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Cuvânt înainte...

CINE SUNTEM?
DE UNDE VENIM?

ÎNCOTRO MERGEM?
Reproduc din memorie titlul unei picturi de mari dimensiuni pusă în

drumul celui venit să viziteze retrospectiva Gauguin de la Grand Palais,orga-
nizată de francezi cu ceva ani în urmă. Poate chiar la vremea întâmplărilor
fixate în mentalul colectiv de Octavian Andronic în cartea de faţă. Întrebările
şi le puneau fetele maronii şi băieţii la fel, descoperiţi de pictorul dedulcit la
drumuri lungi în Pacific,departe de malurile sale. Dacă ei şi-au găsit sau nu
răspunsuri potrivite n-avem de unde şti. Noi,chestionându-ne, putem identifica
variante posibile. Şi nu puţine.
- Ia, eu fac ce fac de mult! ar glăsui fără zăbavă Ando, aceluia dintre noi care,
întâlnindu-l din întâmplare, ar rosti, fie şi fără un scop anume, acel, la îndemâna
oricui: - Ce mai faci Hombre? Doar că,deşi par derivând dintr-un joc de socie-
tate, spusele lui exprimă un adevăr. De-o viaţă, Ando asta chiar face: se stră-
duieşte să ne arate cine suntem, cu ce ne umplem timpul toată ziua, încotro ne
duc paşii.

Nu ţi-e greu să constaţi că Andronic gândeşte global şi trudeşte secvenţial.
Priveşte istoria la zi, clipa cea repede ce ni s-a dat, rumegă temeinic combinaţii
probabile şi le încredinţează paginii albe, deprinsă a-i stoca gândul tremurând
a prospeţime. A nectar, uneori. A flori, alteori. Cam acrişor, de se întâmplă. A
vitrion, nu. Le are p-astea mai puţin sau deloc. Prin juxtapunere, fotogramele
în cauză, instantanee, devin perene. Adică trecut. Între ele, trimiteri la ziua de
mâine. Timpul le poate confirma drept cariatide ale anotimpurilor viitoare.

Cititorul constant al cronicarului cu dublă comandă de ieri, de azi, dintot-
deauna-condeier şi grafician - ştie de acum reflexele „omului-mască de fier”
atât de sever încastrat în realitatea românească. A condus primul cotidian apărut
la noi la ora deschiderii porţilor spre democraţie. Un ziar, cum am descoperit
singuri, împătimit de informaţie adevărată şi curată, densă, binefăcătoare pentru
sănătatea noastră. Va ilustra cu strălucire ipostaza de director (de publicaţii)
-jucător (reporter, comentator de aleasă ţinută, debateur echilibrat şi interesant,
grafician savuros). Micul ecran ni l-a dezvăluit cu o minte trează de care tocmai
are nevoie interpretarea corectă a evenimentului năvălit pe porţile cetăţii.
La un moment dat, a simţit să se adune de pe drumuri, cât să-şi gestioneze de
unul singur propriile resurse. Aşa a apărut o agenţie de ştiri cu personalitate şi
merite de necontestat în emiterea, în timp real, prin radiere ori convecţie, a
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informaţiei clare, rapide, verificate. Aşa s-a pus pe roate gustatul editorial, per-
cutant, sintetic şi analitic cât încape, dar mai ales de ţinut minte.

Încredinţate tiparului în corsetul bine definit al anului calendaristic, aceste
scrieri de toată ziua caligrafiază, constant, răspunsuri la chestionarul sugerat
de Paul Gauguin în manşeta devastatoarei compoziţii, circumstanţializând des-
tine “mistere, priviri enigmatice, chestionări indescifrabile”.

Cartea de faţă are drept poligon temporal un an însemnat cu stea în frunte:
2008. Al dezbaterilor nu pentru pâinea la zi, ci deja cu coada ochiului la cozo-
nacul de mâine. Al combinaţiilor de culise, nemărturisite încă votantului, păs-
trate la sertar pentru când va veni clipa. Un an cu multe necunoscute. Un
an-copertă de final a ciclului electoral în curs de epuizare şi prefaţator, previ-
zibil sau nu, al celui ce urmează. Un cer împânzit de trasoare venind din toate
părţile, ca în preajma unei bătălii decisive, fără a descifra totdeauna încotro şi
dincotro bate vântul. Şi atât mai interesant, de recapitulat, digerat şi evaluat la
ceva vreme distanţă, când se poate cu sinceritate măsura valoarea coeficientului
de scoatere a dozei remanente de veridicitate. A capacicităţii de prognosticare
de către semnatar.

Remarc stilul propriu ANDOGRAMELOR scrise ori desenate. Autorul are
vocaţia de a-şi proiecta demersurile cotidiene pe un ecran panoramic. Ecranul
lat la îndemână, iniţial imaculat, se lasă haşurat la pas. Streiful de faţă are în
grijă banda rezervată, cum spuneam, anului 2008. Neuitatul, cum spuneam,
din multe puncte de vedere, an 2008.

Ando îşi cheamă aproape cititorul şi privitorul, pe care bine îl cunoaşte după
atâta vreme de când se privesc unul pe altul ochi în ochi, pentru a-şi citi reci-
proc gândurile, speranţele, aşteptările, nedumeririle. Ce-i propune? Pentru în-
ceput, să ia act de toate câte se întâmplă. Pentru azi selectează un subiect.
Mâine, ţinându-şi de mână colaboratorul, migrează într-o altă locaţie, neapărat
ispititoare. Şi tot aşa, până la bătaia de clopot a anului următor. Când, fireşte,
constatăm: şi mâine mai e o zi...

Vă las să observaţi câtă dreptate are Ando când spune ce spune despre peisajul
nostru politic. Derutant, uneori, prin calmul ce-l stăpâneşte în timp ce execută
măsuri antropometrice fruste-politice- definitorii pentru actorii zilei. Nu trebuie
să vezi pe cineva la plajă,în costum de baie, pentru a-i descoperi musculatura
de tot flască, incapacitatea de dialog, sărăcia de limbaj, metehnele de Ferentari.
Spre turiştii de profesie priveşte cu milă, cu înţelegere ai impresia (”Atât îi
duce capul...”). Învăţăm de la autor că schimbări spectrale în lăţimea curcu-
beului, de diapazon, nu s-au născut de azi de ieri (adică în anul de graţie 2008),
acesta fiind cam demultişor poveste. Vezi saltul de la social-democraţie la li-
beralism, de la Internaţionala Socalistă ori Liberală la masa bogaţilor - Popu-
larii Europeni. Putem afla câte ceva, în caz punctual, şi despre alegerile pentru
Primăria Capitalei în scurgerea timpului. Devize la modă: „Fie cine o fi, dar
de dreapta să fie” ori: „Dreapta-dreaptă dar să fie al nostru, nu al lor...”. Înăl-
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ţarea şi (de)căderea aştrilor este explicată pe îndelete,cu subiect şi predicat,
oridecâte ori crede că este prilejul.Marile răsturnări de situaţie sunt periscopate
cu încetinitorul, făcând traducerea în limbajul zilei şi aducerea în prim-plan
pentru alegătorul de rând ori stilat din fire nu atât a personajelor implicate ci
mai ales a mentalităţilor, subţirimii argumentelor şi fragilităţii caracterelor pre-
zente în ring.

Virajele politice sunt la modă şi e bine să le observăm şi la nivel de indivizi
pentru a şti mai bine cum stăm. Existenţa acestor vertije favorizează rămânerea
în picioare a unor neînzestraţi ori alimentează soluţii de moment, toxice, prin
care adversarul este trimis la podea. Aveţi în paginile ce urmează cazuri lămu-
ritoare.

Cotroceni ori Palatul Victoria? Filmul ştiut ne-a sugerat adesea asemenea
întrebări, chiar dacă în cazurile analizate nu de cină este vorba. Întrebări cu
rost dar nu mereu cu răspuns la vedere. Jocul de şah a introdus noţiunea de
mutare în plic. Se practică şi în politică. Mai ales când specialiştii chemaţi sub
arme, cu miile (15 mii,de pildă) nu se grăbesc să depăşească standardele de
provincie.Tocmai aici pică bine un ochi capabil să dibuie mutările din plic...

Relaţia între palatele Puterii reprezintă un subiect cărnos şi pentru anul aflat
sub lupă în cazul de faţă. Bagi de seamă că tentaţia există şi pe la alţii, partizani
ori nu. Neutrii n-au har, deci nici căutare. Inteligenţii, da. E cazul de faţă.

Nici această luptă fără menajamente nu constituie o creaţie a anului 2008.
Dar oridecâteori s-a manifestat, ea a potenţat înverşunarea, a scos la vedere
cazanele cu lături la îndemână, catalizând invectiva şi insolenţa, stilul de viaţă
cârcotaş şi zurbagiu, vizibilizând comportamentul de mahala. Vă las să con-
stataţi singuri distribuţia de roluri avansată de autor.

Când crede că că este cazul, autorul scoate de după ureche plaivasul cu cer-
neală roşie, adică pamfletară. Umorul sănătos, bine condus explică mai con-
venabil ce este de ştiut, de înţeles. Plus că, vorba cuiva, acesta mai şi îngraşă.

Despre presa zilei, Andronic vorbeşte doar din când în când, deşi ar avea tot
dreptul după câte care cu poveri de muncă a rostuit în ograda acestei profesii.
El constată un lucru important şi ţine să-l facă ştiut.Vremea ziariştilor cu ex-
perienţă îndelungată a cam trecut. S-au refugiat care încotro. Părul alb i-a trimis
la pensie. Aparţine trecutului şi epoca numirii la conducerea instituţiilor de
presă a gazetarilor confirmaţi cu şansa de a se confirma prin semnătură şi ma-
nagement. Acum la modă nu mai este şpaltul de succes, transpus în pagina
tipografiată, aşteptată de cititorul năvalnic. Tirajul a devenit suveran. Indiferent
ce-l hrăneşte şi cu ce rezultate. Am asistat la dispariţia unor titluri intrate în
trombă pe piaţa informaţiei publice, mai sunt altele care abia îşi mai trag
sufletul, nimeni nu ştie cât timp iar protagonişti cândva sorbiţi dintr-o sorbire
preferă fotoliul călduţ, comod, al talk-shouri-lor de sezon, care ne-au invadat
existenţa, promovând în economia lor o ramură de bază inspirată de versul cla-
sic: E uşor a scrie versuri... Sunt printre cei care cred în spusa înţeleaptă a lui
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Ando despre asemenea stări alotropice pe care le tolerează presa noastră, în
conflict cu ceea ce au gândit şi practicat seniorii genului de la origini până azi.
Rostite cu respect şi măsură, opinii generate de inşi autorizaţi s-o facă pot
acţiona, cred şi sper, ca o necesară profilaxie a discursului public, ca un bine-
venit filtru în calea viruşilor ce riscăm să ne asfixieze.

Guvernarea este ţinută sub observaţie. Şi mai ales cel ce ocupă locul din
capul mesei. Autorul nu ezită să se pronunţe fără menajamente cu privire la
prestaţia unor miniştri sau a echipei de la Palatul Victoria în întregul său. Când
crede că are argumente distribuie chiar calificative nemiloase. De remarcat
rămâne mai ales acribia cu care foarfecă activitatea premierului în exerciţiu,
disponibilitatea pentru analiză aplicată, insistenţa în a developa filme de fiecare
zi la nivel de demnitar, numit şi nu ales. Este o mostră, cred, de distanţare prin
apropriere, un mod de a fotografia în maniera „Hold-up”, când orice scufundare
în revelator accentuează trăsături şi detalii ce fuseseră ignorate în faza de
dinainte.

Perseverent se dovedeşte autorul în a măsura cinematica cotidiană a persoa-
nei din fruntea obştei. Faţă de preşedintele Ion Iliescu, Octavian Andronic n-a
făcut niciodată un secret din respectul vizibil cu care l-a urmărit în activitate.
Paragrafele ce îi sunt consacrate poartă însemne de curtoazie şi apreciere,
inclusiv sau mai ales atunci când îl aşează, contrapunctic, unor contemporani.
Preşedintele Constantinescu este tratat cu vizibilă consideraţie, dar de la dis-
tanţă. Cu „titularul”anului 2008 procedează altfel. Nu-l scapă din vedere nici
când vorbeşte insalubru cu ziariştii, cu colaboratori apropiaţi pe care ar merita,
înainte de orice, să-i şi respecte, nici când face accidente de circulaţie pe post
de driver amator. Dar ia aminte mai ales la decizii, la atitudini, la felul de a se
comporta în straie de împărat pe care lumea nu putea să-l mai încapă. Sunt şi
momente când Ando nu ezită a ridica degetul, într-un gest propriu celui care
trebuie neapărat ascultat de îndată, anunţând fără reţinere: Împăratul e gol!

