăuntrul ei? Răspunsul este:
da. Dar! Nu peste noapte şi nu fără o serie de eforturi necesare şi considerabile.
Uniunea a avut în vedere decalajele dintre membrii cu stagiu şi noii veniţi.
Acestea au făcut obiectul unui program vast şi ambiţios.

Statele membre cu un produs intern brut mai mic de 90% din media
comunitară urmează să primească o sumă totală de circa 70 miliarde de euro,
pentru programe de investiţii în domeniile protecţiei mediului şi reţelelor de
transport transeuropean. Fondul de Coeziune va acoperi în special investiţii în
ţările nou venite. Acesta va contribui, alături de Fondul European de Dezvoltare
Regională, la programe multinaţionale gestionate descentralizat, în loc să mai
fie supuse aprobării individuale a proiectelor de către Comisie. Este o facilitate
extraordinară, care elimină o mare parte a birocraţiei şi a unor tratamente pre-
ferenţiale. Cu alte cuvinte, Uniunea a format un purcoi de bani şi spune: veniţi
să-i luaţi şi să-i folosiţi!Uşor de zis, mai greu de făcut. La un an de la deschi-
derea acestui proces, România nu a obţinut încă niciun euro. De ce? Lipsesc
nu doar proiectele - executate conform normelor şi răspunzând regulilor - ci
mai ales modul de administrare şi operare. În haosul coborât deasupra admi-
nistraţiei publice responsabile de gospodărirea fondurilor europene, fondurile
structurale rămân, uite, încă, un soi de “Fata morgana” pentru instituţiile , per-
soanele, forurile interesate să le folosească, într-o formulă extrem de avanta-
joasă (85% din fonduri sunt puse la dispoziţie de Comisie, 10% de stat şi 5%
de către iniţiatorii proiectelor).Pentru ieşirea din acest impas, Universitatea
Athenaeum a decis să facă o mişcare decisivă: a reunit vreo 50 de specialişti
din administraţie, mediul academic, afacerişti, pe care i-a dus la Bruxelles, în
“gura lupului”, să afle din sursele cele mai autorizate ce şi cum. Seminarul
Internaţional “Atragerea Fondurilor Structurale în România. Metodologie de
execuţie”, desfăşurat timp de două zile la Bruxelles s-a bucurat de participarea
unor specialişti şi responsabili cu autoritate din cadrul Comisiei.A ţinut să fie
prezent la întâlnirea cu delegaţia română şi fostul ambasador şi şef al Delegaţiei
Comisiei Europene la Bucureşti, ES Jonathan Scheele un bun cunoscător al
realităţilor româneşti şi, în acelaşi timp, un prieten al României. Semalul dat
de domnia sa a fost unul foarte hotărât: aţi pierdut zece ani până să vă apucaţi
de treabă. Nu mai pierdeţi alţi zece, în interiorul Uniunii, cum au făcut grecii.
Formulaţi o viziune a integrării europene, un program pe termen lung, care să
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fie aprobat şi urmat de toate forţele politice. Începeţi prin a învăţa să faceţi
proiecte şi să accesaţi fondurile care vă sunt puse la dispoziţie şi pe care altfel
le veţi pierde şi le vor folosi alţii, care sunt mai dispuşi să aplice lecţia!

“Sper din toată inima că acest seminar ne-a deschis ochii şi va deter-
mina o mişcare concretă şi necesară în direcţia accesării fondurilor structurale,
de care ţara are atâta nevoie”, spunea doamna Emilia Vasile, rector al Univer-
sităţii Athenaeum, la finele seminarului care are meritul de a fi trasat o potecă
a iniţiativei private pe şantierul întârziat al “şoselei” oficiale.   (4 decembrie)

Naşul Băse şi sexul noului partid

Din încrucişarea dintre “Dragă Stolo” şi “Măi Boc” s-a născut - prin
cezariană - o progenitură al cărei ADN ar dori să aducă cu acela al formulei cu
care Traian Băsescu a forţat intrarea la guvernare în 2004. Anunţul festiv a fost
făcut de către fericiţii părinţi - dintre care nu se ştie precis care e mama şi care
e tata, dar se ştie exact cine e Naşul. Cel care are privilegiul să vadă primul
sexul “finului”. Un sex incert, ceva între masculinul “popular” şi efeminatul
“liberal”. Dar nu asta este important, ci faptul că forţând naşterea, înainte de
termen, preşedintele Băsescu a reuşit să împiedice un previzibil fenomen de
canibalism politic. Aflaţi în acelaşi cuibar, puiul de cuc democrat abia aştepta
momentul să-l arunce peste bord pe mai plăpândul semi-liberal, moment dra-
matic pe care Băsescu l-a evitat în mod iscusit.                                        

Dar să vorbim serios: după o ploaie de declaraţii prin care fiecare dintre
cele două partide anunţa că n-are de gând să fuzioneze cu celălalt, ziua de luni
a adus confirmarea principiului că în politică orice e posibil - inclusiv ceea ce
pare imposibil. Cum s-a produs minunea? Într-un mod extrem de abrupt:
rezultatul europarlamentarelor arată limpede că copilul de suflet al preşedin-
telui, Stolojan, în loc să ia voturi de la liberalii de care se separase, le-a luat de
la democraţi! Frustraţi de procentajul inferior celui din sondaje, în locul unui
triumf electoral, ei s-au pomenit în situaţia de a devansa doar cu vreo cinci pro-
cente fratele vitreg, în timp ce băieţii lui Stolojan s-au trezit în posesia unui
procent la care nici măcar nu visau. Pe acest fond, un conflict violent se anunţa
iminent. Iar Băsescu n-a făcut altceva decât să pună piciorul în prag impunând
rapid o fuziune care să împiedice o eventuală dezagregare a fragedei alianţe
dintre două partide paralele, dar inegale.                                                      

Ordinul a fost executat cu promptitudine şi astfel micul Boc a devenit
şeful marelui Stolo, alături de care a făcut anunţul festiv. Văzându-i, solemni
şi neconvingători, am derulat pe repede înainte, în memorie, firul evenimente-
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lor, până când am ajuns la pasajul în care Stolo îşi anunţă retragerea, din motive
de sănătate, din cursa pentru funcţia de prim-ministru, în timp ce Boc varsă
conştiincios lacrimile tradiţionale...  (5 decembrie)

Doctrina la români
Neavând alte modele la îndemână, după un „regim” de jumătate de

secol, românii din politică l-au ales pe acela al fotbalului. Uneori, chiar, do-
meniile s-au întrepătruns atât de mult încât unii politicieni s-au crezut mai
degrabă şefi de cluburi sau jucători decât viceversa. Pe măsură ce înaintăm
prin meandrele concretului democraţiei, pe atât lucrurile devin mai confuze.
Iar când vine vorba de doctrine, intrăm chiar într-un domeniu presărat cu ne-
numărate pericole. Scena noastră politică s-a împărţit, de la început, în două:
dreapta şi stânga. Sau stânga şi dreapta. Stânga celor mulţi şi năpăstuiţi de
comunism, în diverse forme (unii fiind făcuţi chiar şefi, pentru a suporta mai
uşor teroarea), şi dreapta celor mai puţini, dar care se considerau mai altfel
decât ceilalţi. Înscrierea în cele două curente s-a făcut nu pe bază de program,
ci pe bază de modele şi afinităţi. Cei care l-au plăcut pe Iliescu s-au aliniat la
stânga. Cei care au crezut că seamănă cu Coposu, s-au aliniat la dreapta. Şi a
început bătălia politică.Treptat, opţiunile au început să vizeze centrul, rămas
liber, spre care au migrat, teoretic, şi cei din stânga, şi cei din dreapta, pe motiv
că dădea mai bine şi te ferea de extremism. Confuziile n-au întârziat să se ma-
nifeste. Stânga, ajunsă la Putere, a început să aibă apucături de drapta, iar
dreapta, când i-a venit rândul, s-a întrecut în stângisme. Doctrina n-a mai contat
decât ca reper justificativ. Competiţia a fost cea care a primat. Ca-n fotbal. Nu
contează cu ce ideologie câştigi meciul sau campionatul. Important e să câştigi,
şi după aceea explici ce ideologie, ce programe şi ce platformă ai folosit când
ai şutat, cu stângul sau cu dreptul.

Am făcut această lungă introducere pentru a ilustra ce se întâmplă în
acest moment în politica românească, odată cu previzibila apariţie pe scenă a
„celui mai puternic” partid de dreapta: Partidul Democrat Liberal. În primul
rând, numele „sună ca dracu” – vorba lui Roman. E ca şi cum ai zice că a luat
fiinţă echipa „Steaua-Dinamo”. În fine. Partidul, cică e de dreapta. Dar s-a năs-
cut, a crescut şi a prosperat la stânga - prin partea sa majoritară. A crezut atât
de tare în valorile socialismului încât s-a opus din răsputeri primirii fratelui
vitreg în Internaţionala Socialistă. Apoi, deodată, cu arme şi bagaje a făcut
pasul la dreapta, devenind popular. Pentru că aşa au decis şefii săi. Acum s-a
înhăitat cu un partiduleţ desprins din coasta dreptei, care se pretinde liberal şi
care proclamă că va perpetua valorile liberalismului. Unde? În Alianţa Popu-
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larilor europeni, aflaţi la cuţite cu liberalii europeni? Toate aceste viraje nu fac
decât să-l zăpăcească pe bietul alegător care nu mai înteţege nimic. Şi atunci
se concentrează asupra fotbalului, unde lucrurile,cel puţin din punctul de vedere
al doctrinei, sunt mult mai clare. Acolo câinii sunt câini, ultraşii sunt ultraşi,
iar Rapidul e Rapid...   (7 decembrie)

Dan Iosif
A plecat – culmea! – de bunăvoie spre îndepărtata Siberie, în căutarea

a ceva ce nu mai exista pentru el. A revenit într-un sicriu şi a fost depus, solemn,
în aula Parlamentului. Acolo unde, poate, s-a bucurat de cel mai puţin respect
cât a fost în viaţă.

Dan Iosif va rămâne în istoria acestui crâmpei zbuciumat de vreme.
Va rămâne ca – poate – unicul revoluţionar adevărat. Şi când spun ”adevărat”
mă gândesc la impulsul acela magic care te face să nu te mai gândeşti la conse-
cinţele gesturilor tale şi să te laşi călăuzit doar de aspiraţia spre ceva ce ţi-a
lipsit mai mult decât se poate suporta. Dan Iosif a fost, şi până să se urce pe
baricada de la Universitate, în bătaia gloanţelor şi să strige ceea ce mai mulţi
nu îndrăzneau nici să gândească, un om liber. O libertate asumată în felul său,
la limita unor legi absurde. A fost un fel de haiduc pe cont propriu, călăuzit de
spiritul unei aventuri temperate, în condiţiile mediului social al vremii. În 21
decembrie şi-a descoperit vocaţia justiţiară şi a demonstrat-o, până mai ieri,
aşa cum a ştiut şi a crezut. Cu multe erori, cu multe exagerări, dar întotdeauna
cu sinceritate. A fost un rătăcit în politica în care una se spune şi alta se
fumează. El a spus, aproape întotdeauna, ceea ce fuma. Nu i-a menajat pe cei
pe care i-a considerat nedemni de încrederea sa şi le-a creat nu puţine probleme
celor pe care-i preţuia şi pe care dorea să-i slujească în felul său –frust, lipsit
de diplomaţie, violent uneori.

Contrar lucrurilor ce i-au fost puse în sarcină, Ioşca nu s-a căpătuit de
pe urma Revoluţiei şi a politicii. Spiritul său întreprinzător s-a dovedit valabil
în mediul controlat care-i cataloga drept „bişniţari” pe cei cu aptitudini speci-
fice economiei de piaţă. A încercat să facă câteva mici afaceri care nu i-au adus
însă, nici pe departe beneficiile aşteptate. Cu atât mai mult cu cât peste toate
a venit această boală necruţătoare cu care Ioşca s-a luptat, cu hotărârea şi dem-
nitatea pe care le-a avut şi pe baricadă.

Dan Iosif n-a fost un personaj pe placul analiştilor fini. Nu avea nuanţe.
Avea însă o cinste pe care n-o prea au politicienii, care-l făcea să amendeze pe
loc deraierile. Atât ale „inamicilor” politici, cât şi ale „aliaţilor”, între care şi-a
făcut nu puţini duşmani. Dar toate acestea pălesc şi se dovedesc lipsite de sem-

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 289



nificaţie în faţa unei realităţi de necontestat: Dan Iosif a fost pregătit – şi a dove-
dit-o – că poate să-şi dea viaţa pentru un ideal pe care istoria i l-a străfulgerat
într-un moment de graţie.El are tot dreptul să rămână în analele acestui nou în-
ceput de istorie ca prototip al revoluţionarului. O merită întru totul. (8 decembrie)

Campioni la corupţie?
Nici măcar...

Nu ştiam - nu vreau să cred - că suntem campionii corupţiei în
Europa, cum arată nişte studii. O asemenea cercetare nu poate evidenţia decât
aparenţele fenomenului, sau percepţia sa de către opinia publică. Mecanismele
corupţiei sunt complexe şi ele nu acţionează la vedere. Dacă tot e vorba de
superlative, s-ar putea să fim campioni la competiţia “mică”, cea de uzură, pe
care o implică relaţia cetăţean-funcţionar public, iar aici beneficiem de o veri-
tabilă tradiţie, care aproape că a intrat în firea lucrurilor şi are cauze care ţin
nu numai de funcţionarul-corupt, ci şi de cetăţeanul-corupător, care caută soluţii
de a-şi rezolva demersurile. Este, până la urmă, un climat întreţinut de ambele
tabere implicate în proces şi pe care nu-l poate înlătura educaţia, ci constrân-
gerea: eliminarea tuturor portiţelor şi a chichiţelor care lasă loc liberului arbitru
şi fixarea de reglementări clare şi neinterpretabile.

Adevărata corupţie, la care mă tem că nu suntem campioni - pentru că
nu avem “privilegiul”, ca naţiune, să fim în stare să nu facem nici binele şi nici
răul performant, până la capăt - este cea care doar rareori iese la iveală. Sunt
marile tranzacţii care se fac la niveluri înalte, pe bază de înţelegeri bine puse
la punct şi care nu au martori. Când apare câte o defecţiune de genul Remeş,
apare pentru că, pe undeva, lucrurile au ieşit de pe făgaş, iar în aceste cazuri,
meritul nu este nici pe departe al poliţiştilor sau al procurorilor, care primesc
cazul mură în gură. Marea corupţie se consumă cu discreţie şi la mize care fac
ca ea să funcţioneze impecabil şi să rămână, în veci, nedescoperită sau nedo-
vedită. Şi aici există, în Europa, tradiţii şi specialişti cu care nu ne putem pune.
Chiar dacă ne-am înscris şi noi deja pe un astfel de traseu. Marile cazuri de
corupţie sunt acolo unde este vorba de bani publici, mulţi, acolo unde se
fac licitaţii trucate şi unde se acceptă specialiştii despre care se ştie clar că-şi
vor depăşi substanţial costurile şi că nici grosimea stratului de beton de pe
autostrăzi nu va putea fi vreodată măsurat cu precizie şi nici valoarea consul-
tanţei nu va putea fi evaluată.

Cum spuneam, noi devenim specialiştii Europei în corupţia derizorie,
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penibilă, care se învârte între caltaboşii destinaţi lui Remeş şi vinul şi peştele
cu care slujitorii justiţiei, doritori de posturi de şefi, îşi arvunesc poziţiile în
concursuri trucate. Justiţia română rămâne, prin asemenea mostre, piatra de
moară atârnată de picioarele integrării noastre europene, cea care ar putea
înregistra performanţa de a ne întoarce de unde am plecat.    (10 decembrie)

Sărmanul Dionis Geoană

După ce s-a văitat la BBC că n-are casă şi că stă de nevoie într-una
de protocol (când s-a întors din America a vândut-o pe cea pe care o avea, că
era prea mică şi nu-i încăpeau toate „angaralele”, dar a omis să-şi ia alta), săr-
manul preşedinte social-democrat a făcut o declaraţie de onoare zguduitoare:
dacă PSD-ul va pierde şi alegerile locale, şi pe cele legislative din 2008, el se
va retrage, demn, din fruntea partidului! În termeni specifici organizaţiei sec-
torului 5, asta se numeşte „a pune batista pe ţambal”. Mircea Geoană execută
o diversiune pe care o crede ingenioasă: dacă tot vreţi să scăpaţi de mine, vă
ofer acest prilej, prin toamnă, la anu’. Până atunci, însă, rămânem împreună.
Lăsăm baltă ideile cu congresul extraordinar, cu răspunderea pentru eşecul (nu
semi-seccesul?) de la europarlamentare şi ne vedem de treabă, încă un an. Asta
doar dacă, Doamne-fereşte, se întâmplă vreo minune care să ne împiedice să
revenim la putere. Dacă nu, nu!

Aş spune, ascultându-l, că Mircea Geoană este foarte sigur pe sine şi
că se bucură, în partid, de o autoritate pe care nici Iliescu n-a avut-o. Altminteri
cum să vină cu o asemenea idee, care ar putea fi catalogată drept provocare
sau sfidare, în alte condiţii? Mircea Geoană vrea să convingă lumea că, unu, e
foarte sigur pe postul lui, că doi, scorul europarlementar nu este prea important
iar partidul va progresa până la viitorul ciclu electoral şi trei, că este foarte po-
sibil să rămână preşedinte al PSD-ului până prin 2012 sau pe acolo pe undeva.
Ceea ce, trebuie să recunoaştem, este o perspectivă extrem de inconfortabilă
pentru un partid în care majoritatea – mă refer la activişti, nu la electorat–
resimte acut criza de autoritate şi de personalitate care s-a instalat în partidul
lui Iliescu şi Năstase, odată cu aducerea lui Geoană pe „tancurile” lui Mitrea
şi ale clujenilor. Ei înşişi, acum, printre cei mai nemulţuniţi de modul cum
merg lucrurile. Nici nu e de mirare că fronda aproape permanentă a lui Iliescu
nu poate fi sancţionată, decât cu riscuri pe care actualii lideri nu şi le pot per-
mite, şi că încercările lui Năstase de a se reinsera în linia directoare nu vor
mai putea fi împiedicate prea mult timp. Pentru ca PSD-ul să-şi refacă imaginea
şi autoritatea are nevoie de toate resursele, inclusiv cele pe care, la un moment,
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le-a considerat împovărătoare. Timpul şterge şi vindecă multe şi să nu ne mirăm
dacă la anul vor fi tot mai puţini cei care-şi amintesc de Mătuşa Tamara şi de
aroganţa foştilor guvernanţi, în faţa unei ostilităţi generalizate faţă amatorismul
şi lăcomia celor actuali. Iar pentru a rezista, pe acest fond, încă un an, Geoană
va trebui să se „reîmprietenească” cu toţi cei care-l pot ajuta să refacă un edificiu
la a cărui părăginire a contribuit mai mult ca oricare altul...    (11 decembrie)

Cetăţeanul iese la bătaie cu statul!

Aproape nici nu mai au importanţă argumentele la vedere sau cele
ascunse pe care le încearcă (sau nu) premierul, în această ciudat de disperată
apărare a taxei de primă înmatriculare. Nu ştiu de ce îmi vine greu să cred că
ceea ce-l animă este grija pentru mediu. Că n-am înţeles nimic din celebra
explicaţie dată de Vosganian este una. Alta e că dacă este să te fereşti de
poluare, în niciun caz aceasta nu va fi amplificată de maşinile second-hand pe
care le aduc românii din străinătate, cât de diviziile de Dacii autohtone, cu ve-
chimi remarcabile, care bat drumurile fără nicio taxă. Problema e alta: că
încordându-şi muşchii în faţa Comisiei Europene, Tăriceanu nu va reuşi nimic
altceva decât să amâne anularea taxei, mai încasând ceva bani pentru nevoile
zilnice. Sunt sigur că în mintea sa şi a colaboratorilor săi zburdă ideea că „noi
încasăm taxa şi ne facem treaba cu ea şi nu ne interesează că cei care vin după
noi or să fie nevoiţi să o dea înapoi!”.

Iată însă că se iveşte la orizont un adversar mai decis şi mai periculos
decât Comisia Europeană: cetăţeanul român, tot mai conştient de drepturile
sale şi de faptul că nu este înfrânt din start. Domnul acela din Arad a îndrăznit
să facă ceea ce ar fi dorit şi alţii, dar s-au lăsat păgubaşi cu gândul la prece-
dentele în care statul a avut, sistematic, câştig de cauză. Decizia instanţei din
Arad mi se pare şi ea un act de luciditate, nu de curaj, pentru că nu-ţi trebuie
curaj ca să respecţi principii sau legi. E drept, e primul pas, până la final mai
este, dar dacă mai mulţi români vor urma exemplul arădeanului, Tăriceanu şi
Comp. se vor trezi în faţa unui adversar hotărât şi motivat, pe care nu-l vor
mai putea ameţi. Instalarea unui climat de egalitate în faţa legii, între cetăţean
şi administraţie, este una dintre condiţiile esenţiale ale progresului demo-
craţiei, iar guvernanţii trebuie, în sfârşit, să înveţe şi ei această lecţie. De la
cetăţean.   (12 decembrie)
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Culmea duplicităţii:
Da, dar nu primii!