Anul 2008, pare a spune Ando, prin această cronică a actualităţii, scrisă
având în minte şi inimă ceva înaintaşi -Ureche-Costin-Neculce- recidivând cu
tenacitate, participând la un capitol de istorie naţională de încredinţat memoriei,
nu a fost cu nimic mai breaz decât cei de dinaintea lui. Cu nimic mai bun, asta
sigur, dar cu nimic mai rău. El confirmă doar că nu stăm pe loc, nu avem să ne
întoarcem din drum. Dar nici n-am luat-o la trap cât să refacem din întârzierile
faţă de alţii.

Dar de ţinut minte, da! Fie şi pentru a ne reproşa că de acum, odată admişi
în caleşti de casă mare -Uniunea Europeană, NATO- şi nu mai ştiu câte trila-
terale strecurate în uitare ori tratate strategice de pe care şergem praful con-
junctural, oportunist, cu licurici mari sau mici prin apropriere cu care ne-am
logodit în faţa altarului, cu axe ce ni le-am proptit singuri în şira spinării, ori-
cum lipsite de consistenţă, am rămas tot pe drum, pe drum... Semn că drumul
spre înalta societate ori nu l-am descifrat ca lumea, ori strugurii rămân, orice
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am face, o lipsită de gust aguridă.
Travaliul cronologic pus la îndemâna noastră de autor - mă refer la întreg

ciclul „ Cronologia comentată a Mileniului III”- ne oferă o şansă deloc de
ignorat. Cu verbul său proaspăt, distribuit într-o dantelărie de frumuseţe aparte,
Ando meştereşte o limpede oglindă în care, privindu-ne, putem desluşi unde,
la un moment dat, ne aflăm,de unde venim şi, de ce nu, încotro ne îndreptăm.

Ambasador Neagu Udroiu

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

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

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

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

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

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

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

Acelaşi Neagu Udroiu
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Prefeţe şi prefaţatori

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

“Din materialul redactat de-a lungul acestor peste 10 ani, Octavian Andronic
poate (re)constitui lejer 10 sau 11 volume, fiecare cu prinosul său de rememorare pentru
(aproape) fiecare dintre zilele scurse. Aproape că-i fericesc pe istoricii (sau măcar pe
curioşii) viitorului, care vor avea, sub această formă, una dintre cele mai complete,
mai ironice, mai generale şi mai bine scrise cronici ale începutului de mileniu III
românesc. Se vede că Octavian Andronic a scris-o nu numai dintr-o datorie profesio-
nală, ci – înainte de toate – cu o vădită plăcere: adică, plăcerea celui care, dorind să în-
ţeleagă 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 repre-
zintă doar comentarii pertinente şi pline de substanţă în legătură cu evenimentele care
au dominat anul 2001. Dincolo de aspectele ce ţin de imediat, ele ridică o serie de pro-
bleme privind organizarea şi funcţionara societăţii naţionale şi internaţionale. Indife-
renţa populaţiei faţă de spaţiul public, în lipsa unor modele reale în cadrul societăţii
sau scăderea         coeziunii şi a solidarităţii sociale, pe fondul unor abordări conflictuale
şi maniheiste promovate de la cel mai înalt nivel al statului sunt realităţi care, pe de o
parte, explică de ce trecutul a devenit prezent, iar pe de altă parte oferă răspunsuri celor
care se întreabă ce trebuie făcut. Mai rămâne ca, după aflarea lor, să trecem cu toţii la
acţiune.” (Adrian Năstase)

Capitalismul de cumetrie (Anul 2002)

,,Punctul pe Y” al lui ANDO
“Autorul, în cronicile sale zilnice, reuşeşte să reflecte cu măiestrie şi acut

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

10 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL



Separaţia palatelor (Anul 2003)
Ahile şi broasca 

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

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

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

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

Soluţia imorală (Anul 2005)
Principiul Arătării Pisicii

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

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

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

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

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

O vreme, a fost moderator de emisiuni televizate. Nu-l mai vedeţi astăzi, ideea
însăşi de a realiza o emisiune de acest gen s-a modificat. Apărea într-o epocă în care
moderatorii de televiziune erau pricepuţi, eleganţi, civilizaţi şi cu adevărat inteligenţi.

12 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL



Extrem de exactă observaţia profesorului Adrian Cioroianu: ”Nu cred că este vreo per-
soană publică – din politică, din administraţie sau vreun coleg din presă – care să fi
fost vreodatîă ofensată de vreun rând al dlui Andronic; chiar şi atunci când este muş-
cător sau ironic, fraza acestuia nu agresează; ea este       empatică,e ste argumentată şi,
mai ales, are acel calm stilistic al jurnalistului adevărat, care ştie că puterea frazei scrise
derivă direct din responsabilitatea autorului ei.” (Stelian Ţurlea)

Ando, 
pasionatul bine temperat (Anul 2007)

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

Volumul de faţă, intitulat “322”, este cel de al şaptelea. Cei care se aşteaptă
să găsească în filele lui o retrospectivă distanţată vor avea, de fapt, surpriza unei fresce,
a unui tablou de autor, fidel, dar personal, al actualităţii momentului de atunci. Ei bine,
tema dominantă a anului 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, n-a avut
neapărat legătura cu ceea ce va rămâne, într-adevăr, ca un moment de referinţă în istoria
contemporană a ţării, ci cu ceea ce Ando numeşte inspirat “caftul naţional”: tensiunile
şi “păruielile” dintre Preşedinte şi Premier şi, mai ales, suspendarea celui dintâi, pentru
o lună de zile, în urma votului a 322 de parlamentari, deveniţi ulterior duşmanii per-
sonali  şi ţinte predilecte ale lui Traian Băsescu:  “…odată cu accesul formal la UE,
toată lumea pare a fi uitat de adevăratele probleme ale României,concentrându-se pe
aspecte marginale şi derizorii: suspendare, referendumuri, restructurări de ochii lumii,
competiţia pentru o porţie cât mai consistentă de ciolan, iar campion  al acestui joc
rămâne tocmai cel care a spus în doi peri că România trebuie schimbată. Cu ce?”, con-
chide gazetarul cu o trăsătură fermă de condei. (Gilda Lazăr)
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Semne bune anul n-are!
Dacă cineva şi-a închipuit că 2008 va fi altfel decât 2007, 2006 sau

2005, s-a înşelat. Şi a putut să afle asta încă de la început de an, ca să nu existe
dubii: nici în 2008 nu va fi pace între palate. Ba, din contră, „lupta de castă”
se ascute mereu, vorba marxistului. Preşedintele a trimis vorbă din Cotroceni
ca să audă Victoria, că nu va valida numirea Noricăi Nicolai pe funcţia vacantă
de ministru al Justiţiei. Şi face asta cu doar câteva zile înainte de expirarea in-
terimatului „tânărului mafiot” pe care a reuşit să-l facă să demisioneze. În acest
fel, preşedintele crează o nouă criză, după cea care l-a avut ca subiect pe Adrian
Cioroianu de la Externe. A fost atunci nevoie de o remaniere guvernamentală,
pentru ca fotoliul de ministru de Externe să nu rămână vacant pe termen înde-
lungat şi de acea remaniere au profitat şi alţi „inamici” de-ai preşedintelui pen-
tru a ajunge în Guvern fără a mai înfrunta opoziţia acestuia.S-ar putea ca
Băsescu să aibă dreptate: aşa cum a prezis că Cioroianu nu va face faţă la Ex-
terne, lucru pe care, din păcate, tânărul ne-diplomat l-a confirmat cu brio prin
câteva gafe istorice, nu este deloc exclus ca nici Norica Nicolai să nu fie cea
mai inspirată alegere pentru fotoliul Justiţiei. Dar, deocamdată, nu avem cum
să ştim asta. Este ca la Pronosport: Tăriceanu bifează „1”, adică e bună. Bă-
sescu bifează  „2” - adică nu e bună. Cine câştigă? Nu putem afla decât după
meci, dacă şi după ce senatorul liberal se va instala în biroul în care au mai
servit alte două ministrese. Singura şansă a lui Băsescu de a i se valida punctul
de vedere este aceea pe care el nu doreşte să o opereze: adică să fie de acord
cu propunerea premierului. În felul ăsta el îşi asumă un risc: acela ca pe scaunul
atât de disputat să ajungă, din lehamite, un personaj care chiar să nu fie bun de
ministru. Aşa încât calculul hârtiei ne arată că doar dacă se răzgândeşte, pre-
şedintele ar mai putea, eventual, să obţină o victorie de repriză în interminabilul
său meci cu premierul. Din păcate, semne bune anul n-are. Presiunea alegerilor
locale, cele în care forţele politice de pe eşichier  îşi vor verifica în mod real
pretenţiile cu posibilităţile, face ca noi ciocniri pe diverse teme să devină de
neevitat. Băsescu a adoptat această tactică a gherilei de uzură prin care, hăr-
ţuindu-l pe şeful Executivului, să inducă ideea incompetenţei globale a apara-
tului pe care-l dirijează, e drept, cu destul de puţină competenţă şi cu mult
noroc - refuzul politicienilor de toate culorile de a-şi întrerupe şirul privilegiilor
de dragul restabilirii unei destul de nebuloase legitimităţi a algoritmului. Aş
putea face pariu că următoarea temă de atac prezidenţial va fi nefericita ordo-
nanţă de urgenţă prin care primarul general democrat era „absolvit” de respon-
sabilitatea deszăpezirii în favoarea primarilor de sectoare. Vom trăi şi vom
vedea. (10 ianuarie)
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Un simulant între simulanţi: Hayssam
Dacă boala lui Hayssam nu este reală, înseamnă că sirianul este un

actor desăvârşit şi ne-a păcălit pe toţi. Atât de bine şi-a jucat rolul încât şi eu
m-am întrebat, la vremea respectivă, dacă este necesară atâta cruzime din partea
anchetatorilor încât să-l târască, pe jumătate mort, prin tribunale, păzit de mas-
caţi, şi cu transfuziile atârnate după el. Nu cred însă că a putut să păcălească şi
un eminent chirurg precum cel care l-a operat de cancer la colon, analizele his-
topatologice punând atunci clar în evidenţă maladia de care suferea. Ceea ce
nu este însă exclus este o remisiune a bolii, care se manifestă frecvent şi care
poate da senzaţia unei vindecări. Starea de dinainte de dispariţia lui Hayssam
putea însă să-l păcălească şi pe un vulpoi precum procurorul Nastasiu. Din
transcrierile convorbirilor telefonice dintre cei doi reiese limpede frustrarea
acestuia, el încercând, cu destulă stângăcie, să afle de la Hayssam mai mult
decât era dispus acesta să spună. Şi chiar dacă sirianul n-a părăsit România
elegant şi parfumat, pe calea aerului, cu paşaport valabil dar contrafăcut, ci
printre oile şi căcărezele lor de pe vaporul lui Tartoussi, un lucru este clar: pă-
căleala a fost cu voie de la Poliţie! Ar trebui să fim foarte proşti ca să ne ima-
ginăm că purtătorul unei asemenea mize - prima răpire teroristă din istoria
noastră - putea să scape printre degetele celor 5 sau 6 instituţii care-l monito-
rizau cu sau fără mandat. Chiar Hyssam dă de înţeles că dispariţia i-a fost fa-
cilitată nu din partea celor de dincolo de lege, ci chiar de către cei care o au în
grijă. Două motive sunt de pus pe tapet: primul - o substanţială sumă de bani
(de ordinul milioanelor de euro) pusă la bătaie şi împărţită între cei de la nive-
luri mai înalte sau mai intermediare care puteau să-i acopere ieşirea. Al doilea:
o complicitate la nivel înalt din partea unor instituţii pe care eventualele dez-
văluiri în instanţă ale sirianului le-ar fi putut pune la zid. Pentru că, să ne amin-
tim dacă cumva am uitat, fugarul de azi a mai reuşit o dată să-i păcălească pe
toţi, chiar la debutul afacerii ostaticilor, când el se afla în dialog direct cu toţi
şefii de servicii secrete şi (posibil) chiar cu preşedintele Băsescu. Soluţiile pe
care le oferea atunci au făcut să se nască suspiciuni care, în cele din urmă, au
condus chiar spre el. Ce fel de aranjamente se vor fi propus atunci, ce fel de
înţelegeri se vor fi făcut - e greu de ştiut. Nu le ştia nici măcar Nastasiu care
îşi dădea totuşi seama că se izbeşte de un zid al tăcerii pe firul unor informaţii
pe care le deţinea, dar pe care nu putea să le folosească. Sănătos sau nu, Hay-
ssam nu prea mai are acum motive să se teamă. Banii şi relaţiile îl pun la
adăpost de pericolul unei returnări din partea autorităţilor din Siria sau Liban.
Sau de pe unde va mai fi fiind, iar despre o operaţiune de „răpire” a sa mi se
pare comic să vorbim. Adevărul, îl vom afla, poate, dacă „teroristul” va avea
cheful şi curajul de a vorbi deschis. Atunci, sigur vor cădea nişte capete...
Dacă nu, nu! (11ianuarie)
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Primarul Băsescu şi notarul Tăriceanu
Se non e verro, e ben trovato - zice italianul şi zicala s-a potrivit cu