„România nu va fi printre primele ţări care vor recunoaşte indepen-
denţa Kossovo” – este formula prin care ţara noastră şi-a făcut cunoscută
poziţia faţă de cea mai arzătoare dintre chestiunile cu care se confruntă Europa.
Poziţia a fost reiterată de către ministrul nostru de Externe la recenta reuniune
CAGRE şi nu pot să nu mă întreb de ce a făcut-o. Ca să ce? Ca să sublinieze
o atitudine duplicitară şi incoerentă? Adică, cu alte cuvinte, o să recunoaştem,
dar ceva mai încolo, când se vor mai linişti lucrurile şi nu se va mai băga de
seamă că cedăm într-o chestiune care mâine-poimâine ne poate atinge la fel
de dureros ca pe sârbi.

Faptul că ţara noastră nu poate saluta o asemenea perspectivă a fost
făcut cunoscut cu ceva vreme mai înainte de preşedintele Băsescu. Ceva mai
hotărât şi mai limpede. Afirmând o fărâmă de suveranitate şi de demnitate. Ce
se întâmplă în Kossovo este un precedent periculos pentru mulţi dintre cei care
acum îl văd ca o soluţie pentru numeroasele probleme din zonă. Sub oblăduire
americană, acolo s-a consoldiat un focar de fundamentalism în care Arabia
Saudită şi alţi susţinători au pompat bani şi activişti în speranţa constituirii unui
”pol” islamic în mijlocul Europei. Asta pe de o parte. Pe de alta, acest aranja-
ment peste capul sârbilor poate să semene cu scoaterea dopului de la ulcica în
care adastă un spirit malefic. Cât va mai trece până când sindromul Kossovo
se va manifesta în Ţara Bascilor, în Corsica, în Irlanda de Nord şi în Transil-
vania? Cum vor reacţiona atunci cei care astăzi admit deschis că vor recunoaşte
independenţa Kossovo, chiar dacă vor lăsa pe alţii să o facă mai înainte?
Nu cred că apartenenţa la Uniunea Europeană conţine un factor care să oblige
la servilism şi la acceptarea în bloc a oricărei decizii, chiar împotriva intereselor
naţionale. Şi că guvernanţii noştri se vor gândi mai serios la consecinţele
actelor şi deciziilor lor.    (13 decembrie)
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Traian Băsescu se ia la trântă
cu nevestele altora

Atacul lui Traian Băsescu împotriva lui Cristian Pârvulescu este
unul gratuit şi lipsit de demnitate. Lucrând, împreună cu cei de la PRO
DEMOCRAŢIA la proiectul pentru votul uninominal, n-a făcut-o ca să-i bage
o strâmbă preşedintelui. A fost o opţiune, o încercare de a găsi o variantă
acceptabilă pentru starea de lucruri din România. Băsescu o vede ca pe o pre-
meditare perfidă, ca pe un scenariu diabolic prin care Pârvulescu, mână în mână
cu Tăriceanu, intenţionau se dea democraţiei lovitura de graţie. Cum? Într-un
mod de neconceput pentru cineva de bună credinţă: premeditând invalidarea
alegerilor prin aplicarea unor prevederi neconstituţionale. Mai mult, Băsescu
are impresia că a descoperit şi „cheia” acestei afaceri: e nevasta lui Pârvulescu,
care lucrează la Guvern. Adică primeşte soldă pentru serviciile pe care le face
soţul!

Este o gândire de mahala, căreia i s-a lăsat pradă nu odată preşedintele,
demonstrând că are o mică problemă de viziune la nivelul funcţiei pe care o
ocupă şi pe care o coboară sistematic la nivelul politicii de cartier. Morga şi
aplombul cu care-şi debitează găselniţele taman la ora 19.00, ca să intre în
direct în principalele jurnale ale televiziunilor „mogulilor” sau ale instituţiei
de stat aservită inamicilor săi guvernamentali, începe să nu-i mai impresioneze
pe „românii” pe care-i invocă cu atâta pasiune ori de câte ori crede că este
unicul lor exponent. Băsescu se consumă inutil şi păgubos în mici hărţuieli
care n-au cum să-i aducă nici victorii şi nici prestigiu. Încercarea de a-şi atribui
trese de pe urma lui Chiuariu este pur şi simplu penibilă. Nu cu un ”tânăr
mafiot” trebuia să se bată ditamai preşedintele ca să-şi demonstreze ataşamen-
tul faţă de democraţie, dând şi o tentă de răfuială personală acestui demers.
Avea dreptate cine spunea că Băsescu nu este în stare să se lupte cu idei, cu
principii: el are nevoie, obligatoriu, în faţă, de persoane, cu identităţi şi defecte
care să poată fi atacate şi speculate. Trânta, nu strategia, este specialitatea sa.
Şi bârfa cu iz de dezvăluire senzaţională. L-aş întreba pe dl preşedinte dacă-şi
mai aminteşte că soţia traficantului de ţigări Anghelescu lucra la Cotroceni?
Înseamnă asta că domnia sa era părtaş la contrabandă? Cum ar fi întâmpinat o
asemenea acuză din partea premierului, care ar fi putut adăuga că prin asta era
agresat bugetul Statului? Printre altele...  (14 decembrie)
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De-a dulăii şi căţeii pe şosele
Ceea ce vrea să însemne, cam pe când am semnat noi acordul ăsta cu

americanii, că ostaşii lor, implicaţi în fapte de război pe alte meleaguri nu pot
fi traşi la răspundere decât de propria justiţie, a căpătat (dacă nu cumva a avut
deja) un înţeles mai larg. În sensul că nu doar cadrele militare, ci mai toţi
angajaţii guvernului american au imunitate şi nu doar în ceea ce priveşte acţiu-
nile militare, ci în orice situaţie. Iar cea mai frecventă pare să fie omorârea
cetăţenilor români, pietoni, şoferi sau pasageri, în condiţiile ca de război ale
traficului. N-au trecut decât vreo patru ani de când Teo Peter a fost omorât de
un puşcaş marin de la ambasadă care a „tras” cu „4x4”-ul său drept la ţintă,
într-o intersecţie în care n-avea prioritate. Educaţi în respectul legii, americanii
l-au luat pe sus şi l-au dus în America, până să se dezmeticească autorităţile
române, şi după un proces minuţios şi sever, din care au lipsit probele şi mar-
torii principali, l-au condamnat la câteva zile de arest la domiciliu, sau cam aşa
ceva. Adică exact cât valorează o viaţă de român ”împuşcat” de un american.

La recentul accident din Băneasa lucrurile au o tentă ceva mai puţin
clară. Dincolo de asta e limpede că un alt militar american – de la Serviciul
Secret – beat şi el, a făcut-o zob într-un Tico pe nevasta unui angajat al amba-
sadei! Şi cu el americanii au fost extrem de severi: l-au înhăţat şi l-au dus iute
la răcoarea ambasadei, nelăsându-i pe anchetatorii români să se apropie de el
şi să-i simtă halena alcoolică. În continuare se va proceda standard: va fi
expediat în America, unde va rămâne la dispoziţia autorităţilor până când o
instanţă va dispune în funcţie de probele pe care i le livrează ambasada. Şi, la
fel ca şi sergentul Van Goethem, riscă să se aleagă cu vreo mustrare.

Dacă nu mi-ar fi atât de bine întipărită în minte fabula lui Alexan-
drescu, (celălalt, mai puţin cunoscut decât Horia), cu dulăii şi căţelul, m-aş
putea întreba naiv: de ce   am semnat noi o reglementare din care lipseşte clauza
de reciprocitate? De ce să n-aibe şi şoferii români care conduc prin America,
imunitate atunci când calcă vreun reprezentant al naţiei mai egale decât altele?
De ce oare?   (15 decembrie)

Corbii justiţiei nu-şi scot ochii!

Scandalul cu traficul de influenţă şi mită pentru promovarea la exa-
menele magistraţilor dezvăluie o faţetă interesantă a justiţiei. Şi anume „cifra
de afaceri” a dreptăţii. Dacă un magistrat este gata să ofere 50.000 de euro ca
să devină procuror şef asta poate să însemne două lucruri: primul, că omul are
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suficienţi de mulţi bani puşi deoparte din alte surse decât salariul, chiar dacă
acesta este unul consistent, şi este dispus să-i cheltuie ca să-şi pună o tresă pe
umăr, avansând în ierarhia profesională şi socială. Al doilea, că investind
50.000 de euro pentru a obţine funcţia de procuror general la Argeş, dl Eugen
Cojocaru spera nu doar sa-şi scoată banii, dar să obţină şi un profit pe măsură.
Evident, nu din leafă. Atunci din ce?

De 18 ani umblă zvonuri insistente că justiţia română e o tarabă, unde
fiecare funcţie, fiecare încadrare, fiecare sentinţă are un preţ, negociabil sau
nu. În funcţie de speţă. Că cine merge de-anboulea, cu încredere în dreptate,
se înşală amarnic şi suportă consecinţele. Că presiunile au fost atât de mari
încât treptat-treptat i-au convins şi pe cei obişnuiţi să-şi facă în mod corect
meseria să „cupleze” la un „lanţ al slăbiciunilor” care a creat veritabile trasee
de albire a unor dosare, de scoatere de sub urmărire sau de absolvire a unor
persoane cu culpe mai mult decât evidente. Perdanţi siguri în aceste procese
au rămas cei sortiţi să moară cu dreptatea în mână pe altarul unui sistem nu
doar nereformat, dar supus chiar unei veritabile cangrene. O dovadă în acest
sens este chiar decizia comisiei de procurori a CSM-ului, instituţie compusă,
până la urmă, din persoane nu mai corecte, ci doar mai abile şi mai capabile
să construiască scheme de susţinere eficiente. „Corb la corb” nu-şi scoate
ochii, spune un binecunoscut proverb şi nu va fi nimeni prea mirat dacă la
capătul acestui caz nu se vor înregistra nici condamnări şi nici măcar trimiteri
în judecată.   (17 decembrie)

Cazul “Andrei Alexandru”

Nu ştiu dacă purtătorul de cuvânt al preşedintelui Senatului a fost sau
nu în slujba Securităţii. Dealtfel, această relaţie a fost atât de complexă şi de
diversă încât şi astăzi este greu să fie încadrată cu precizie, după nenumărate
încercări şi experienţe. O dovedeşte chiar CNSAS-ul. După ce a decis că
Andrei Alexandru a făcut poliţie politică, la judecarea contestaţiei acestuia lu-
crurile s-au complicat. Mai întâi, patru dintre membrii Colegiului au zis că
n-a făcut, în timp ce alţi patru au zis că a făcut. A fost necesar un nou vot pentru
ieşirea din balotaj, la capătul căruia unul dintre cei care au fost de părere că
Andrei Alexandru n-a făcut poliţie politică şi-a schimbat părerea şi a votat cu
cei care au ţinut morţiş că a făcut.