situaţia. Aflat în turneu de dat indicaţii preţioase noii conduceri a CSM-ului,
pe care ar dori-o mai independentă faţă de Executiv şi mai apropiată de preşe-
dinţie, Traian Băsescu a abordat, precum Moromete în poiana lui Iocan, mai
multe subiecte colaterale dintre care nu puteau să lipsească două. Primul este
situaţia Ministerului Justiţiei, unde se perpetuează o gravă criză demarată sub
copila de suflet a preşedintelui, Monica Macovei, cea care a deschis o veritabilă
Cutie a Pandorei, învrăjbind judecătorii cu procurorii, avocaţii cu notarii şi ma-
gistraţii cu infractorii. Om de bune intenţii, preşedintele a decis să pună capăt
acestei crize... refuzând să valideze propunerea făcută de premier. Aici, Băsescu
face ca prietenul său Becali, cu Hagi: Tu, Căline, conduci echipa, răspunzi de
rezultate, dar formula o hotărăsc eu! Deci, zice domnia sa, fără Nicolai, că
n-are imagine bună! Regăsim aici o mai veche obsesie transferată la nivel exe-
cutiv: Guvernul României ar trebui să fie format din persoane fotogenice şi în-
drăgite de populaţie - cum a fost cazul miniştrilor PD băgaţi cu de-a sila, chiar
de către dl preşedinte, în primul guvern al Alianţei, format din „vedete” de tipul
domnişoarei Pârvulescu de la Integrare, a Sulfinei Barbu, zâna Mediului, sau
a gerontocratului Dobre de la Transporturi. N-am să semnez decretul - zice
Băsescu, ca „primarul” - adnotând cu stilu-i propriu o zicală care, în original,
se referea la ce-a fost el înainte să fie preşedinte. Ai putea crede că a vrut să-l
atingă fin pe premier unde-l doare mai tare - la nevastă adică, cea care tocmai
a promovat un examen de notar. Pe locul 3 în Capitală, nu pe 33, ca propria sa
fiică, nevoită să bată noroaiele Găgeştiului lui Cristoiu până se va face loc ceva
mai central! A doua chestie care-l frământă atât de tare pe dl preşedinte, încât
o discută până şi cu nevasta, la o cafea, e situaţia lui Felix. Băsescu vede şi
aici mâna lungă a mafiei securiste aciuite la CNSAS şi prin instanţe, care a
lăsat-o fără pâine în doi timpi şi trei mişcări pe Mona Muscă, dar îl tărăgănează
de doi ani pe Voiculescu. Şi ca-n bancul cu miliţianul care ia la întrebări pe
cetăţenul care înjură fără noimă în tramvai, că i-a făcut nevasta gemeni, unul
alb şi unul negru, Traian se întreabă: cum dracu’? Retoric, bineînţeles. Pentru
că cine are urechi de auzit va auzi, şi poate că noua conducere matriarhală a
CSM-ului va băga puţin în viteză instanţele responsabile. În rest - linişte şi
pace la început de an! Adică mediul de care au nevoie - tot vorba dlui preşedinte
- hoţii ca să-şi facă treaba. Care hoţi? Ai noştrii sau ai voştrii? - preşedintele
nu ne mai spune...   (12 ianuarie)
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Al 7-lea val
Odată cu anul electoral 2008 s-a declanşat şi campania pentru locale.

Pe faţă şi tot mai insistent. Aspiranţii la funcţia de primar general al Capitalei
au început deja să dea din coate pe la uşile televiziunilor, simţind că momentul
este propice, mai ales că Videanu, care pare să-şi fi făcut plinul, nu manifestă
vreo intenţie de a-şi prelungi mandatul. În februarie se vor îndeplini 16 ani de
când Capitala are primar general şi primari de sectoare aleşi democratic. După
doi ani de numiri, timp în care s-au perindat prin Primărie tot felul de figuri pe
care memoria publică le refuză, bucureştenii au mers la urne şi şi-au ales „ge-
neralul”. Aflat în competiţie cu figuri mult mai mediatizate - Cazimir Ionescu,
Călin Popescu Tăricenu - ilustrul necunoscut Crin Halaicu a câştigat la pas,
purtat pe valul unui vot „contra” puterii feseniste a momentului. Validat de
Convenţia Democrată, el şi-a consumat cei patru ani de mandat intrând tot mai
acut în opoziţie cu aceasta, până la momentul în care, în 1996, Victor Ciorbea
a fost prezentat ca un candidat anti-Halaicu şi nu al aceleiaşi forţe politice.
Această interpretare subtilă a făcut ca un personaj cu popularitatea lui Ilie Năs-
tase să piardă în faţa unui fost procuror devenit sindicalist scrâşnit. Ciorbea a
rămas în analele primăriei prin faptul că în cele vreo 6 luni cât a stat acolo
n-a semnat nicio hârtie, aşteptând prilejul de a le citi mai întâi în linişte pe
toate. Promovat premier, a lăsat locul liber pentru un figurant anonim, care
avea încă în spate maşinăria de vot a Convenţiei victorioase. Viorel Lis şi-a
consumat şi el mandatul în amantlâcuri şi mici avantaje de pe urma cărora nu
s-a ales decât cu dorinţa susţinătorilor de a scăpa de el. În 2000, candidatura
lui Băsescu a venit prin surprindere, pe ultimii metri ai preparativelor. Candidat
cu şanse mai mici în faţa lui Sorin Oprescu, prin care PSD-ul părea să dea, în
sfârşit, lovitura, a recuperat miraculos şi în stilu-i devenit deja tradiţional a în-
vins la limită. A „guvernat” cu o echipă de sectorişti adverşi pe principiul de-
venit şi acesta tradiţional - al luptei cu toţi. Mandatul băsescian s-a concretizat
printr-o linie de tramvai rapid şi printr-un şir necurmat de conflicte cu Puterea
din cauza căreia, în ciuda bunelor sale intenţii, nu putea să facă mare lucru.
Convingerea unei părţi importante a electoratului că dacă ar fi lăsat ar face mi-
nuni, l-a purtat lejer spre un al doilea mandat în competiţia în care şi-a permis
să-l ridiculizeze pe contracandidatul pe care Năstase îl trimisese la o moarte
politică aproape sigură. Ca şi în cazul lui Ciorbea, mandatul acesta a fost de
scurtă durată, promovând o nouă rundă de alegeri - a şasea - la capătul căreia
a ieşit omul desemnat de preşedinte: Videanu. Vom avea, în această primă ju-
mătate de an, ce-a de-a şaptea rundă de alegeri locale pentru primăria Capitalei.
La start s-au aliniat deja un Vanghelie, un Orban, un Prigoană. Vor veni şi alţii,
la fel de buni sau nu. Şi nu vor fi ei de vină dacă urbea va continua să se târască
prin noroaiele ineficienţei şi corupţiei generalizate. (14 ianuarie)
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Păcălescu şi Tândăleanu
Există două personaje în folclorul românesc care cumulează o serie

de trăsături definitorii pe care le întâlnim la nu puţini dintre cei din jurul nostru.
În orice comunitate există câte un şmecher care ştie să-i ameţească pe cei din
jur să le tragă clapa ori de câte ori poate şi să le vândă cele mai fierbinţi gogoşi
pe post de tort de îngheţată. Are exprimări plastice, se ia la harţă cu cine apucă
şi-şi păstrează în orice situaţie o cotă de popularitate care te face să te întrebi
cum ar arăta viaţa fără el. Aproape opusul lui Păcală, cu care spiritul ludic al
românului l-a pus în tandem, este Tândală: aparent mai greu de cap, cu reacţii
întârziate, subiect de băşcălie şi de farse, tenace până la încăpăţânare în unele
direcţii şi nehotărât până la buimăceală în altele. Ambii au darul de a colora
plastic o lume care altfel ar rămâne una cenuşie şi plicticoasă. Algoritmul acesta
s-a propagat, aproape pe nesimţite în politică, până la vârful acesteia, reuşind
să o domine şi să-i confere o tonalitate aparte. Desigur, puţini sunt cei care ar
fi putut să recunoască în învingătorii scrutinului din 2004 cele două personaje.
Ar fi fost chiar o blasfemie să încerci să faci o asemenea comparaţie. Traian
Băsescu era luptătorul specializat în acţiuni la limită, iar Călin Popescu Tări-
ceanu părea să ascundă o tenacitate deosebită sub armura cenuşie a unei per-
sonalităţi bonome. Abia ostilizarea relaţiei personale a celor doi a fost cea care
a început să dea tonul intrării în pielea personajelor. Virtuţile electorale ale pre-
şedintelui au început să-şi arate urzeala de ticuri şi trucuri. Promisiunile au în-
ceput să nu se mai deosebească de minciuni, iar rectitudinea morală a început
tot mai des să se plieze după interese. Histrionul din preşedinte n-a mai rezistat
tentaţiilor tot mai dese şi acesta şi-a împlinit cu brio rolul de Păcală al politicii.
La rândul său, Tăriceanu şi-a dezvăluit nehotărârile şi contradicţiile interne,
tot mai împărţit între o supunere formală şi tentaţia frondei faţă de cel care se
crede mai deştept ca el. De trei ani cei doi joacă într-o piesă proastă în care
improvizează continuu şi tot mai hămesiţi după aplauzele tot mai puţin entu-
ziaste ale celor care constată că povestea se repetă până la saturaţie. Păcală şi
Tândală de la vârful politicii româneşti sunt tocmai pe punctul să transforme
realitatea într-o snoavă fără morală, populată cu personaje pitoreşti dar seci în
replică, alungând din sala interesului public şi puţinii spectatori care mai în-
cearcă se reziste în speranţa unui altfel de final.   (15 ianuarie)



20 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

Alo! (N)Aţi greşit numărul!
Pentru cine are memorie bună şi ani suficienţi în spate, titlul acesta

evocă unul dintre primele filme româneşti de succes de prin anii 1950 - 60. Şi
anume acela care i-a lansat pe Ştefan şi Rodica Tapalagă şi pe Iurie Darie.
O comedie simpatică ce n-a lăsat urme prea adânci in istoria celei de-a şaptea
arte. Oricum, infinit mai puţin adânci decât cele pe care le va lăsa în istoria
politicii postdecembriste episodul evocat emoţional de preşedintele Băsescu
la sfârşitul săptămânii trecute. Aproape cu lacrimi în ochi - m-am temut că or
să-i izbucnească dintr-un moment în altul - cu vocea-i gravă alterată de o emo-
ţie cu greu reţinută, Traian Băsescu a dat în vileag gestul odios pe care l-a comis
şeful guvernului: nu i-a răspuns la telefon! N-am rezistat să nu-mi imaginez
un Traian Băsescu uluit, dezorientat de anunţul şefei sale de cabinet: „Nu răs-
punde!”. „Cum să nu răspundă? Sunaţi-l pe aghiotant!”. „Nu răspunde nici el!”
Pe de altă parte, l-am vazut cu ochii minţii pe premier, în cabinetul său de la
Victoria, unde-şi bea liniştit cafeaua cu Dinu Patriciu sau cu Peter Imre,
uitându-se la ecranul mobilului şi mormăind: „E Băsescu! N-are decât să sune!
Sunt ocupat!” Iar apoi, pe aghiotant intrând pe vârfuri şi şoptindu-i ceva la ure-
che. „Nu sunt! Nu pricepi? Nu m-ai găsit!”

E de conceput aşa ceva? Uite că este. Şi nici măcar nu e o premieră.
Ceva similar se întâmpla cu 8 ani în urmă, când Constantinescu suna în draci
la Victoria ca să-l invite pe Vasile la o discuţie pentru a-l convinge să-şi dea
demisia. Iar Vasile îşi liniştea secretara: „Lasă-l să sune! Sunt prin Palat. Nu
mă găseşti!” Dincolo de pitorescul acestor secvenţe, se desprinde o concluzie:
aceea că în anumite relaţii la vârf se ajunge inevitabil la faza necomunicării,
cu toate mijloacele perfecţionate care ne stau la îndemână. Chiar dacă, vorba
lui Băsescu, s-ar fi putut să fie voba de chestiuni care vizează siguranţa naţio-
nală. Poate că asta este soluţia pentru a ieşi din bălăcăreala permanentă la care
se dedau primii oameni din stat cu aproape orice prilej. „Abonatul nu se află în
raza de acţiune!”. Sau, mai simplu: „Alo! Aţi greşit numărul!”. (16 ianuarie)

Prestigiu şi tiraj
Demisia lui Cristian Tudor Popescu de la conducerea cotidianului

„Gândul” a fost ridicată la rangul de eveniment de popularitatea de care se bu-
cură jurnalistul. Altminteri, ea n-ar trebui să fie altceva decât un episod în ca-
drul relaţiilor contractuale din interiorul unei societăţi economice care produce
ziare. Când e schimbat-sau îşi dă demisia-directorul unui combinat agricol nu
se dărâmă mapamondul. Nu se dărâmă, deci, nici când se schimbă un director
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de ziar. Cristian Tudor Popescu este unul din şirul de jurnalişti pe care econo-
mia de piaţă i-a împovărat cu atribuţii manageriale. Acest proces a început încă
din 1990, pe fondul dorinţei de a o rupe cu o tradiţie prin care în fruntea gaze-
telor se aflau mai degrabă  funcţionari de partid decât jurnalişti. Cu elanul tim-
pului s-a considerat că expresia cea mai demnă nu poate fi alta decât instalarea
la cârma gazetelor - uneori prin alegeri (?!), alteori prin decizii  colective - a
celor consideraţi a fi cu adevărat profesionişti. Învăţând din mers că nu doar
scriitura vinde ziarul, unii s-au poticnit şi i-au lăsat pe alţii să  facă o treabă
care nu li se potrivea. A fost etapa în care s-au creat vedetele presei scrise, al
căror statut a fost consolidat cu concursul nemijlocit al televiziunilor care multă
vreme nu s-au putut baza pe resurse proprii în acest domeniu. Pe măsură ce
presa a căpătat caracteristicile unui autentic business, lucrurile au început să
se schimbe. Noii patroni au căutat mai degrabă oameni disciplinaţi şi capabili
de efort susţinut pentru a le încredinţa conducerea efectivă a gezetelor, aceştia
fiind şi mai uşor de controlat decât vedetele cotidianului. Schimbarea s-a pro-
dus aproape pe nesimţite, impulsionată în special de trusturile străine de presă,
intrate pe piaţa românească cu experienţa şi tehnicile de acasă. Vedetele media
au migrat apoi masiv spre o piaţă în plină efervescenţă - cea a televiziunii -
unde au sfârşit prin a nu mai face „artă pentru artă”, exersându-şi talentele de
prezicători sau analişti într-o presă tot mai diluată şi mai conformă cu opţiunile
patronale.Presa scrisă nu mai e ce-a fost în urmă cu zece ani. Şi nici jurnaliştii
nu mai sunt aceiaşi. Este un proces în evoluţie spre găsirea unei noi identităţi.
Procesul acesta face victime. Cristian Tudor Popescu poate fi considerat una
dintre ele. Probabil, însă, şi cea mai rezistentă. În CV-ul său se mai află şi „re-
petiţia” de la „Adevărul”. Cauzele sunt aceleaşi şi vor continua să se manifeste.
Pentru Sârbu, performanţă înseamnă doar ceea ce-i întoarce banii pompaţi în
ziar pentru a scoate mai mulţi. Prestigiul scrisului lui Cristian Tudor Popescu
este, în zilele noastre, mai puţin important decât tirajul. Nimeni - sau aproape
nimeni - nu-şi mai permite prestigii mari la tiraje mici...   (17 ianuarie)

Lotul prezidenţial
Pe vremea când doamnele Monica Macovei şi Norica Nicolai erau

procurori comunişti, se practica încă, cu succes, metoda „lotului”. Era una din-
tre tezele favorite ale creatorilor dreptului socialist că lupta pentru apărarea cu-
ceririlor revoluţionare nu se duce cu indivizi izolaţi, împotriva cărora se pot
obţine victorii facile, ci cu veritabile organizaţii, structurate perfid pentru a
ameninţa sistemul, stipendiate de regulă din afară, împotriva cărora trebuiau
luate măsuri exemplare, cu valoare pedagogică. „Loturile” de învinuiţi au tra-
versat cu succes aproape întreaga perioadă de dictatură a proletariatului.
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Conspiraţiile internaţionale au lăsat loc, spre final, celor naţionale, ţinta fiind
succesele, iar metoda preferată atentatul la integritatea proprietăţii obşteşti.
Unele dintre ultimele loturi judecate şi pedepsite exemplar au fost cele ale ho-
ţilor de porci de prin combinatele care-i creşteau pentru export şi de produse
agricole de pe câmpurile lăsate de izbelişte când se dădea semnalul oficial al
încheierii recoltărilor.Un ecou interesant al acestei metode se manifestă astăzi,
sub înţeleapta îndrumare a unui preşedinte deloc străin de tehnicile şi proce-
deele de dinainte. Confruntat cu eşecuri în serie în ultimele scandaluri pe care
le provoacă cu pricepere, a găsit prilejul cel mai nimerit pentru a lansa noul
tip de „lot”: acela al miniştrilor corupţi. Este o temă dragă preşedintelui. Cel
care a împins în pripă şi fără prea multă cugetare tot felul de rebuturi în guver-
nul-surpriză din decembrie 2004, a devenit incomparabil mai circumspect şi
mai atent după ce Alianţa a început să scârţâie şi a eşuat prin eliminarea pediş-
tilor din Executiv. După acest moment, aproape totul i-a puţit preşedintelui şi
n-a precupeţit nici o metodă menită să blocheze sau să întârzie numirile pe care
ar fi trebuit doar să le valideze. Paradoxal, Băsescu a dorit să se arate mult mai
priceput în selecţia echipei premierului decât în cea a propriei echipe - în care
dezertările sau nepotrivirile de „caracter” se ţin lanţ. Avizul de trimitere în ju-
decată a unor actuali sau foşti miniştri - care i-a fost făcut cadou chiar de unul
dintre aceştia prin desfiinţarea controversatei comisii de la Cotroceni – a fost
prilejul prin care a considerat că se poate revanşa şi poate adăuga o noua piesă
la dosarul „de cadre” al unei guvernări pe care nu mai ştie cum să o răstoarne.
Dincolo de aspectul de fond - vinovăţia sau nevinovăţia celor în cauză, pe care
urmează să o stabilească justiţia - gestul prezidenţial nu reprezintă altceva decât
o condamnare ab initio, în ciuda negării iscusite în care îl învăluie. Nu mai
conteză că doi dintre componenţii lotului sunt din precedentul Executiv că,
doar cu o excepţie ceilalţi nu mai sunt în funcţii: chestiunea sună bine: opt mi-
niştri trimişi la Parchet! Dezminţirile şi corecturile ulterioare nu mai au nici o
relevanţă. Relevanţa o are lotul! (18 ianuarie)

O ecuaţie cu două necunoscute:
preşedinte-premier!

Într-o emisiune recentă, o televiziune a încercat să facă o paralelă între
ultimele două guvernări pornind de la parametrul relaţiei preşedinte-premier.
Exerciţiul democratic românesc rămâne incomplet atâta timp cât n-am probat
şi varianta coabitării, între un preşedinte de o culoare şi un premier de alta.
Avem însă la îndemână exemplul dificilei coabitări dintre doi lideri presupus
de aceaşi culoare. De multe ori m-am întrebat cum ar fi arătat politica româ-
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nească de azi în condiţiile în care Traian Băsescu nu forţa Constituţia şi la gu-
vernare intra - aşa cum părea normal - PSD-ul, cu Năstase premier. Nu ştiu ce
mă face să cred că n-am fi avut parte nici măcar de jumătate din circul care în-
soţeşte astăzi relaţiile bilaterale. Probabil că lucrurile şi rolurile s-ar fi delimitat
mai clar de la bun început şi nu s-ar mai fi manifestat crizele în serie generate
de confuzia ce derivă din idiosincraziile personale şi din interpretarea Consti-
tuţiei. Năstase, în plus, ar fi venit cu experienţa în materie de crize dobândită
pe parcursul ultimului mandat, când, în special în ultimii doi ani, relaţiile la vârf
nu au mai fost atât de cordiale. Însă n-au scăpat de sub control, degenerând,
cum se întâmplă astăzi.Cu o singură excepţie în aceşti 18 ani, coabitarea în in-
teriorul aceluiaşi segment politic n-a fost scutită de convulsii. Încă de la prima,
tandemul Iliescu-Roman s-a rupt de timpuriu, sub presiunea forţelor opuse din
interiorul FSN-ului. A fost şi relaţia care a cunoscut finalul cel mai dramatic,
prin demiterea-demisie a lui Roman, cu concursul minerilor lui Cozma. Relaţia
Iliescu-Stolojan a fost una de circumstanţă şi de scurtă durată. Cu adevărat
armonioasă a fost colaborarea dintre Iliescu şi Văcăroiu, acesta din urmă nefiind
mânat de veleităţile autonome care s-au remarcat în cazul celor doi „delfini”-
Roman şi Năstase.Episodul cel mai agitat l-a constituit guvernarea Convenţiei
Democratice: alegându-l pe Ciorbea, Constantinescu a regretat rapid, nemaişti-
ind cum să scape de el. L-a acceptet, contre-coeur, pe Vasile, cu care a încins
apoi meciuri soldate cu puciul prezidenţial care l-a trecut pe acesta pe linie
moartă. Isărescu a fost „soluţia de avarie” şi cele 11 luni de mandat ale sale
s-au consumat în liniştea prevestitoare de rele a alegerilor care urmau. Despre
relaţia Iliescu-Năstase s-a vorbit, deja, suficient de mult ca să mai insist.
Peste un an va reaparea la orizont aceeaşi problemă: cine cu cine se va ciondăni
în următorul interval? E greu de estimat. La momentul de faţă. Băsescu pare
să aibe resurse pentru încă un mandat, dar nu se ştie ce vor aduce cu ele localele
şi legilativele uninominale şi ce raporturi noi de forţe se vor contura. De cea-
laltă parte, se cântă pe struna unui candidat unic al „coaliţiei” PSD-PNL-PC,
cu dorinţa, evidentă, ca viitorul premier să fie dat de social democraţi. Însă,
până departe mai este, încă, mult. (19 ianuarie)

Martirii comisionului şi ai blatului
Mai să-mi dea lacrimile ascultându-i pe bieţii „oameni de fotbal” de

bine, asupra cărora s-a abătut perfidă şi nemeritată, urgia DNA-ului. Ai impre-
sia că toţi fac parte dintr-o sectă pusă pe sacrificii şi binefaceri în folosul oa-
menilor simpli. „Se aruncă cu noroi în oamenii care au investit zeci de milioane
de euro” - spune unul care e convins că noi credem că şi-a vândut plapuma şi
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şifonierul ca să facă bani pe care i-a pompat în fotbal de dragul fotbalului. De
acord, s-au investit sume mari. Dar aceste sume au provenit din căpuşarea sis-
tematică a disciplinei, din aranjamente pe sub masă şi din vânzări de fotbalişti
la a căror pregătire negustorii nu au contribuit cu nimic. Vreme de aproape 18
campionate, fotbalul a fost Vestul Sălbatic al României, în care orice a fost per-
mis şi posibil şi nimeni nu s-a amestecat în afacerile „managerilor” pentru că,
vezi Doamne, s-ar fi stârnit vreo mânie populară dacă erau împiedicaţi să fur-
nizeze circ populaţiei. Şi au furnizat până peste măsură. La orice oră din zi şi
din noapte vei vedea pe ecranele televizoarelor, mai mult şi mai des decât pe
fotbaliştii în numele cărora vorbesc şi prosperă, această veritabilă colecţie de
orori culturale şi morale care sunt aceşti „oameni din fotbal”. Orice inepţie
emisă de ei este pusă instantaneu în circulaţie, lumea pare să se învârtă în jurul
performanţelor lor de parveniţi prin expunerea cu ostentaţie a unei bunăstări
sfidătoare. Sunt personaje groteşti, ajunse însă prin fel de fel de topuri datorită
iscusinţei cu care au învârtit, dincolo de lege, tot felul de afaceri. S-au „sacri-
ficat” vânzând jucători şi disimulând banii încasaţi spre paradisuri fiscale. Ve-
ritabilă pepinieră de talente, fotbalul românesc nu s-a ales, practic, cu nimic
de pe urma negoţului de „sclavi” cu picioare inteligente. Nu avem nici sta-
dioane, nici şcoli, nici tehnicieni (oricum, ajungând la mâna patronilor para-
noici, nu au nicio şansă de a construi ceva), avem o federaţie care-şi trage sediul
pompos pe uscatul lipsei de fonduri. Avem în schimb această colecţie unică de
troglodiţi lacomi şi iresponsabili. Desigur, fotbalul este o afacere. Dar orice
afacere are reguli şi principii. Pe baza acestora sportul din ţările dezvoltate este
performant şi spectaculos. Noi n-avem decât o lume suburbană a fotbalului, în
care fiecare vrea să câştige cât mai mult, eventual fără a contribui cu nimic. O
lume de intermediari hămesiţi după procente cât mai mari. E bine că justiţia îi
ia la puricat pe toţi specimenii intraţi în tot felul de cumetrii politice pentru a
se pune la adăpost. Important este însă dacă demersul e serios şi poate fi dus
până la capăt. Alminteri o să ne alegem cu nişte „persecutaţi politic” care au
avut încredere în justiţie şi aceasta nu le-au înşelat-o. (21 ianuarie)

O moară de măcinat nervii
oamenilor: ITM-ul!