Ei bine, după părerea mea, în acest sistem de pertractări, de negocieri
şi de căderi la învoială stă viciul de fond al deciziilor CNSAS-ului. Atâta timp
cât criteriile nu sunt clare, limpezi, în afara oricărui dubiu, înseamnă că meca-
nismul este defectuos construit şi generează abuzuri, şi într-un sens şi în altul.
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Vinovăţia sau nevinovăţia vin la capătul unor „trageri” de genul „6 din 49” şi
nu din probe şi argumente clare. CNSAS-ul devine o manufactură de diplome
de merit sau de sentinţe civile distribuite după bunul plac sau după algoritmul
numirii membrilor săi. Este cea mai scurtă cale spre compromiterea definitivă
a unei instituţii care s-a născut înainte de soroc, prin cezariană, dând la iveală
o progenitură monstruoasă, cu prea multe capete şi cu foarte puţin creier. Res-
ponsabilă de direcţionarea falsă sau abuzivă a unor destine omeneşti, instituţia
în care strălucesc fără merite deosebite câteva exemplare anonime sau nimerite
acolo din întâmplare ori din lipsă de ceva mai bun, instituţia deconspirării
poliţiei politice nu face, până la urmă, altceva decât să compromită un principiu
valoros pe fond dar nefericit pus în practică.

P.S. După votul ăsta chiar nu mai ştiu ce să cred despre colegul Andrei
Alexandru, şi el fost ghid turistic, ca şi alţii, care au primit însă binecuvântarea
votului ”uninominal” majoritar (vezi Chirieac).    (18 decembrie)

Taxa de primă neruşinare
Luni, în Parlament s-a dezbătut problema taxei de primă înmatricu-

lare. Parlamentarii au acuzat, guvernul s-a scuzat. Înarmate cu ideile lor, părţile
au plecat aşa cum au venit. A fost, mai degrabă, un cenaclu, în care fiecare a
căutat să facă mai pe „deşteptul”. Să joace un alt rol decât cel real. Guvernul -
că e preocupat până peste urechi de protecţia mediului şi că n-are ideal mai
nobil decât acela. Parlamentarii - că îi doare de problemele cetăţeanului căruia
nu-i împărtăşesc această problemă din motive obiective: ei circulă cu maşini
la primă mână, puse la dispoziţie cu generozitate de stat.

De un an şi ceva de când a fost lansată, această taxă - abuzivă ca orice
taxă - a devenit una dintre marotele primului ministru. Confruntat cu opoziţia
firească a Uniunii Europene, el a declarat că ”nu va renunţa nici mort la taxă”.
Ai zice că aceasta a devenit o chestiune de principiu. În fond este una de interes
personal. Tăriceanu provine din nobila castă a dealerilor de maşini noi. Citroen
scria pe el până să devină premier. Este şi în prezent preşedinte de onoare al
APIA - asociaţia producătorilor şi importatorilor de maşini. O categorie de
băieţi deştepţi care prosperă de pe urma noilor îmbogăţiţi şi pe care această
taxă îi serveşte ca o mănuşă. De cealaltă parte sunt băieţii fraieri, cei fără bani
şi care speră să-şi pună pe roate o mică afacere, sau să-şi îmbunătăţească viaţa
cu mai puţini bani decât cei pe care-i au şi nu se uită când e vorba să-i arunce
pe un autoturism de fiţe, cu preţ corespunzător. În această bătaie evident că au
câştig de cauză primii. Mai ales că au recurs la câteva trucuri menite să-i
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”convingă” pe cei mulţi că e în folosul lor să ia o maşină nouă, nepoluantă. De
tot hazul este când băieţii de casă ai premierului se lansează în demonstraţii
ştiinţifice. Va rămâne de pomină lecţia ţinută de ministrul Vosganian, la tablă,
în care s-a încurcat penibil în argumentaţia pregătită. Mai nou, echipa de şoc a
dealerilor auto a pus la cale un alt artificiu: va schimba numele taxei, tot printr-o
ordonanţă de urgenţă, şi va dispune cheltuirea banilor pe piste de biciclete şi
excursii de documentare în Deltă, cu sprijinul ONG-urilor adăpate de la buget.
Cel mai intens a exploatat, însă, Guvernul, celebrul său program „Rabla”. Dai
maşina veche la DCA, primeşti un bonus la cumpărarea unei maşini noi - dar
doar de la anumiţi dealeri, autorizaţi de aceiaşi băieţi deştepţi. În ritmul actual,
guvernul ar scoate din circulaţie maşinile vechi peste vreo 10-15 ani.
Cel mai grav lucru în toată povestea asta nu mi se pare sfidarea populaţiei, ci
atitudinea faţă de Comisia Europeană. Aceasta a avertizat de la început că nu
va permite existenţa unei discriminări pe piaţă şi că va obliga guvernul să dea
banii înapoi. Guvernului (acesta) nici că-i pasă. Socoteala e în felul următor:
noi luăm banii, îi folosim pe unde avem nevoie să facem populism, iar de dat
înapoi îi va da, tot de la buget, un guvern viitor cu care noi nu vom mai avea
treabă. Şi vom rămâne şi cu banii luaţi pe maşinile noi! Curat murdar, coane
Căline! Dacă ai fi avut aceeaşi vână să te „baţi” cu Comisia şi pe problemele
agricole - pe care ştim cu toţii că le-am negociat în genunchi, pe vremea lui
Năstase şi Sârbu - aş fi zis: aferim! E tare omul. Aşa însă nu pot să zic decât
că nu vrea altceva decât să demonstreze camarilei sale că se poate baza pe el.
Până la moartea… guvernului.  (19 decembrie)

Alegerile la CCIR:
continuitate sau dezagregare?

De cinci ani Mihail Vlasov se străduie din răsputeri să ajungă la
conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie a României. Pentru a-şi atinge sco-
pul, a atacat succesiv preşedintii George Cojocaru, Victor Babiuc şi mai recent
Dragoş Şeuleanu. Urmărind să atragă de partea sa votanţi din rândul preşe-
dinţilor judeţeni, le-a promis că se va desfiinţa Camera de Comerţ şi Industrie
a Municipiului Bucureşti şi-i va împărţi patrimoniul între sprijinitorii săi. Apoi
va desfiinţa Romexpo şi va împărţi bunurile acesteia. Domnul Vlasov vinde
blana ursului din pădure şi omite faptul că astfel de transformări nu se pot face
decât pe cale judecătorească prin procese lungi şi complicate iar abilităţile sale
de avocat al baroului Iaşi, ca şi pilele şi relaţiile pe care le mai are nu au putut
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duce în cinci ani la câştigarea vreunui proces, ba mai mult la Parchet sunt pe rol
5 sau 6 plângeri penale împotriva sa. Dihonia din sistemul cameral românesc
provocată de domnul Vlasov şi camarila sa are putea avea efecte mult mai grave.

Legea Camerelor de Comerţ şi Industrie recent adoptată la iniţiativa
şi insistenţele domnului Vlasov are lacune foarte mari printre care şi lipsa unor
măsuri sancţionatorii. Astfel, dacă una dintre camere nu doreşte să se afilieze
la noul sistem nu poate fi obligată să o facă pentru că s-ar încalca dreptul la
liberă asociere.

Recent, mai mulţi preşedinţi de camere teritoriale printre care şi
Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti care are în compo-
nenţă circa 70% din comercianţii înscrişi la nivel de ţară, au afirmat că în cazul
în care conducerea ar fi preluată de Mihail Vlasov, se vor retrage din sistemul
actual. De asemenea, Uniunea Camerelor Bilaterale având în componenţă 40
de organizaţii poate acţiona în acelaşi mod dacă va fi obstrucţionată în realiza-
rea obiectivelor pe care le urmăreşte.

Principalele imputări pe care ei le fac lui Vlasov sunt: trecutul dubios
înainte de 1989 când a fost shopist, judecător comunist şi chiar condamnat pentru
trafic de influenţă; lipsa de sinceritate şi corectitudine mascată de numeroase
promisiuni neonorate, cum ar fi susţinerea că nu va candida dacă se votează legea
şi până la momirea a nu mai puţin de opt preşedinti judeţeni pe care i-ar numi
vicepreşedinţi; comportamentul său coleric, generator de conflicte care nu se vor
încheia după alegeri; lipsa de tact în relaţiile cu instituţiile statului şi mai ales cu
mass-media; faptul că nu are charisma si nici abilităţile necesare pentru a realiza
cooperarea cu organismele internaţionale sau naţionale cu care Camera de
Comerţ şi Industrie a României are relaţii deja stabilite.

Pe 27 decembrie 2007 la Camera de Comerţ şi Industrie a României
vor avea loc alegeri şi pe bună dreptate ne întrebăm ce se va întâmpla cu sis-
temul Cameral din România şi, mai ales, dacă acesta se va menţine unitar sau
se va destrăma?    (20 decembrie)

Adevărul Revoluţiei
Mă număr - şi multumesc sorţii că mi-a oferit această şansă - printre

cei care au trăit, nemijlocit principalele evenimente din decembrie 1989.
Trebuie să mărturisesc că multe dintre cele pe care le-am văzut cu propriii ochi
îmi rămân şi astăzi, la aproape două decenii, greu de explicat, şi ca tot românul,
am încercat la rândul meu să aflu „adevărul” despre revoluţie.