În timp ce preşedintele Băsescu se luptă din răsputeri cu hidra care
n-are alt scop decât să-i zădărnicească lui iniţiativele de curăţenie morală a so-
cietăţii, cetăţeanul simplu se luptă, cum poate, cu indiferenţa sau cu reaua
voinţă a instituţiilor statului. Unul dintre aspectele cronice ale existenţei coti-
diene a micului întreprinzător dornic să contribuie la propăşirea economiei de
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piaţă după puterile sale, o reprezintă relaţia cu o instituţie care şi-a creat o faimă
ucigaşă: Inspecţia Muncii! Acestui balaur însetat de sânge de mic investitor
i se aduc de ani de zile ofrande în natură, compuse din nervi, aşteptare, buscu-
lade, obrăznicie şi lipsă de consideraţie. În fiecare lună la ghişeele inspectora-
telor teritoriale oamenii se calcă în picioare în efortul lor de a respecta legea şi
de a răspunde uneori şi celor mai absurde solicitări. Este o veritabilă tranşee
ce delimitează, pe de o parte, carnea de tun a acestei dispute, iar pe de alta plu-
toanele de execuţie ale funcţionarilor publici care-şi perfecţionează tirul şi me-
todele. Acest război durează de ani de zile şi cruzimea cu care e dus s-a
accentuat de când la cârma instituţiei a venit o distinsă doamnă inspector ge-
neral, înzestrată cu un uluitor talent de a se furişa printre schimbările de miniştri
sau de guvernări, în ciuda gabaritului, pentru a-şi duce mai departe opera de
umilire a contribuabilului. Este aproape fără termen de comparaţie impoliteţea
de care dă dovadă această instituţie care priveşte lipsa de organizare şi de res-
pect faţă de cetăţean ca pe un dat obiectiv. Indiferenţa la orice semnal - şi se
trag, slavă Domnului, de fiecare dată când termenele de depunere a nenumă-
ratelor hârţoage doveditoare ajung la limită - instituţia îşi propulsează şi per-
fectează metodele de umilire a celor pe care ar trebui să-i servească în cel mai
operativ mod posibil. Rămasă în Evul Mediu într-o ţară care se străduieşte să
păşească în Europa, Inspecţia Muncii se dovedeşte incapabilă - prin cei care o
conduc şi coordonează - să-şi îndeplinească atribuţiile pentru care a fost creată.
Timidele încercări se soldează, de fiecare dată, cu un balamuc mai mare şi cu
totala zăpăcire a oamenilor. Înclin să cred că toată această tevatură are şi un
scop ascuns: acela de a perpetua un sistem de atenţii şi de privilegii pe care
funcţionarul public le primeşte pentru a uşura drumul celor care trebuie să ştie
să se orienteze. Nu demult o televiziune a filmat printr-o parcare a unui inspec-
torat teritorial intensul trafic de sacoşe şi pachete care preceda operaţiunea pro-
priu-zisă de la ghişeu. Credeţi că s-a întâmplat ceva? Nici pomeneală. Ca de
obicei, doamna Basuc - aşa o cheamă pe şefa bulibăşelii numită Inspecţia Mun-
cii - a acuzat ziarele de manipulare şi ziariştii de interpretare eronată. Cea
corectă era, desigur, aceea că la Inspecţia Muncii totul merge strună şi nemul-
ţumiţi sunt doar cârcotaşii. Domnule Păcuraru, dacă scăpaţi de DNA, asmu-
ţiţi-vă niţel inspectorii şi consilierii asupra acestui viespar şi faceţi puţină ordine
- în caz că vă interesează cu adevărat buna funcţionare a instituţiilor pe care le
conduceţi. (22 ianuarie)
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Mai avem prieteni 
doar prin Georgia...

Membră, de un an, a Uniunii Europene, România este astăzi într-o
situaţie în care nu cred că s-a mai aflat vreodată: una de izolare cvasi-totală. În
Uniune, sunt tot mai mulţi cei care privesc chiorâş intrarea noastră într-o fa-
milie care părea până acum mai liniştită. De la italieni, potopiţi de ţiganii şi de
infractorii noştri, până la nemţi, revoltaţi că le furăm locurile de muncă, tra-
versăm o paletă de poziţii plină de reticenţe şi de resentimente. La Bruxelles
şi la Strasbourg suntem reprezentaţi de o mână de politicieni de care în ţară nu
mai era nevoie şi care se trezesc acolo că n-are cine să-i introducă în cercurile
de lucru şi de lobby. Liderii noştri sunt atât de prinşi în ciorovăiala lor fără
sfârşit încât atunci când mai fac o vizită pe afară aproape că nu mai ştiu pe ce
lume trăiesc. Cel mai autorizat dintre reprezentanţii noştri - este atât de izolat,
datorită comportamentului său buimac, încât aproape nimeni nu-l mai invită
şi nici nu se dă cineva de ceasul morţii să ajungă pe la Bucureşti. În tot acest
timp, în jurul nostru se ţes relaţii şi alianţe care ne scot practic din orice joc.
Vizita lui Putin la Sofia aproape că ne-a dat lovitura de graţie. În timp ce rela-
ţiile economice - că de altele nu mai poate fi vorba - dintre ruşi şi noi au căzut
dramatic după puseele de „independenţă” ale lui Băsescu, Bulgaria devine un
pertener privilegiat al Rusiei. Miel blând, bulgarii au reuşit să sugă cu succes
şi la oaia comunitară şi la cea rusească, urmând să devină, prin consecinţele
contractelor semnate cu Putin, un actor important pe piaţa energiei în zonă.
Acordurile de la Sofia pun deja sub semnul întrebării proiectele româneşti re-
feritoare la Cernavodă şi n-am auzit încă vreo voce care să atragă atenţia asupra
acestor lucruri.Starea actuală este consecinţa directă a neputinţei de care dau
dovadă forţele politice venite la putere în 2004, într-un mod care frizează abu-
zul. Dezbinate şi incompetente, acestea irosesc timp şi resurse într-o bătălie
absurdă. Incapabili să se acordeze în interior, transferă în exterior aceste dis-
pute. Nu întâmplător, România nu are relaţii nici măcar politicoase cu vreunul
dintre vecinii săi. Dacă e să luăm lucrurile la bani mărunţi, vom constata cu
uimire că singurul prieten al lui Băsescu este Saakaşvili, în îndepărtata - in-
clusiv de democraţia autentică - Georgia...   (23 ianuarie)

Ba pe-a mamei d.voastră!
Episodul este, practic, fără precedent: mi-l imaginez pe elegantul, po-

liticosul, aferatul Teddy, prin Iordania, pe unde era la momentul cu pricina, as-
cultând şi - probabil nevenindu-i să-şi creadă urechilor - ce auzea în receptorul
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telefonului. Mi-l imaginez şi pe interlocutorul său, încruntat, furios, probabil
la o oră la care nu avusese încă prilejul să-şi echilibreze metabolismul, încon-
jurat de câţiva dintre consilierii săi, uluiţi şi ei de ce iese din gura şefului... Po-
litica românească trece, aproape firesc, într-o nouă fază: aceea a înjurăturii
groase, directe, aruncate în faţă! Motivele sunt serioase: raţiuni de stat. Furios
că documentele remise de el ministrului-interimar - al Justiţiei, n-au ajuns încă
la DNA, Băsescu l-a luat la refec pe Meleşcanu. Nu ştiu exact cum a sunat  în-
jurătura. O ştiu doar cei care vor fi fost de faţă. O ştie şi colegul lui Meleşcanu,
Nicolăescu, căruia acesta i s-a plâns. Băiat subţire, diplomat, Meleşcanu n-a
avut replica tradiţională la acest tip de interpelare. N-a avut nici curajul de a
da în vileag modul în care a fost agresat. I-a pasat această sarcină ministrului
Sănătăţii, cel care tocmai se exprimase în sensul că preşedintele ar avea o pro-
blemă de sănătate, episodul respectiv venind în sprijinul susţinerii sale. Ne
aflăm în faţa unui model de comportament tipic mahalalei, periferiei societăţii.
Ceea ce urmează n-ar putea fi decât o altercaţie fizică. Aşa ceva se mai practică
în politica unor ţări, e drept mai depărtate. Ce să mai spun: că niciodată
România nu a fost teatrul unor manifestări de mai joasă calitate ca cele care se
derulează acum. Că niciodată clasa politică n-a coborât atât de jos – nici măcar
pe vremea debutului cu CPUN. Respectul reciproc, respectul faţă de cetăţean
au dispărut  în ceaţa intereselor şi orgoliilor personale. Avem, în sfârşit, poli-
ticienii pe care-i merităm, dar pe care, în vâltoarea speranţei de mai bine de la
vot i-am crezut altfel. Şi nu sunt! 

P.S. Oare de ce îmi vine greu să mi-l imaginez pe Iliescu înjurând un
ministru? Sau pe Constantinescu? Şi de ce nu mă surprinde prea tare că a făcut-o
Băsescu? (24 ianuarie)

Dezbinare-n cuget şi simţiri
Aniversarea istoricei uniri, cea care a semnat actul de naştere al

României moderne la 1859, prefaţând desăvârşirea unui proces exemplar decis
prin voinţă populară la 1918, sună fals în contextul actual. Adunaţi de nevoie
şi fără chef la Iaşi, liderii noştri politici au aniversat privind chiorâş unii spre
alţii şi neştiind cum să facă să nu li se încrucişeze drumurile. Din atitudinea
lor derivă şi o tot mai marcată dezbinare la nivel colectiv, România împărţindu-
se, din nou, păgubos şi neverosimil, în mai multe clone. Oricât ar părea de pa-
radoxal, am sentimentul că niciodată românii n-au fost mai uniţi, „în cuget şi
simţiri”, decât atunci când asupra lor s-a abătut teroarea ideologică a comu-
nismului autoritarist. Atunci România a fost, pe de o parte, divizată între „ei”
şi „noi”, iar pe de alta s-a coagulat într-o rezistenţă tăcută, dar consecventă,
împotriva bunului plac care cobora întreaga naţiune la condiţia de turmă, fără
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drepturi dar cu nelimitate obligaţii. Din această „unire” a rezultat explozia po-
pulară din decembrie 1989. A fost o despărţire violentă de o realitate anacronică
şi împovărătoare şi s-a văzut, mai bine ca oricând, cât erau de singuri, de izolaţi
şi de rupţi de realitate, cei mai „iubiţi” dintre muritori. Din păcate, sentimentul
ăsta de înfrăţire generală n-a durat mult. Ba a durat chiar foarte puţin, până
când adversităţile şi diversităţile ţinute în frâu de controlul totalitar s-au dez-
lănţuit. Am asistat vreme de câţiva ani la cele mai îndârjite şi mai nefireşti dis-
pute de principii a căror miză era era una foarte materială: acapararea puterii,
într-un sistem care proclamă, dar nu aplică, principiile democraţiei. Exerciţiul
unei libertăţi asumate dincolo de limitele ei fireşti a fost corectat şi ratificat de
obiectivul fundamental - intrarea în marea familie europeană. Pasul a fost făcut
şi odată ajunşi acolo românii demonstrează că nu sunt în stare să respecte nici
spiritul şi nici litera comportamentului democratic. Nesfârşitele dispute, utili-
zarea instituţiilor pentru şicanarea adversarilor, invectiva şi insolenţa au devenit
instrumente de lucru curente. Unirea a dispărut şi din cuget şi din simţiri, dar
continuă să fie sărbătorită cu fals respect şi lipsă de pudoare...   (25 ianuarie)

Pericolul turbării politice 
O ştire postată pe fluxul unei agenţii de presă mă face să încep să în-

ţeleg ceva mai bine ce se întâmplă în jurul meu: cică în 2007 au fost confirmate
355 de cazuri de turbare! E drept, la animale. Ce garanţii avem însă că modul
în care se comportă o bună parte dintre conaţionalii noştri care au responsabi-
lităţi publice nu este determinat de un transfer, neidentificat din punct de vedere
medical, al virusului de la animale la oameni? Nu avem nici astăzi o confirmare
documentară, bazată pe probe, că în România ar fi fost gripă aviară, deşi fostul
ministru Flutur ne ţinea zilnic prelegeri pe această temă. Ba a şi cheltuit câteva
milioane bune de euro ca s-o combată. De ce n-ar fi turbarea cauza scandalului
permanent la nivel înalt? Poate cineva să garanteze că acesta este un compor-
tament normal? Că fără vreo muşcătură de ceva, oameni altfel la locul lor,
încep deodată să se agite, să sară în sus, să se congestioneze, să ameninţe, să
bată cu pumnul în masă sau să se înjure la telefon? Greu de presupus.Probabil
că societatea românească este mediul propice pentru proliferarea unui virus
mai puţin fatal decât cel cunoscut în analele medicale, care nu se transmite
(încă) prin muşcături, ci prin aerul pe care-l respiră persoane aflate în contact
permanent. Maladia a cunoscut, poate, unele mutaţii care dau persoanelor in-
fectate aparenţe de normalitate între crize manifestate ciclic cu violenţă. Ca
orice molimă, ea se poate răspândi uşor şi cred că ar trebui făcute cercetări
dacă nu cumva ea poate să prolifereze şi pe calea undelor. Contactul zilnic cu
televizorul de unde se revarsă aproape continuu manifestările ce caracterizrază
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maladia poate să devină fatal. Este, dealtfel, notoriu faptul că din ce în ce mai
mult, la nivelele inferioare, oameni obişnuiţi încep să se manifeste precum
oamenii politici.Problema mi se pare serioasă şi cred că factorii responsabili
ar trebui să se mobilizeze pentru limitarea efectelor negative ale epidemiei şi,
eventual, pentru producerea unui vaccin care să-i pună la adăpost pe români
de turbarea generalizată. (26 ianuarie)

Taxa de ultimă răzgândire
Ministrul Finanţelor (şi nu numai) s-a declarat extrem de încântat de

modul în care Comisia Europeană a primit noile propuneri ale României refe-
ritoare la taxa de primă înmatriculare. Potrivit dlui Vosganian, comisarul eu-
ropean Laszlo Kovacs ar fi transmis felicitări Guvernului român în legătură cu
proiectul propus Comisiei Europene privind modificarea „taxei de poluare
auto” cum se numeşte acum birul pus de Tăriceanu şi partenerii săi de business
cu maşini noi, pe maşinile vechi anul trecut.Mare lucru să fii politician! N-ai
nevoie de memorie, că mai mult te încurcă. Trebuie să iei orice lucru de nou -
adică de primă înmatriculare mentală - şi să nu bagi în seamă ce-a fost până
atunci. Eu n-am această calitate şi de aceea nu pot să uit modul absolut năucitor
în care dl ministru Vosganian încerca să demonstreze la o tablă cât de bună e
taxa cu pricina şi cum se calculează ea. Secvenţele respective pot face parte
cu succes dintr-o antologie a umorului involuntar şi Cârcotaşii au bătut moneda
pe ele cât au putut. Ba mi-duc aminte şi ce entuziastă era dna Sulfina Barbu,
cât timp era ministru al Mediului în Guvern şi cât de nocivă i s-a pătut aceeaşi
chestie după ce a dat-o Tăriceanu afară. Cum n-am calitatea dlui Vosganian nu
pot să uit nici ce scandal a stârnit această taxă la Bruxelles, şi cum acelaşi co-
misar care acum ne transmite felicitări, ne-a acuzat de sfidare a regulior con-
curenţialităţii şi ne-a plesnit o procedură de „infringement” care n-a fost încă
ridicată. Nu uit, deasemenea, nici cum se dădea cocoş premierul şi ne spunea
cum se va duce el la Bruxelles să se ia de gât cu Europa pe această temă şi cum
îi va convinge până la urmă de justeţea măsurii sale.Acum, cu felicitări dar cu
coada între picioare, Guvernul dă înapoi şi modifică radical prevederile unei
taxe abuzive şi aplicate doar ca să se mai ia cu japca nişte bani de la amărâţi.
Frumuseţea este - şi nu ne-o spune nici dl Vosganian şi nici altcineva - că după
ce va fi promovată printr-o Ordonanţa de Urgenţă, taxa modificată va putea fi
aplicată doar după ce o aprobă Parlamentul şi Comisia Europeană ia conştiinţă
de acest lucru şi suspendă infringementul. Atunci abia, domnii Tăriceani şi
Vosganian vor băga mâna adânc în buget şi vor scoate de acolo bănuţii încasaţi
abuziv pentru a-i înapoia celor care au plătit o taxă neconformă regulamentelor
europene. Căci - probabil că cei din Guvern n-au aflat încă - în Uniune fiind,
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au prioritate reglementările acesteia. Oricum, negustoria e clară: ce-ai băgat
într-un buzunar, scoţi din altul. Şi Europa te felicită! (28 ianuarie)

Scandalul purificării conservatoare
Alegerile de la Partidul Conservator marchează un moment important

în istoria de aproape 14 ani a celui mai proeminent dintre partidele “mici”.
Spun important, pentru că, în ciuda unui stereotip sau a unor rezerve, Partidul
Conservator - fost Umanist - are deja o tradiţie la guvernare sau în preajma ei.
Începând din 2000 şi până la finele lui 2006, partidul lui Dan Voiculescu s-a
aflat neîntrerupt în prima linie a deciziilor politice. Cea mai mare performanţă
a sa este aceea de a fi înclinat balanţa puterii, după alegerile din 2004, spre
Alianţa DA, după alianţa electorală pe care o făcuse de două ori cu PSD. Cum
şi în ce condiţii s-a întâmplat acest lucru - nu mai are prea multă importanţă.
Important este faptul că, de la o “jucărie personală” a magnatului Dan Voicu-
lescu - cum părea să fie până în 2000 a evoluat spre o formaţiune viabilă, de
sine stătătoare, cum o dovedeşte această rundă de alegeri desfăşurată dumi-
nică.Există o prejudecată care îi face pe comentatorii care nu îl simpatizează
pe Voiculescu să transfere această  antipatie asupra a tot ceea ce este legat de
el. Nu este neobişnuit ca acţiunile PC-ului să fie ironizate sau persiflate în ideea
că nu reprezintă altceva decât o anexă a patronului grupului INTACT şi că par-
tidul ca atare nu există decât datorită banilor şi influenţelor  pompate în el de
către Dan Voiculescu. Ei bine, aceste alegeri - care au făcut deliciul amatorilor
de scandal si can-canuri - nu demonstrează altceva decât că partidul începe să
funcţioneze dincolo de dorinţele şi voinţa preşedintelui fondator şi că - asemeni
duhului scăpat din clondir - nu mai poate fi controlat de către acesta. Ar fi o
naivitate să ne închipuim că de mâine Partidul Conservator va funcţiona ca o
identitate independentă. El este încă legat printr-o multitudine de fire nevăzute
de voinţa patronului, retras din consiliul de administraţie, dar înca deţinător al
capitalului social majoritar. Nici faptul că alegerile au cam ieşit aşa cum şi-a
dorit acesta nu mi se pare relevant. Desigur, au existat multe neclarităţi şi con-
fuzii organizatorice şi de statut - de pildă, e absurd ca cei trei candidaţi să fi
obţinut mai multe voturi împotrivă decât pentru, iar câştigătorul să fie decis
cu voturi “cumpărate” - dar astea sunt deja amănunte. Însăşi manifestaţia de
protest din sală mi se pare un semn bun - semnul trezirii la realitate a unor oa-
meni resemnaţi să fie conduşi, dirijaţi cu mână de fier. Din acest “scandal” ar
putea să iasă chiar viitoarea identitate a unui partid marcat până acum de im-
pactul negativ pe care l-a avut la o categorie a electoratului personalitatea
liderului său istoric şi deciziile  sale contradictorii. Deocamdată, conservatorii
au a se linişti, a înghiţi găluşca primului şef de partid femeie din România, şi
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a-şi regândi strategia electorală în scrutinul pentru locale unde pentru prima
dată vor merge fără eticheta lui  “Felix”. Şi care va fi cel mai concludent test
de viabilitate al formaţiunii. (29 ianuarie)

Schimbare de gardă în presa scrisă
Odată cu demisia lui Sorin Roşca Stănescu de la conducerea cotidia-

nului „Ziua” se încheie, practic, etapa care a stat sub semnul jurnaliştilor for-
maţi la şcoala presei pre-revoluţionare.După decembrie 1989, ziarele care
fuseseră editate de Partidul Comunist Român şi-au câştigat independenţa, la
conducerea lor venind gazetari care, în general, nu avuseseră funcţii de con-
ducere în presa comunistă. Primul ziar al Revoluţiei, „Libertatea”, moştenitor
al efectivelor „Informaţiei Bucureştiului” l-a ales prin vot, ca redactor şef pe
Octavian Andronic. La „România Liberă” puterea a fost preluată de echipa jur-
naliştilor daţi afară şi trimişi prin puşcării în ultimii ani: nimeni nu l-a contrat
pe Petre Mihai Băcanu când acesta s-a instalat la  conducerea ziarului. La
„Adevărul” a venit un redactor şef din afară – Darie Novăceanu. Mai puţin clar
a fost transferul de putere de la „Tineretul Liber”, unde a fost formată mai întâi
o echipă, după care conducerea i-a fost atribuită lui Aurel Perva. Noile ziare
apărute în 1990 au apelat la jurnalişti din vechea gardă: „Curietul Naţional” la
Horia Aexandrescu, „Azi” - la Octavian Ştireanu, „Dimineaţa” - la Radu Bog-
dan. Săptămânalele au apelat la aceeaşi „rezervă de cadree”: „Expres” - Cornel
Nistorescu, „Zig-Zag” - Ion Cristoiu. Schimbările de pe parcurs i-au adus apoi
în prima linie pe Ştefan Mitroi, la „Tineretul liber”, pe Valentin Păunescu la
„Curierul Naţional”, după plecarea lui Horia Alexandrescu la noul „Cronica
Română”, sau Ion Cristoiu, atunci când s-a lansat „Evenimentul zilei” în 1992.
Mişcările care au avut loc în anii următori s-au  consumat în interiorul aceloraşi
echipe. Ziarelele-fanion şi-au format formulele de conducere: puciul de la Ade-
vărul s-a soldat cu instalarea lui Dumitru Tinu în locul lui Darie Novăceanu,
încă din 1991; a apărut „Ziua”, în 1994, cu Sorin Roşca Stănescu în funcţie,
trecut de la Libertatea la România Liberă şi apoi la Evenimentul Zilei şi Ultimul
Cuvânt; „Tineretul Liber” şi-a încetat primul existenţa după o tentativă de re-
suscitare din partea lui Ion Cristoiu; Cornel Nistorescu i-a luat locul lui Cristoiu
la „Evenimentul Zilei”, după ce noua putere, venită odată cu schimbarea din
1997 a făcut presiuni asupra patronatului; Octavian Andronic a părăsit „Liber-
tatea” vândută între timp elveţienilor de la Ringier, în 1998, în favoarea unui
proiect dezvoltat de Sârbu, la PRO. Ieşirile din scenă au continuat cu Dumitru Tinu,
prin accidentul din 2002, cu Cornel Nistorescu, la încetarea contractului cu Ringier,
în 2005, cu Petre Mihai Băcanu, după preluarea ziarului de către Adamescu, în 2006,
şi acum cu Sorin Roşca Stănescu. Au mai rămas în scenă, în presa scrisă, Octavian
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Ştireanu, la AZI,  Horia Alexandrescu, la „Independentul”, devenit săptămânal, şi
Radu Bogdan, la Nine O,Clock. (30 ianuarie)

Conţopista de la minister
Există un soi de funcţionar public fără alte merite decât oportunismul,

care prosperă şi se afirmă împăunându-se cu munca altora, pe care însă se pri-
cepe s-o prezinte ca fiind a sa. Este conţopistul clasic, fără mânecuţe, dar cu
tupeu şi pretenţii. Am dat peste noi astfel de specimene, recent, la Ministerul
Sănătăţii. Sesizând o situaţie anormală, din punctul de vedere al transparenţei,
o fundaţie care are ca obiect de activitate promovarea principiilor democraţiei
şi ale statului de drept, cu tot ce implică acestea, a solicitat ministrului Sănătăţii
organizarea unei dezbateri publice pe marginea a două Ordonanţe de Guvern
care urmau să între pe agenda Executivului peste doar câteva zile. Eugen
Nicolăescu a sesizat această deficienţă şi a acceptat solicitarea fundaţiei de a
se organiza o dezbatere care să-i reunească pe cei implicaţi de efectele acestor
reglementări, privitoare la restricţiile aplicate fumătorilor şi la publicitatea pen-
tru ţigări. Fundaţia s-a ocupat de materialele documentare, de mobilizarea par-
ticipanţilor, de mediatizarea acţiunii. Persoana responsabilă de acţiune - o
consilieră a ministrului pe nume Furtunescu, cea care ar fi trebuit să aibe ini-
ţiativa dezbaterii în timp util şi nu cu o zi înainte de şedinţa de Guvern în care
erau prezentate proiectele – a catadixit să-şi facă apariţia cu cinci minute după
ora fixată şi cu decizia fermă de a-i pune la punct pe participanţi de pe o poziţie
de vătaf pe moşia proprie. Doar sosirea ministrului a readus lucrurile în matca
lor firaescă, dând dezbaterii un rost concret: acela de a stabili ce modificări
sau îmbunătăţiri concrete puteau     fi aduse unui document însăilat în pripă şi
cu numeroase erori de traducere, de care se face responsabilă aceeaşi doamnă
(între noi fie spus, proiectele erau, la ora respectivă, deja trimise la Guvern).
Fapt remarcabil, în acord cu părţile implicate (era să zic „vătămate”) Eugen
Nicolăescu a concluzionat menţionând punctual articolele care urmau să fie
reformulate, anulate sau înlocuite în textul proiectelor... deja plecate!După toată
tevatura, laurii transparenţei şi i-a tras, desigur, madam Furtunescu, campioană
a oportunismului.