Mă conving, însă, tot mai mult, că nu există un adevăr unic. Există o
sumă de adevăruri, ale fiecăruia dintre cei care au participat la evenimente şi
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care au înţeles, mai bine sau mai puţin pentru bine, semnificaţia lucrurilor. Vor
rămâne, cu siguranţă peste ani, aspecte pe care nimeni nu le va putea descifra,
explica. Ele, însă, nu afectează cu nimic semnificaţia majoră a ceea ce au trăit
România şi românii atunci: schimbarea cursului istoriei, prin voinţă proprie.
Pentru că a fost, într-adevăr, un act de voinţă. Libertatea şi democraţia nu au
mai fost cadouri ale cine ştie căror forţe pe care nu le puteam controla. Românii
n-au mai vrut să trăiască la fel ca până atunci: în supunere, în minciună, în ani-
hilarea propriei lor personalităţi. Au ales singura cale ce îi putea elibera:
a revoltei. A revoltei în masă, copleşitoare, căreia maşinăria restrictivă bine
pusă la punct de sistemul ceauşist nu i-a putut face faţă. Sau a înţeles că este
inutil să i se opună.

Lucrul care m-a impresionat cel mai mult atunci, şi căruia nu i-am
găsit până azi vreo explicaţie, rămâne ieşirea în stradă a bucureştenilor, din
dimineaţa lui 22 decembrie. Am fost atunci, pe bulevardul Magheru, în zona
bisericii italiene, când am văzut sosind dinspre Romană valul de oameni, cu
drapele decupate şi cu pancarde scrise în pripă. Am văzut şi celălalt val, venind
dinspre Piaţa Unirii şi oprindu-se în spatele lanţului de trăgători care baricadase
bulevardul. Am realizat, cu uimire, că totul se desfăşura într-o ordine deplină.
Cele două fluvii de oameni s-au oprit la circa 50 de metri de cordoanele militare
şi au scandat lozinci anticeauşiste. Nu i-au impresionat deloc focurile trase în
aer de militari şi ordinea menţinută cu stricteţe s-a păstrat până la ordinul primit
de militari de a se retrage. Atunci, într-o pornire ce nu mai putea fi controlată,
mulţimea s-a contopit, deasupra ei răsunând cuvântul care avea să ne obsedeze:
libertate! Am aflat, apoi, de la piloţii militari care survolaseră Capitala în acea
dimineaţă, că toate coloanele, plecate din toate colţurile oraşului, de pe plat-
formele industriale, au afluit cu precizie de cronometru spre centru, unindu-se
într-o mare de oameni ce nu mai putea fi zăgăzuită. Părea că este rodul unui
plan de acţiune minuţios pus la punct, organizat în cele mai mici detalii - dar
n-am reuşit până acum să dau de vreun indiciu care să confirme o astfel de va-
riantă. Nu-mi rămâne decât să cred că totul a fost dirijat de undeva de sus, de
o forţă supranaturală care s-a făcut ecoul istoriei...  (21 decembrie)
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Vestitorul libertăţii
Istoria funcţionează pe bază de documente. Ceea ce nu rămâne scris,

menţionat, nu există. Istoria omenirii este, de fapt, o colecţie de texte şi ea
începe odată cu menţiunea - fie că e vorba de un desen rupestru din vreo peşte-
ră, sau de cuneiformele de pe o tăbliţă de lut.

Chiar şi pentru evenimentele recente, această definiţie rămâne valabilă.
Iată, se împlinesc 18 ani de când în România se scrie un alt capitol de istorie.
Peste ani, când martorii vor dispare iar amintirile se vor şterge, locul acestora
va fi luat de atestările documentare.

Care este prima atestare documentară a Revoluţiei Române?
Răspunsul la această întrebare a fost dat, în ziua de 22 decembrie, pe la ora 14,
când din teascurile imprimeriei „Universul” a ieşit primul exemplar din ceea
ce s-a numit şi „primul ziar liber al Revoluţiei Române”. Am avut privilegiul
să mă număr printre cei care - cu inconştienţă, de-a dreptul - au luat atunci
decizia unică, de neconceput, de a tipări un ziar fără vreo aprobare din partea
unui for diriguitor, altul decât conştiinţa profesională şi umană. Ziarul ”Liber-
tatea” s-a născut din strigătul străzii inundate de mulţimea celor care n-au mai
vrut să suporte teroarea ideologică şi lipsa celei mai de preţ dintre valorile
umane. A fost scris dintr-o suflare, pe genunchi, şi tipărit cu o rapiditate de
care bătrânele maşinării de pe vremea lui Cazzavilan nu puteau fi bănuite.
A fost difuzat din om în om, mai întâi aruncat pe ferestrele sediului din
Brezoianu, spre mulţimea adunată în stradă, în aşteptarea evenimentului unic
despre care vestea se răspândise deja. Atunci, pe cele patru pagini, cu format
mic, s-a scris adevărul despre cele întâmplate în noaptea de foc şi ziua care i-
a urmat. Acolo au fost întipărite literele cuvântului care a definit noua condiţie
a României: Revoluţia! Cât de important a fost acest moment aveam să mă
conving câteva luni mai tărziu, când în calitate de prim redactor şef al acestui
ziar am fost solicitat să dau relaţii într-o anchetă efectuată de procurori: unul
dintre eroii Revoluţiei murise cu ziarul la piept, străpuns de un glonte. Prezenţa
publicaţiei a fost în măsură să determine intervalul în care omul acela a devenit
victima reacţiei brutale a celor care pierduseră trenul istoriei şi pe care ne-am
obişnuit să-i numim, fără a-i identifica, terorişti.

Acel ziar ”Libertatea” - fără nicio legătură cu ceea ce publică, de prin
1996 încoace, trustul elveţian Ringier - va rămâne în istoria României -
nu numai a presei - ca vestitorul libertăţii. Şi al democraţiei pe care o tot
silabisim, vorba politologului, de aproape două decenii de curs elementar...
(22 decembrie)
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Vânătoarea de miniştri
Încă în urmă cu 10 ani, Orban ar mai fi avut şanse ca accidentul

său să fie muşamalizat. Astăzi aceste şanse tind spre zero. Ca un pitbull, presa
a înhăţat cazul şi refuză să-i dea drumul, cu toate sforţările ghinionistului
demnitar.

Accidentul care i s-a întâmplat dlui Orban i se putea întâmpla oricui.
Neatenţie, ghinion, o zi proastă - toate au concurat spre deznodământul cunos-
cut. Şi pentru care ministrul poartă răspunderea pe care o poartă orice cetăţean.
Unii au fost, probabil, revoltaţi de insistenţa reporterilor, de hărţuirea rudelor
fetei accidentate şi chiar a ministrului. Este însă un lucru cu care trebuie să ne
obişnuim. Într-o democraţie funcţionează principiul interesului public:
dl Orban are un mandat, iar acest mandat implică transparenţa. Nu se poate
prevala de regula intimităţii. Aceasta e valabilă pentru cetăţeanul simplu, care
nu are de dat socoteală nimănui, decât legii. Persoanele publice dau însă soco-
teală şi societăţii. Spuneam că, în urmă cu 10 ani, Orban ar fi avut şanse in-
comparabil mai mari de a-şi muşamaliza accidentul. Oricum, plata unor sume
de bani către victimele accidentelor pentru a renunţa la depunerea plângerii
este o practică curentă. Nimeni nu mă va putea convinge că primul lucru pe
care l-a făcut ministrul după ce a luat fata pe capotă nu a fost să se înţeleagă
cu părinţii ei asupra sumei care să compenseze rănile suferite, din fericire nu
grave. Legea nu pedepseşte acest tip de înţelegeri. Ministrul este însă vinovat
de raportarea cu întârziere a accidentului către organele competente. El ar fi
dorit să treacă totul sub tăcere, pentru că nu-ţi pică bine, ca ministru, o astfel
de întâmplare. Dar nu s-a mai putut. Şi nu este exclus ca dacă Parchetul va dori
cu adevărat să lămurească acest caz, să fie anulată şi înţelegerea. În acest caz
povestea devine penală. Iar demisia lui Orban iminentă.

Un adevărat dezastru pentru omul care s-a văzut, sistematic, ieşind pe
locul doi în competiţiile politice. Personaj orgolios, şi-a dorit să fie primar al
Capitalei şi n-a reuşit. Şi-a dorit să deţină o funcţie mai importantă în partid, dar
n-a avut susţinere. S-a decompensat prin poziţia de purtător de cuvânt în care
s-a putut manifesta agresiv la adresa lui Băsescu. Remanierea democraţilor i-a
oferit marea şansă: aceea de a fi ministru. Şi, de când a preluat portofoliul, profită
din plin de privilegiile şi vizibilitatea pe care i le conferă această funcţie.

Într-un stat normal, cu politicieni responsabili, Orban ar fi trebuit să-şi
dea demisia imediat după dezvăluirea încercărilor sale de acoperire a urmărilor
accidentului. N-a făcut-o, dându-i astfel apă la moară inamicului Executivului,
care nu va întârzia să-l denunţe pe răbojul coaliţiei de mafioţi, incompetenţi şi
penali din acest cabinet care încearcă cu disperare să reziste în faţa evidenţei
slăbiciunii sale. Şi a „legitimităţii” tot mai reduse.   (27 decembrie)
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Justiţia femeilor:
de la Monica la Norica

În actualul ciclu electoral, justiţia a fost terenul preferat a experimen-
telor reformiste. Totul a început odată cu suflul nou pe care l-a pus într-un
minister în care se pare că femeile sunt preferate pentru sinonimia cu emblema
justiţiei - dovadă că avem până acum deja trei femei ministru, lucru nemaiîn-
tâlnit în vreun alt minister – deja celebra doamnă Macovei. Dincolo de stilul
său nonconformist – presupuse libaţiuni bahice pe la sindrofii, ieşiri informale
pe la locante cu consilierul-jurnalist după program – doamna Macovei s-a re-
marcat de la bun început prin câteva măsuri prin care a anulat ceea ce făcuse
predecesoarea sa, Rodica Stănoiu. Dacă aceasta lăsase mai larg lanţul depen-
denţei magistraţilor de minister, dânsa l-a scurtat, asumându-şi responsabilităţi
care nu mai erau ale sale. A intrat în război deschis cu CSM-ul, transformând
dezbaterile de acolo în veritabile altercaţii. Deşi susţinută politic de PNL, s-a
pus deîndată în slujba preşedintelui ridicându-i mingi la fileu în meciurile aces-
tuia cu diferiţi lideri politici de-ai casei. Bref, a reuşit în doi ani să dea complet
peste cap o justiţie şi aşa rămasă în urma reformelor generale. A jucat însă atât
de bine rolul de Ioană D’Arc, încât unii oficiali europeni chiar au crezut-o mai
capabilă decât era, făcând abstracţie de faptul că îi lipseau calităţile organiza-
torice şi de relaţionare umană ca să facă lucrurile să funcţioneze. Osanalele pe
care i le-a ridicat ”o anumită parte a presei” au făcut-o chiar să se creadă o
campioană a luptei cu corupţia, pe care neînvingând-o la Bucureşti, a încercat
– la fel de fără succes – să o doboare în Macedonia. Remanierea sa a făcut
pe mai toată lumea fericită – mai puţin, poate, pe preşedinte, care-şi pierdea şi
ultimul agent de influenţă din coasta Executivului.