P.S. Poate că cei care au făcut legea Transparenţei ar trebui să o amen-
deze, menţionând termene precise de organizare a dezbaterilor, nelăsându-le
la latidutidinea conţopiştilor. (31 ianuarie)
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Bumerangul taxei “ecologice”!
Taxa asta de „primă înmatriculare” tinde să devină o veritabilă emblemă a
guvernării liberalo-udemeriste. O emblemă de confuzie, nehotărâtoare, lăcomie
şi lipsă de logică.Strâns cu uşa de procesul promisiunilor populiste, Tăriceanu
a părut să întrezărească soluţia unei redresări parţiale: boom-ul automobilistic
al românilor. Tot omul vrea o maşină, bineînţeles, de import, şi dacă nu se poate
nouă, mai veche dar de marcă. Taxarea acestei damblale, i-au spus specialiştii
de la Finanţe, ar mai aduce ceva în haznaua bugetară, tot mai goală.Zis şi făcut:
de mână cu Vlădescu, Tăriceanu a pornit la atac. I-au zis, întâi, „taxă de
mediu”, aliindu-şi-o şi pe madam Sulfina de la democraţi, că făceau încă parte
din guvernare. Adică, în felul ăsta urma să fie stăvilit afluxul de rable din
Occident, dându-se (mai) fiecărui român şansa de a accede la o maşină nouă.
Rablele sunt poluante - şi ministrul finanţist, Vosganian, s-a întrecut pe sine
făcând calcule şi arătând prin ce fineţuri se lucrează taxa. S-a renunţat la arti-
ficiul de mediu şi a rămas doar o taxă  pe primă înmatriculare. Atunci a sărit
în sus Comisia Europeană, şi Laszlo Kovacs a anunţat că ne pune la zid pentru
încălcarea principiilor concurenţialităţii. „Ba noi pe voi!” - a zis atunci Tări-
ceanu şi a promis că va pleca personal la Bruxelles să le explice incapabililor
de acolo raţiunile profund umaniste ale taxei. N-a ţinut şi Comisia ne-a pus
sub „urmărire”. De voie, de nevoie, Guvernul a schimbat macazul. N-a renunţat
la taxă, dar a întors-o pe dos: a scumpit-o la maşinile noi şi a ieftinit-o la cele
vechi! Aşa cum zicea la început că nu e bine. S-a găsit însă un argument : cică
maşinile vechi poluează mai puţin, că au viaţă mai scurtă! Şi taxa a redevenit
de mediu. Comisia Europeană a zis: „treaba voastră”! Şi de aici începe, într-
adevăr, treaba noastră. Ţinând-o langa cu taxa tăricenii şi-au pus în cap toate
opoziţiile: rând pe rând, cei care mai întâi votaseră sau fuseseră de acord cu
ea, s-au răzgândit. Din raţiuni înalte: poporul! Vezi bine, e un nou bir, necinstit
şi nemilos, care se pune în cârca naţiunii şi noi nu putem accepta aşa ceva!
Au zis-o democraţii, au zis-o şi pesediştii, o zic şi peremiştii şi conservatorii.
A mai rămas cineva? Da, liberalii şi ungurii. Prea puţin, însă, ca ordonanţa să
poată fi trecută prin Parlament. Şi să vezi atunci belele! Dacă nu cade, că mai
e prea puţin până la alegeri, Tăriceanu & Co se aleg cu o notă de plată consis-
tentă: banii înapoi la cei de la care s-au luat. Şi gaura din buget, aferentă neîn-
casărilor programate. Şi uite aşa, reuşiră băieţii de la Victoria să-şi facă din
taxă un bumerang care se întoarce, vâjâind şi-i pocneşte în moalele capului!
(01 februarie)
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România în camera de gazare...
Creşterea preţului gazelor naturale, de la începutul acestei luni, riscă

să se transforme într-un veritabil genocid al românilor. Nu al tuturor, ci al celor
care şi-au făcut iluzii că încălzirea pe bază de gaze îi va scăpa de frigul moştenit
în oase de pe vremea lui Ceauşescu. După 1990, odată cu colapsul-economic
al termoficării, a luat avânt înlocuirea acesteia cu centrale de apartament. Ga-
zele erau încă subvenţionate şi nici piaţa mondială nu reacţionase violent la
multiplele crize prin care treceam. Au fost vreo 10 ani de aur pentru negustorii
de echipamente şi pentru instalatori. Părea să se fi instalat acea atmosferă caldă,
după care tânjiseră atâta vreme oamenii speriaţi de frigul, foamea şi frica ce
făcuseră ravagii în ultimii ani de comunism.N-a fost însă nevoie să treacă prea
mult pentru că aceiaşi nemulţumiţi - mulţumiţi să constate că nici capitalismul
nu e raiul pe pământ.Preţul gazelor a crescut continuu şi, odată cu el, butonul
căldurii s-a răsucit tot mai mult spre zero. Deja, în multe locuinţe de oameni
cu venituri mici, centrala de apartament s-a transformat într-o mobilă ornată
cu dantele şi bibelouri. În case este din nou frig şi perspectiva pe care o aduce
noul preţ este una care le îngheaţă oamenilor şi bruma de speranţă cu care au
mai rămas.Cei care au putut s-au întors la termoficare. Ceilalţi, ca pe vremuri,
pun o haină în plus şi urmăresc cu spaimă buletinele meteorologice. Şi-au
făcut-o cu mâna lor! - ar putea să spună cel care stă comod în faţa şemineului,
fără grija facturii. Dar se înşală. Figura le-a făcut-o un stat incapabil să-şi pre-
vadă o politică pe termen lung, să-şi stabilească priorităţile şi căile de atingere
a lor. În locul unor dezbateri sau a unor proiecte realiste, reprezentanţii autori-
tăţilor au asistat pasivi la toată această agitaţie buimacă ce-i aduce acum pe cei
mai defavorizaţi dintre semenii noştri în situaţia de a aprecia lucrurile ca pe o
ameninţare mortală: veritabilă cameră de gazare! (02 februarie)

Viitorul academic al CNSAS-ului
Fiecare lucru trebuie făcut la timpul său - spune o maximă din bătrâni

pe care aproape nimeni n-o ia în seamă. Altminteri întârzierile sau nepotrivirile
se răzbună. Este şi cazul CNSAS-ului. Deconspirarea securiştilor care au comis
fapte incompatibile cu norma morală şi socială, precum şi informatoriilor care
au făcut din delaţiune un instrument prin care au fost provocate suferinţe era
una dintre priorităţile post-revoluţionare. Dacă această purificare s-ar fi făcut
atunci - până prin ‘94 - ‘95 - societatea românească ar fi arătat, astăzi, cu totul
altfel. Cel puţin aşa îmi place să cred. Din nefericire, priorităţile momentului
s-au dovedit a fi cu totul altele şi consecinţele se văd cu ochiul liber. Securiştii
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şi turnătorii au avut timp şi spaţiu de manevră berechet pentru a se pune la adă-
post sau pentru a-şi curăţa biografiile de amănunte compromiţătoare, creându-şi
noi identităţi. În foşgăiala vremii au picat doar câţiva fraieri care nici măcar
nu au avut a se ruşina prea tare de mediul înconjurător. Iniţiativa lui Ticu
Dumitrescu a venit târziu şi într-un moment nepotrivit: acela în care ajunseseră
la putere prea mulţi dintre cei care aveau motive să se bucure. Care în răstimpul
scurs nu avuseseră prilejul să-şi cureţe urmele. Asta a şi explicat opoziţia feroce
pe care chiar forţele politice aflate la putere au făcut-o proiectului, croindu-l
strâmb cu tot dinadinsul. Ce a ieşit, pe ultimii metri ai guvernării Convenţiei
s-a văzut cu ochiul liber. De nouă ani, CNSAS-ul este un soi de struţo-cămilă
despre care nimeni nu ştie prea bine ce este şi ce trebuie să facă. Este o ironie
a sorţii că lui Dinescu & Co li se trage tocmai de la cel pe care au dorit cel mai
mult să-l rumenească la foc mic: Voiculescu. Au ignorat faptul că acesta poate
fi un adversar redutabil şi că are instrumentele necesare pentru a le da lovitura
de graţie: principiile democraţiei. Este limpede că decizia Curţii Constituţionale
va declanşa o veritabilă bătălie juridică în jurul instituţiei şi a “sentinţelor”
sale. Indiferent însă de rezultatul acesteia, un lucru este clar: la 20 de ani de la
Revoluţie o instanţă paralelă este anacronică. Dacă CNSAS-ul mai poate avea
un viitor acesta nu poate fi decât unul civic: un institut care să pună lupa istoriei
pe activitatea unei instituţii nocive, dar care a existat şi a “lucrat” o jumătate
de secol, în condiţiile legalităţii socialiste. (04 februarie)

Cântarea Colegiului
Dacă n-ar fi dramatic, ar fi chiar amuzant: se reia şirul şezătorilor po-

pulare din Piaţa Universităţii sau din jurul Clădirii CNSAS-ului. Cantautorii
se străduiesc să scoată noi şlagăre având ca rimă „jos”. Civicii de profesie, cu
barbă sau fără, îşi cotrobăie arhivele personale în căutarea de argumente general
valabile. Televiziunile, în pană de evenimente, dau buluc să-i prindă în direct
pe protestatari. Nu este altceva decât o încununare a atmosferei şi a tipului de
reacţie care au însoţit naşterea, funcţionarea acestei instituţii. Până în ziua în
care a căzut bomba în curtea sa.Consiliul acesta a fost o instituţie apărută târziu
şi croită strâmb. N-au dorit-o, în primul rând, cei care trebuiau să-i dea formă
şi atribuţii. Au cioplit-o şi au finisat-o înzestrând-o cu atribuţii nelegale tocmai
în scopul de a o dovedi incompatibilă. Strigă acum ca din gură de şarpe susţi-
nătorii necondiţionaţi ai desconspirării securiştilor şi informatorilor, în condi-
ţiile menţinerii intacte a profundei conspirări a instituţiei: de ce siniştrii
judecători ai Curţii au văzut abia acum că CNSAS-ul e pe lângă legea funda-
mentală? Într-adevăr, de ce? Din cauză că printre ei se află persoane cu biografii
discutabile? Pentru că sunt nostalgici ai expiratului regim? Nicidecum: pentru
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că abia acum a fost sesizată Curtea! Ea nu lucrează din oficiu, ca DNA-ul, ea
acţionează atunci când i se pune în braţe un caz. Ori abia Voiculescu a fost cel
căruia i-a dat prin cap să o facă! Nu s-a ştiut până acum că CNSAS-ul a fost
plănuit şi pus în faptă ca un fel de instanţă paralelă, ca un tribunal popular, care
el investighează, el judecă, el condamnă şi tot el respinge recursuri? Ba s-a
ştiut. Au tot zis-o, ba unul, ba altul, dar n-au insistat, ca să nu fie trataţi de ta-
libanii civismului drept adversari ai democraţiei. Toate argumentele puse în
motivaţie de Curtea Constituţională au fost vehiculate în aceşti zece ani, nu de
cei aflaţi la înghesuială, ci de persoane pentru care Constituţia este o lectură
mai limpede decât pentru alţii. Dar climatul era de aşa natură asigurat de trom-
petiştii civici încât orice observaţie de acest fel devenea similară cu fluieratul
în biserică. Cum a funcţionat CNSAS-ul zece ani fără să aibă legitimitate? Aşa
au cerut-o interesele de moment ale politicienilor. Aşa a hotărât indiferenţa ma-
jorităţii faţă de subiect. Aşa a vrut presa de scandal căreia drumurile la clădirea
din str. Dragoslavele i-au furnizat subiecte în perioadele de acalmie.Culmea
penibilului o atinge, în acest moment, greva foamei a funcţionarilor de la
CNSAS care, alături de şezătorile civice, ar reclama desfiinţarea Curţii Con-
stituţionale şi funcţionarea în continuare a Colegiului ca instanţă extraordinară
şi ca instrument de reglare a conturilor dintre diferitele tabere politice. Şi, oare,
de ce nu ar fi de mirare dacă lucrurile ar lua-o în direcţia asta? (05februarie) 