După un scurt interludiu masculin, marcat de naivităţile şi de boacănele
imberbului fin al Fenechiului, Justiţia reintră pe mâini de femeie. Norica
Nicolai este făcută din alt aluat. În primul rând are experienţa politică ce îi
poate permite să nu se rezume la un rol de „Gică Contra”. Are şi experienţă
administrativă, din perioada precedentei guvernări de dreapta. A reuşit să păs-
treze o distanţă de siguranţă şi faţă de preşedinte, dar şi faţă de şeful său de
partid, căruia nu i-a cântat în strună. Marele dezavantaj pe care-l înfruntă
Norica Nicolai este cantitatea de balast adunată în trei ani într-un minister scă-
pat din hăţuri, şi scurtimea mandatului său, la care se adaugă „sabia lui Damo-
cles” pe care o flutură deasupra capului justiţiei eventualitatea unei activări a
clauzei de salvgardare.

În rest, toate bune şi frumoase-atâta timp cât sunt pătruse de spiritul
Sărbătorilor. După aia o luam de la capăt.    (28 decembrie)
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Aderare fără integrare

Leneş şi indecis, 2007 se îndreaptă spre finalul lipsit de glorie al unui
interval buimac şi frământat fără rost. Este de înţeles de ce principalele instituţii
ale statului se feresc - ca de dracu’ - de bilanţuri. Ce le-ar putea arăta acestea,
altceva decât că bifăm un an pierdut.

Un an în care logica şi bunul simţ ar fi trebuit să ne îndemne să onorăm
accesul în Uniunea Europeană printr-un efort pe măsură, care să demonstreze
colocatarilor noştri că suntem un partener avizat şi civilizat, că ştim să
convieţuim în linişte şi pace şi că dorim, alături de ei, prosperitatea casei       co-
mune.

Ca să-ţi dai seama, în linii mari, ce s-a întâmplat în România în 2007,
este suficient să treci în revistă ce a prezentat presa străină ca fiind evenimente
notabile, demne de a fi consemnate. Or acestea sunt majoritar negative. Înce-
pând cu conflictul aproape perpetuu dintre preşedinte şi premier, continuând
cu cazurile de corupţie la nivelul Executivului şi culminând cu starea emigraţiei
româneşti, tabloul care rezultă este acela al unei naţii turbulente, aplecate mai
mult spre scandaluri decât spre muncă şi neînstare să-şi urmărească propriile
interese.Imaginea României – obsesie postdecembristă – este aceea pe care noi
înşine o propagăm. Mediile externe nu fac altceva decât să o preia şi, eventual,
să o „cosmetizeze” potrivit intereselor particulare. Uniunea Europeană nu este,
cum am putea noi să credem, tărâmul armoniei supreme. Există şi acolo contra-
dicţii, competiţie, interese divergente. Sunt ţări cu îndelungată experienţă în
tehnica acesării de fonduri europene, cărora nu le convine să împartă acest
trofeu cu noii veniţi. Iată, însă, că nici măcar nu sunt nevoite să dea măcar mai
tare din coate, pentru că noi le deschidem calea, prea ocupaţi fiind cu propriile
noastre răfuieli şi cu incapacitatea cronică de a opera corect demersurile nece-
sare.Anul 2007 este un an pierdut. Nu doar el, în sine, ci şi următorii, a căror
strategie ar fi trebuit pregătită încă de pe acum. Intrarea nostră în Uniune
rămâne un gest simbolic dar lipsit de efecte, atâta timp cât aderarea nu este
urmată de integrare. Adică exact de ceea ce este important pentru o ţară care
doreşte să-şi facă un alt destin.    (29 decembrie)
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ANDO
grafia zi lei

-  Selecţ iuni  2007 -



Moţiune de cenzură 

Sport liberal
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Tentativă de Record European

Sancţiune
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Marketing naţional

Pseudokinegeticos
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Gemenii

Odiseea spaţială

Octavian Andronic / ANUL 2007   “Cei 322” 309



Separaţia puterilor în aer

Câinii de pază
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Divorţ

Protecţie socială 
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Divorţul Adrianei

Învingătorii 

312 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Paternitate incertă

Cum bate vântul
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Abatere

Promisiune 
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Comisarul constănţean

Dosarele istoriei
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Preşedintele Băutor

La cacealma
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Decesul Alianţei

Boicot
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Recurs la istorie

Lupta contrariilor

318 Octavian Andronic / ANUL 2007 “Cei 322”



Doctrină

Atelaj prezidenţial cu tracţiune civică
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Cântarea Trăieniei

Port altoi
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Socoteala finală

Amor fatal
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Voluntariat

Modelul mexican
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Naşterea unui popor

SeceTaSiCiocanul
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Calul Traian

Om bogat Om sărac 
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Campion la sută 

Culmea urbanismului
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O moţiune mortală

Marele bilet
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D-ale învăţământului

Proiecţie
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Prognoză

Stabilitate
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Alianţă

Un preşedinte bine crescut
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Slogan revoluţionar

Consecvenţă
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Gura păcătosului 

Mr. Procent
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Pila lui Traian

Preşedintele, violator în serie
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Bătălia de la Pragul Înalt

Multilingvism
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Campanie electorală

Chestiune lămurită
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Frăţie electorală

Dr.Traian şi pacienţii
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Staff democrat

FaBulă
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Învăţăturile lui Traian

Buturuga mică
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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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Cei 322...

1 Apostol Neculai Ind.
2Arion Viorel  Ind.  
3 Cinteză Mircea  Ind.  
4 Corodan Ioan Ind.  
5 Popa Nicolae-Vlad Ind.  
6 Rădoi Ovidiu Ind.  
7 Tabuleac Mihai Ind.  
8 Talpeş Ioan Ind.  
9 Andon Sergiu  PC  
10 Ardelean Lia PC  
11 Călian Petru PC  
12 Ciornei Silvia PC  
13 Ciucă Liviu Bogdan PC  
14 Cutaş George Sabin  PC  
15 Damian Florea PC  
16 Diaconescu Renică PC  
17 Făina Constantin PC  
18 Gheorghe Constantin PC  
19 Hanganu Romeo Octavian PC  
20 Hellvig Eduard-Raul PC 
21 Pascu Bogdan PC  
22 Pascu Corneliu PC  
23 Popa Daniela PC  
24 Popescu Dan Ioan PC  
25 Popescu Ionica Constanţa PC  
26 Popescu Irinel  PC  
27 Stănoiu Mihaela Rodica PC  
28 Stoica Ilie PC  
29 Şereş Ioan-Codruţ PC  
30 Terinte Radu PC  
31 Vasilescu Gavrilă PC  
32 Voiculescu Dan PC  
33 Guşă Cosmin PIN  
34 Şandru Lavinia  PIN  
35 Adomniţei Cristian Mihai PNL  
36 Almaşan Liviu PNL  

37 Almăjanu Marin PNL  
38 Antonescu Crin  PNL  
39 Barbuleţiu Tiberiu  PNL  
40 Basgan Ion PNL  
41 Boeriu Valeriu-Victor  PNL  
42 Boşneac Valentin Samuel PNL  
43 Buşoi Cristian Silviu PNL  
44 Calimente Mihaiţă PNL  
45 Câmpanu Liviu PNL  
46 Câmpeanu Radu-Anton PNL  
47 Ciopraga Mircea PNL  
48 Coşea  Mircea PNL  
49 Crăciunescu Gheorghe PNL  
50 David Cristian  PNL  
51 Dobre Traian PNL  
52 Dragomir Gheorghe PNL  
53 Duca Viorel Senior PNL  
54 Dumitrescu Ion Mihai  PNL 
55 Dumitru Constantin  PNL  
56 Frâncu Emilian Valentin PNL  
57 Gabor Gheorghe PNL  
58 Gerea Andrei Dominic PNL 
59 Gheorghe Valeriu PNL  
60 Gheorghiof Titu Nicolae PNL 
61 Ghişe Ioan PNL  
62 Hasoti Puiu PNL  
63 Hoban Ioan PNL  
64 Iluşcă Daniel PNL  
65 Luchian Ion PNL  
66 Lupoi Mihail PNL  
67 Malaimare Mihai Adrian PNL  
68 Marian Dan Mihai PNL  
69 Mănescu Rareş Şerban PNL  
70 Meleşcanu Teodor Viorel PNL  
71 Mereuţă Mircea PNL  
72 Micula Cătălin PNL  

Lista celor 322 de parlamentari 

care au alcătuit coaliţia ad-hoc care l-a suspendat 

prima oară pe preşedintele Băsescu, în 2007
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73 Mihei Andrian-Sirojea PNL  
74 Miuţescu Gheorghe Adrian PNL
75 Motreanu Dan Stefan PNL  
76 Nicolaescu Gheorghe Eugen PNL  
77 Nicolai Norica PNL  
78 Olteanu Bogdan PNL  
79 Oprea Mario-Ovidiu PNL  
80 Palăr Ionel PNL  
81 Păcuraru Paul PNL  
82 Popa Aron Ioan PNL  
83 Popa Cornel PNL  
84 Popescu-Tariceanu Calin PNL  
85 Prodan Tiberiu Aurelian PNL  
86 Puşcă Mircea Valer PNL 
87 Ruşanu Dan Radu PNL  
88 Sandu-Capră Mihai PNL  
89 Sapunaru Nini PNL  
90 Scutaru Adrian George PNL  
91 Semcu Adrian Emanuil PNL  
92 Silaghi Ovidiu Ioan PNL  
93 Strătilă Şerban-Cezar PNL  
94 Stroe Radu PNL  
95 Strunga Emil PNL  
96 Timiş Ioan PNL  
97 Toma Horia-Victor PNL  
98 Ursarescu Dorinel PNL  
99 Vălean Adina Ioana PNL  
100 Vosganian Varujan  PNL  
101 Zamfir Gabriel Sorin PNL  
102 Ardelean Aurel PRM  
103 Avram Dumitru PRM  
104 Baban Ştefan  PRM  
105 Bolcaş Lucian Augustin  PRM  
106 Buciu Angela PRM  
107 Buruiană Aprodu Daniela  PRM
108 Buzea Cristian Valeriu  PRM  
109 Codirlă Liviu PRM  
110 Dina Carol  PRM  
111 Dinescu Valentin PRM  
112 Dragomir Dumitru PRM  
113 Dumitrescu Gh.-Viorel PRM  
114 Dumitriu Dragoş Petre PRM  
115 Eserghep Gelil PRM  

116 Fârşirotu Vladimir Mircea PRM
117 Funar Gheorghe PRM  
118 Furo Iuliu Ioan PRM  
119 Găucan Constantin PRM  
120 Ifrim Mircea PRM  
121 Ifriza Marius PRM  
122 Iorga Nicolae-Marian  PRM  
123 Jipa Florina Ruxandra PRM  
124 Loghin Irina  PRM  
125 Magheru Paul PRM  
126 Marcu Tudor PRM  
127 Marin Diaconescu PRM  
128 Mărculeţ Petrescu Mira Anca Vic-
toria PRM  
129 Mătuşa Tudor PRM  
130 Merce Ilie PRM  
131 Mihăescu Eugen PRM  
132 Mircea Costache PRM  
133 Mînzînă Ion PRM  
134 Moisoiu Adrian PRM  
135 Moisuc V. G. Pompilia PRM  
136 Petrescu Ilie PRM  
137 Popeanga Petre PRM  
138 Purceld Octavian Mircea PRM
139 Rus Ioan Aurel PRM  
140 Stan Petru PRM  
141 Stănescu Cristian PRM  
142 Tănăsescu Claudiu  PRM  
143 Tudor  Corneliu Vadim PRM  
144 Ungheanu Mihai  PRM  
145 Vasilescu Lia Olguta PRM  
146 Vedinaş Verginia PRM  
147 Zamfirescu Dan Dumitru PRM
148 Adomnicăi Mirela Elena PSD
149 Amariei Constantin PSD  
150 Andea Petru PSD  
151 Andronescu Ecaterina  PSD  
152 Apostolache Mihai Cristian PSD  
153 Arcaş Viorel PSD  
154 Athanasiu Alexandru PSD  
155 Bădălău Niculae PSD  
156 Băeşu George  PSD  
157 Bănicioiu Nicolae  PSD  
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158 Bejinariu Eugen  PSD  
159 Bentu Dumitru  PSD  
160 Bivolaru Ioan  PSD  
161 Bobeanu Razvan-Petrică  PSD  
162 Brînzan Ovidiu  PSD  
163 Buda Ioan  PSD  
164 Buhăianu Obuf  C. Ovidiu  PSD  
165 Calin Ion  PSD  
166 Cazan Romeo Gh. Leonard PSD  
167 Chelaru Ioan PSD  
168 Chiper Gheorghe PSD  
169 Chiş Filonaş PSD  
170 Cindre Ioan PSD  
171 Cliveti Minodora PSD  
172 Constantinescu Viorel PSD  
173 Corlăţean Titus PSD  
174 Cozmâncă Octav  PSD  
175 Creţu Corina PSD  
176 Creţu Gabriela PSD  
177 Creţu Ovidiu Teodor PSD  
178 Cutean Vasile Emilian PSD  
179 Daea Petre PSD  
180 Dan Iosif PSD  
181 Diaconescu Cristian PSD  
182 Dida Corneliu Ioan PSD  
183 Dîncu Vasile  PSD  
184 Dorneanu Valer PSD  
185 Dreţcanu Doina Micşunica PSD  
186 Dumitrescu Cristian Sorin PSD
187 Dumitriu Mihai PSD  
188 Dumitru Ion PSD  
189 Duşa Mircea PSD  
190 Filipescu Teodor PSD  
191 Florescu Ion PSD  
192 Gălăţeanu Monalisa PSD  
193 Geoana Mircea Dan PSD  
194 Georgescu Filip PSD  
195 Georgescu Radu Cristian PSD
196 Godja Petru PSD  
197 Gubandru Aurel PSD  
198 Hrebenciuc Viorel PSD  
199 Iancu Iulian PSD  
200 Iliescu Ion PSD  

201 Ion Vasile PSD  
202 Ionescu Daniel PSD  
203 Iordache Florin PSD  
204 Iorgovan Antonie PSD  
205 Macaleţi Costică PSD  
206 Manda Iulian Claudiu PSD  
207 Mardare Radu Cătălin  PSD  
208 Marin Constantin PSD  
209 Martin Eduard-Stelian PSD  
210 Matei Catalin Lucian PSD  
211 Mazare Alexandru PSD  
212 Mănăstireanu V. Alexandru PSD  
213 Mihalache Sorin Dan PSD  
214 Mihăilescu Petru Şerban  PSD
215 Mitrea Manuela PSD  
216 Mitrea Miron Tudor PSD  
217 Mocanu Vasile PSD  
218 Mocioalcă Ion PSD  
219 Mohora Tudor PSD  
220 Moldovan Emil Radu PSD  
221 Moraru Ion PSD  
222 Munteanu Ion PSD  
223 Muşetescu Tiberiu Ovidiu PSD
224 Nassar Rodica PSD  
225 Năstase Adrian PSD  
226 Neagoe Otilian PSD  
227 Nechita Aurel PSD  
228 Nedelcu Gabriela PSD  
229 Nica Dan PSD  
230 Nicolicea Eugen PSD  
231 Nicula Vasile Cosmin PSD  
232 Niculescu-Duvaz N. Bogdan PSD
233 Niţă Constantin PSD  
234 Niţulescu Teodor PSD  
235 Nosa Iuliu PSD  
236 Novolan Traian PSD  
237 Oprea Gabriel PSD  
238 Oprescu Sorin Mircea  PSD  
239 Paşcu Ioan Mircea PSD  
240 Păunescu Adrian  PSD  
241 Plumb Rovana PSD  
242 Podgoreanu Radu PSD  
243 Ponta Victor-Viorel PSD  
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244 Pop Claudiu Adrian PSD  
245 Popescu Dan-Mircea PSD 
246 Popescu Mihail PSD  
247 Pupeză Viorel PSD  
248 Puscaş Vasile PSD  
249 Rădoi Ion  PSD  
250 Roibu Aristide PSD  
251 Rusu Mihaela Adriana PSD  
252 Sanda Victor PSD  
253 Saniuţă Marian Florian PSD  
254 Sârbu Daciana Octavia PSD  
255 Sârbu Ilie PSD  
256 Sârbu Marian PSD  
257 Sasu Ion PSD  
258 Severin Adrian PSD  
259 Silistru Doina PSD  
260 Simionescu Aurel Gabriel  PSD
261 Sireteanu Mihail PSD  
262 Solcanu Ion PSD  
263 Soporan Vasile Filip PSD  
264 Stan Ioan PSD  
265 Stan Ion PSD  
266 Stanciu Anghel PSD  
267 Stativă Irinel Ioan PSD  
268 Stănescu Mircea PSD  
269 Şerban Nicolae PSD  
270 Ştefan Viorel PSD  
271 Şter Sever PSD  
272 Ştireanu Octavian PSD  
273 Ştiucă Alecsandru PSD  
274 Tamaga Constantin PSD  
275 Tănăsescu Mihai Nicolae PSD
276 Tărăcilă Doru Ioan PSD  
277 Tărniceru Petru PSD  
278 Teodorescu George Alin PSD  
279 Teodorescu Răzvan Emil PSD
280 Timar Liviu PSD  
281 Tîlvar Angel  PSD  
282 Todoran Pavel PSD  
283 Toma Ion  PSD  
284 Tomoioaga Liliana Lucia PSD  
285 Tudose Mihai PSD  
286 Ţicău Silvia Adriana PSD  

287 Ungureanu Valeriu Alexandru
PSD  288 Ungureanu Vasile Danut
PSD  289 Vacaroiu Nicolae PSD  
290 Vărgău Ion  PSD  
291 Vlădoiu Aurel PSD  
292 Voinea Florea PSD  
293 Zgonea Valeriu Ştefan PSD  
294 Antal Istvan UDMR  
295 Arpad-Andras Antal  UDMR  
296 Asztalos Ferenc UDMR  
297 Becsek-Garda Deszo-Kalman
UDMR  
298 Bela Marko UDMR  
299 Bonis Istvan UDMR  
300 Borbely Laszlo UDMR  
301 Eckstein Kovacs Peter UDMR
302 Erdei-Doloczki Istvan UDMR
303 Fekete-Szabo Andras-Levente
UDMR  
304 Frunda Gyorgy UDMR  
305 Karoly-Ferenc Szabo UDMR
306 Kelemen Hunor UDMR  
307 Kerekes Karoly UDMR  
308 Kiraly-Hamar Sandor UDMR
309 Kovacs Attila UDMR  
310 Lakatos Petru UDMR  
311 Marton Arpad-Francisc UDMR
312 Mate Andras-Levente UDMR
313 Nemeth Csaba UDMR 
314 Pete Ştefan UDMR  
315 Puskas Valentin-Zoltan UDMR
316 Sogor Csaba UDMR  
317 Soki Bela UDMR  
318 Szekely Levente Csaba UDMR 
319 Tamas Sandor UDMR  
320 Toro Tiberiu UDMR  
321 Varga Attila UDMR  
322 Verestoy Attila  UDMR  
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Guvernul Tăriceanu 1
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Guvernul Tăriceanu 2
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Rezultat Referendum de demitere 
din 19 mai 2007

Rezultatele alegerilor din România 
pentru Parlamentul European

(25 noiembrie 2007)
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I N D E X

A
Abdullah al-II-lea, rege, 162, 165
Adomnicăi Mirela Elena, 340
Adomniţei Cristian, 15, 103, 139, 150,
167, 339, 344
Alexandrescu Grigore, 295
Alexandrescu Horia, 295
Alexandru Andrei, 16, 296, 297
Aliyev Heydar, 19
Almăjanu Marin, 339
Almaşan Liviu, 339
Amariei Constantin, 340
Andea Petru, 340
Ando, 5, 6, 7, 9, 11
Andon Sergiu, 339
Andreescu Daniela, 20
Andreicenko Natalia, 74
Andronescu Ecaterina, 340
Andronic Octavian, 5, 7, 8, 9, 10,11
Anghelache Dan, 17
Anghelescu Florian, 294
Anghelescu Stana, 99, 294
Annan Kofi, 13
Antal Istvan, 342
Antonescu Crin, 216, 256, 339
Antonescu Ion, 127, 209
Apostol Neculai, 339
Apostolache Mihai Cristian, 340
Arbore Grigore, 7, 11
Arcaş Viorel, 340
Ardelean Aurel, 340
Ardelean Lia, 339
Arion Viorel, 339
Arpad-Andras Antal, 342
Asztalos Ferenc, 342
Athanasiu Alexandru, 340
Aurel Dragoş Munteanu, 77
Avram Dumitru, 340
Avram Marcel, 56

B
Baban Ştefan, 340
Babiuc Victor, 18, 298
Băcanu Petre Mihai, 5
Baconschi Teodor, 18, 188, 192,220
Bădălău Niculae, 340
Băeşu George, 340
Bălcescu Nicolae, 21
Baltazar Bogdan, 254
Ban Ki-moon, 13
Bănicioiu Nicolae, 340
Barbu Gheorghe, 343
Barbu Sulfina, 34, 103, 343
Barbuleţiu Tiberiu, 339
Băsescu Traian, 6, 13-20, 24, 34, 35, 37-
40, 42-44, 46-48, 50, 52- 55, 58, 61, 63,
65-67, 70-76, 79, 82, 83-85, 87-91, 93,
94, 96, 98-103, 106-116, 118, 120-126,
128-136, 139, 143, 145, 147, 149, 155,
156, 166, 167, 170, 172, 176, 181, 185,
186, 189, 191-193, 202, 205, 211, 215,
216, 217, 218, 222, 224, 230, 236, 237,
240, 245, 251, 255, 256, 264, 269, 270,
273-276, 279-283, 285, 287, 294, 302
Basgan Ion, 339
Becali Gigi,71,76,170,191,208, 209,
216, 223, 224, 247, 271, 277, 281
Becsek-Garda Deszo-Kalman, 342
Bejinariu Eugen, 38, 341
Bela Marko, 17, 116, 137, 147, 342
Bellu Octavian, 13
Bentu Dumitru, 341
Berceanu Radu, 97, 130, 343
Berinde Mihai, 19
Berrio Alejandro, 19
Bhutto Benazir, 21
Bivolaru Gregorian, 171, 204
Bivolaru Ioan, 341
Blaga Vasile, 76, 95, 96, 97, 99, 101,
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197, 214, 215, 230, 343
Blair Tony, 98
Boagiu Anca, 78, 343
Bobeanu Razvan-Petrică, 341
Bobu Emil, 30
Boc Emil, 21, 34, 35, 38, 40, 42, 47, 58,
62, 76, 88, 96, 98,103, 111,119,134, 149,
170, 175, 183, 234, 279, 283, 287, 288
Boda Iosif, 27, 88
Bodu Sebastian, 14, 39, 40
Boeriu Valeriu-Victor, 339
Bolcaş Lucian, 146, 340
Bonis Istvan, 342
Borbely Karoly, 21, 344
Borbely Laszlo, 16, 342, 343, 344
Boşneac Valentin Samuel, 339
Boureanu Cristian, 87
Brînzan Ovidiu, 341
Buchet Constantin, 45
Buciu Angela, 340
Bucşaru Dumitru, 63, 66
Buda Ioan, 341
Budai-Deleanu Ioan, 51
Buhăianu Obuf C. Ovidiu, 341
Bunea Mircea, 51
Buruiană Aprodu Daniela, 340
Bush George, 155
Bush George W., 98, 155
Buşoi Cristian Silviu, 339
Bute Lucian, 19
Buzăianu Bogdan, 82
Buzea Cristian Valeriu, 340

C
Călian Petru, 339
Calimente Mihaiţă, 339
Calin Ion, 341
Călinescu Florin, 56
Câmpanu Liviu, 339
Câmpeanu Radu, 9, 115, 213, 339
Caragea, vodă, 168
Caragiale Ion Luca, 54, 106, 183
Caramitru Ion, 81
Cărtărescu Mircea, 21
Carter Jimmy, 175
Cartianu Grigore, 87, 88, 201, 202
Cazan Romeo Gh. Leonard, 341

Cazzavilan Luigi, 301
Ceauşescu Elena, 30, 31, 169
Ceauşescu Nicolae, 33, 72, 80, 106, 120,
132, 159, 180, 200, 275
Celac Sergiu, 64
Charles, prinţ, 138
Chelaru Ioan, 341
Chetraru Constantin, 138
Chiper Gheorghe, 341
Chirac Jacques, 175
Chirieac Bogdan, 268, 297
Chiş Filonaş, 341
Chiuariu Tudor, 15, 19, 20, 103, 139,
150, 167, 229, 248, 272, 275, 294, 344
Churchill Winston, 84
Cindre Ioan, 341
Cinteză Mircea, 339
Cioloş Dacian, 19, 344
Ciopraga Mircea, 339
Ciorbă Gheorghe, 246
Ciorbea Victor, 32, 36, 52, 54, 75, 82,
113, 114, 196, 197, 240
Ciornei Silvia, 339
Cioroianu Adrian, 7, 8, 11, 14, 15, 17,
64, 68, 69, 78, 89, 139, 145, 152, 167,
169, 188, 227, 262, 270, 271, 272, 344
Ciucă Liviu Bogdan, 339
Ciuhandu Gheorghe, 216
Ciumara Mircea, 205
Clinton Bill, 175
Cliveti Minodora, 341
Cocoş Dorin, 37, 38
Codîrlă Liviu, 340
Cojocaru Eugen, 296
Cojocaru George, 138, 155, 298
Coldea Mihail Florian, 118
Comăneci Nadia, 225
Comănescu Lazăr, 21, 259
Constanda Costică, 173, 174
Constantin Gică, 257
Constantinescu Emil, 36, 46, 47, 48, 73,
88, 106, 114, 121, 175, 176, 222, 224,
238, 256
Constantinescu Viorel, 341
Copos George, 250
Coposu Corneliu, 205, 245
Corlăţean Titus, 15, 341
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Corodan Ioan, 339
Corogeanu Daniel Petru, 14
Coşea Mircea, 339
Costea Adrian, 27
Cozma Miron, 20, 29
Cozmâncă Octav, 341
Crăciunescu Gheorghe, 339
Creangă Mihai, 5
Creţu Corina, 341
Creţu Gabriela, 341
Creţu Ovidiu Teodor, 341
Cristoiu Ion, 5
Csendes Ladislau, 45
Culcer Rodica, 43, 244, 245
Curaj Adrian, 18
Cutaş George Sabin, 339
Cutean Vasile Emilian, 341

D
Daea Petre, 341
Damian Florea, 339
Dan Iosif, 341
Dâncu Vasile, 183
Daniel, patriarh, 18, 19
Dănilă Nicolae, 254
David Cristian, 15, 78,172, 339,343, 344
Diaconescu Cristian, 256, 341
Diaconescu Ion, 52, 205
Diaconescu Marin, 340
Diaconescu Renică, 339
Dida Corneliu Ioan, 341
Dina Carol, 340
Dincă Ion, 30, 31
Dîncu Vasile, 341
Dinescu Mircea, 79, 198
Dinescu Valentin, 340
Dinu Patriciu, 13
Dobay Ştefan, 257
Dobre Gheorghe, 63, 66
Dobre Traian, 339
Dobrin Nicolae, 257, 258
Donca Ioan, 221
Dorneanu Valer, 341
Drăgan Iosif Constantin, 213
Dragnea Liviu, 133
Dragomir Caius Traian, 193
Dragomir Dumitru, 216, 340

Dragomir Gheorghe, 339
Dreţcanu Doina Micşunica, 341
Duca Viorel Senior, 339
Dudu Ionescu Constantin, 197
Dumitrescu Cristian Sorin, 341
Dumitrescu Gh.-Viorel, 340
Dumitrescu Ion Mihai, 339
Dumitrescu Ticu, 79
Dumitriu Dragoş Petre, 340
Dumitriu Mihai, 341
Dumitriu Ţiţi, 257
Dumitru Constantin, 339
Dumitru Ion, 341
Dunca Tudor Gavril, 69
Duşa Mircea, 341

E
Eckstein Kovacs Peter, 137, 342
Erdei-Doloczki Istvan, 342
Erdogan Recep Tayyip, 19
Eserghep Gelil, 340
Everac Paul, 77

F
Făina Constantin, 339
Fârşirotu Vladimir Mircea, 340
Fătuloiu Dan Valentin, 197
Fekete-Szabo Andras-Levente, 342
Fenechiu Relu, 303
Filip Ralu, 137, 194
Filipescu Teodor, 341
Florescu Ion, 341
Florică Gheorghe, 94, 144
Flutur Gheorghe, 25, 31, 33, 53, 57, 84,
87, 143, 144, 168, 241, 267, 274
Fotino Radu Ion, 69, 70
Frâncu Emilian Valentin, 339
Frattini Franco, 59
Frunda Gheorghe, 223, 224, 342
Frunzăverde Sorin, 97, 343
Fulga Gheorghe, 89
Funar Gheorghe, 340
Furo Iuliu Ioan, 340

G
Gabor Gheorghe, 339
Gălăţeanu Monalisa, 341
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Gâlcă Iulian, 13
Gates Bill, 14
Găucan Constantin, 340
Geoană Mircea, 42, 46, 53, 57, 64, 116,
118, 123, 131-134, 136, 148, 174, 175,
182, 183, 185, 186, 191, 202, 206, 211,
212, 217-219, 221, 222, 226, 230, 234,
235, 238, 255, 277, 279, 291, 292, 341
Georgescu Dan Cristian, 26
Georgescu Filip, 341
Georgescu Florin, 135
Georgescu Radu Cristian, 341
Gerea Andrei Dominic, 339
Ghemigean Mircea, 227
Gheorghe Constantin, 339
Gheorghe Valeriu, 339
Gheorghiof Titu Nicolae, 339
Gheorghiu Jana, 137
Gherman Oliviu, 193
Ghişe Ioan, 339
Ghosn Carlos, 19
Giurgiu Tudor, 77, 81
Godja Petru, 341
Gojdu Emanoil, 14
Green Jr. Alan, 272
Grigorie Constantin Mihail, 220
Gubandru Aurel, 341
Guest Michael, 272
Gulea Stere, 77
Guşă Cozmin, 93, 171, 179, 180, 223,
284, 339

H
Hagi Gică, 209, 247
Hagiculea Cristian, 77
Halaicu Crin, 30
Hanganu Romeo Octavian, 339
Hărdău Mihail, 103, 343
Haşotti Puiu, 339
Hayssam Omar, 89, 94, 203, 208
Hellvig Eduard-Raul, 339
Hoban Ioan, 339
Hrebenciuc Viorel, 125, 133, 183, 191,
192, 221, 230, 247, 274, 341
Hussein Saddam, 50
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