Raidul lui Sarko în patria “tainului”
Noul preşedinte francez a găsit un răgaz de patru ore ca să viziteze şi

România. După turneele triumfale prin America, China şi India şi prin alte lo-
curi importante ale lumii, unde Franţa încearcă să-şi recâştige capitalul politic
şi influenţa economică, vizita-fulger la Bucureşti pare una de complezenţă.
Parisul n-a făcut parte din axa pe care şi-a propus Băsescu să evolueze. Ba,
mai mult, francezii au fost acuzaţi a avea interese meschine în această parte a
Europei, unde ar fi venit doar ca să-şi ia „tainul”- apud acelaşi om politic. Şi
poate că absenţa totală din program a unei asemenea secvenţe - prezentă la loc
de frunte în toate celelalte turnee precedente - nu s-a dorit a fi altceva decât o
replică, o poliţă plătită pentru o exprimare imprudentă şi neprotocolară. Indi-
ferent care ar fi motivele, cert este că vizita lui Sarkozy la Bucureşti a fost una
exclusiv politică. Noul preşedinte francez n-a adus cu el în avion, nici oameni
de afaceri, nici proiecte economice. Şi asta nu pentru că, vezi Doamne, n-ar fi
o atribuţie prezidenţială, cum a încercat Băsescu să explice situaţia. Nu era o
atribuţie prezidenţială nici în China şi, totuşi, acolo firmele franceze au semnat
contracte de miliarde.Nici Putin, ca preşedinte, n-are astfel de atribuţii şi totuşi,
la Sofia s-au semnat cele mai mari acorduri economice din istoria Bulgariei.
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Într-o lume în care nu se mai confruntă marile blocuri militare, politica se face
cu instrumente economice. Nu se mai fac vizite oficiale doar de dragul întăririi
vreunei legături de prietenie sau pentru a se schimba impresii. Se fac pentru a
se pune la punct strategii economice care să aducă beneficii mai mari partene-
rilor implicaţi.Astfel stând lucrurile, apare întrebarea: de ce a venit Sarkozy la
Bucureşti, înainte de a vizita alte capitale, mai răsărite, din „noua Europă”? De
ce a ales România? Probabil că este vorba despre vechiul „Sindrom De
Gaulle”. Naţiune orgolioasă, Franţa tânjeşte după un rol de primadonă pe scena
politică mondială. Pentru asta are nevoie de fani fideli. Şi unde altundeva îi
poate găsi decât în balconul francofon. România mai este - era - o ţară de cul-
tură şi civilizaţie francofonă. Sarko încearcă să resusciteze această caracteris-
tică. O face însă în stilul predecesorilor săi: fără a se implica la niveluri mai
profunde. Ci la nivelul lozincilor şi al sentimentelor şi al sloganelor pe care le
tot auzim de 18 ani încoace, dar al căror efect nu-l simţim. Pentru un astfel de
mesaj şi cele 4-5 ore ale vizitei-fulger par prea lungi... (06februarie)  

Campionii austerităţii
Gata! S-a hotărât: 2008 va fi un an de austeritate. Conclavul celor

trei „crai” de la răsăritul bugetului - Tăriceanu, Vosganian şi Isărescu - a con-
cluzionat că în cel mai important an al actualului mandat nu se vor mai face
pomeni electorale!Pentru primii doi, o asemenea declaraţie este sinonimă cu o
sinucidere politică! Cum să-i convingi pe oameni să te voteze când le spui clar
că nu le mai dai nimic de pomană? Tradiţia dâmboviţeană cere ca votul să fie
cumpărat cu mici cadouri, mici pomeni şi alte soiuri de bacşişuri, deşi practica
a arătat destul de limpede că efectul acestora este practic nul. Cine a făcut mai
multe daruri către electorat decât guvernul Năstase în 2004? Nimeni! Şi puterea
de atunci a pierdut şi guvernarea şi preşedinţia - nu mai are importanţă cum!
Cert este că plus-valoarea asta nu s-a întors către cei care au împărţit-o. Istoria
recentă ne arată că, cel puţin în ultimele trei cicluri electorale, cei care au avut
mijloacele şi resursele necesare pentru a înmuia inima electoratului n-au avut
câştig de cauză. Nici PDSR-ul, în 2006, nici Convenţia, sau ce se mai alesese
de ea în 2000, şi nici PSD-ul în 2004. Poate că, într-un moment de luciditate,
Tăriceanu şi Vosganian s-au gândit şi ei că nu are rost să-şi şubrezească şi mai
mult edificiul guvernării pentru că tot n-au ce să câştige. Pentru orice liberal
cu puţină minte este aproape limpede că festinul guvernării sau al co-guvernării
a luat sfârşit şi că o bună bucată de vreme de acum încolo nu vor mai avea un
loc rezervat la masa puterii. Pe liberali îi interesează însă să-şi conserve măcar
scorul pe care, în mod surprinzător pentru ei în primul rând, l-au înregistrat la
europarlamentare. Şi pentru asta le-ar fi suficientă o poziţie mai fermă şi mai
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realistă în politica socială. E improbabil ca cineva să-i mai dea jos acum când
mai e puţin până la locale şi nu prea mult până la parlamentare. Un bilanţ eco-
nomic mai bun, bazat pe descurajarea cheltuielilor bugetare i-ar putea ajuta în
conturarea unei „impresii artistice” superioare performanţei tehnice. Intenţia
este, deci, bună. În politică, însă, ca şi în alte domenii, drumul spre catastrofă
e pavat cu intenţii bune!  (07 februarie) 

Riscurile democraţiei
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 re-
gretabile. 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 nicio 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 aspiraţia
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 scindeze societatea şi să
conducă, inevitabil, spre dictaturile în lanţ care au urmat. Teama de repetarea
unor astfel de evenimente a făcut ca croitorii Constituţiei 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 aspiraţii autoritare. Lui Băsescu nu i se potriveşte
de fel, tocmai pentru că el interpretează în chip cu totul diferit menirea sa is-
torică. 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 instalat la vârf, creează cele mai propice condiţii pen-
tru a fi dat cu greu jos. Coborând 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  introducere pentru a ajunge la subiect: devenirea “primarul
de cartier”, ca lider politic. Cei nemulţumiţi  însă, de ideea ascensiunii politice
a unui astfel de model, nu reuşesc să mobilizeze un contracandidat. Astfel,
“primarul de cartier” are toate şansele să urce la nivelul urmator, să zicem cel
municipal. O ridicare în grad pe cât de nefirească, pe atât de periculoasă. “Pri-
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marul de cartier” n-are cultură, însă, are vână de lider. Iar ceea ce produce
îl face să creadă, pe bună dreptate, că locul său e mai sus. Şi că nu poate
fi oprit! Problema, însă, nu  este aceea de a-l opri. Problema este: ce se va
întâmpla după ce va câştiga? Care va deveni viitorul său obiectiv? Ce forţe
se vor trezi în acel moment şi cum vor reacţiona ele? Cum va reacţiona
întreaga clasă politică la asaltul sistematic al liderilor de tipul “primarilor
de cartier”?   (08 februarie) 

Imposibilul “5%” din ţara lui “16%”
Dacă Guvernul nu mai vrea să facă anul acesta “pomeni electorale”,

le face Parlamentul. Sau încearcă să le facă. Ideea umanistă cu reducerea TVA
la alimentele de bază s-a conservat câţiva ani buni pentru a da roade acum,
când partidul d-lui Voiculescu nu mai este la guvernare, ci într-un fel de opo-
ziţie. Cât au fost colegi de cabinet, Tăriceanu şi Voiculescu n-au reuşit să cadă
asupra acestui acord ce ar fi urmat să demonstreze preocuparea conservatorilor
pentru hrana de fiecare zi a omului obişnuit. Propunerea a găsit rezonanţă în
Senat abia acum, cu sprijinul masiv al PSD-ului, partid care cu o mână îi dă
lui Tăriceanu şi cu alta îi ia, ca să-şi demonstreze echidistanţa. Ideea (teoretică)
este că un TVA de 5% va face viaţa maselor mai suportabilă. Pâinea, laptele,
carnea se vor ieftini automat cu cele 14 procente pe care statul nu la va mai în-
casa de la consumator. Idee nobilă, PSD-ul a mâncat şi el o pâine de genul
acesta, la medicamente, parcă, reducând TVA de la 19 la 9 la sută. Rezultatul
a fost că nici medicamentele nu s-au ieftinit - ba dimpotrivă - şi nici statul nu
şi-a completat golul din buget din alte surse. Sigur, Tăriceanu poate fi suspectat
de multe judecăţi subiective, dar de data asta cred că are dreptate. Comerciant
el însuşi, ştie foarte bine că această categorie de parteneri economici nu va da
niciodată înapoi, scăzând preţurile. Ba dimpotrivă, avantajele unei reduceri vor
fi speculate cât se poate de ingenios pentru a acoperi alte cheltuieli şi a menţine
preţul final al produsului. Tăriceanu mai ştie că în condiţiile unei guvernari
liberale va fi foarte greu - mai ales în timp scurt - să taxeze corespunzător luxul
pentru a acoperi gaura bugetară. În ţara lui „16%” orice iniţiativă de acest gen
aduce a renunţare la sfintele politici liberale ce dau şanse egale şi bogatului şi
săracului în faţa fiscului, punând semnul egalităţii între apartamentul de bloc
şi vila de lux, între Dacia Logan şi Maseratti. Aşa că, până la urmă, tot de la
hrana de fiecare zi a omului de rând îşi trage bugetul resursa şi guvernul su-
pravieţuirea. Nu cred că proiectul va trece şi de Camera Deputaţilor. Şi nu cred
nici că  va fi vreo pagubă pentru cetăţean.   (09 februarie)



40 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

Vălul islamic peste Europa
Probabil că Ataturk se răsuceşte în mormânt. Decizia parlamentului

de la Ankara de a se accepta portul vălului islamic în universităţi este prima
înfrângere majoră a laicismului proclamat în urmă cu aproape 80 de ani, laicism
care a scos Turcia din Evul Mediu şi a condus-o pe calea modernismului şi ci-
vilizaţiei occidentale. Deşi în proporţie de peste 90 la sută de confesiune isla-
mică, populaţia Turciei a convieţuit neaşteptat de bine cu principiile laice,
rezistând cu succes exceselor fundamentaliste din lumea orientală. A fost, desi-
gur, şi meritul acelui organism condus de armată de a veghea asupra tentative-
lor de revenire la obiceiuri şi principii revolute. Decizia parlamentului turc nu
este întâmplătoare: formaţiunea politică de sorginte islamistă care se află la
putere a primit un ajutor nesperat din partea… Uniunii Europene! În numele
unor principii democratice ce nu au încă valabilitate peste tot prin lume, Uni-
unea a cerut Turciei să renunţe la garantul laicismului, ca fiind o instituţie ne-
democratică. Decizia parlamentului turc este un prim efect al acestor demersuri.
Fundamentaliştii vor prinde curaj şi, profitând de „naivitatea” politicienilor
europeni vor pune în discuţie şi alte măsuri menite să cureţe societatea tur-
cească de moştenirea lui Ataturk. Şi, coroborat cu rezervele exprimate de
Europa faţă de aderarea Turciei la Uniune - proces pentru care autorităţile au
făcut, în ultimele decenii, eforturi remarcabile - vom asista, probabil, la o în-
toarcere spectaculoasă dinspre Europa înspre Iran.Vălul de la Ankara este mo-
lipsitor. Nu peste mult timp îl vom vedea şi în tânăra republică kosovară,
independentă cu sprijinul aceloraşi politicieni „naivi”, care implementează un
pilon de fundamentalism în centrul Europei. Deja albanezii beneficiază de un
suport masiv din partea Arabiei Saudite şi al altor naţiuni islamice ce exportă
masiv principii şi moduri de actiune specifice. Un proces asemănător se petrece
şi în Bosnia musulmană, sub ochii orbi ai aceloraşi observatori pentru care
democraţia occidentală trebuie impusă cu orice risc, sărind etape şi ignorând
efecte.Uşor-uşor, vălul islamic se instalează pe faţa unei Europe care pare să
nu prea mai vadă ce vrea… (11 februarie)

Parbrizul politic
Hotărât lucru, Traian Băsescu este capabil de formulări memorabile

în argumentările sale. Figura de stil cu zoaiele politice de pe „geamul” dintre
România şi lume va rămâne una de referinţă. Cine va fi văzut emisiunea de la
TVR de săptămâna trecută, fără a fi la curent cu istoricul proceselor din politica
românească, ar fi fost, probabil, impresionat de prestaţia şefului statului. Tot
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ce a spus acesta a fost de bun simţ, a avut argumente  logice şi n-avea de ce să
fie suspectat de vreun demers partizan. Iată un om care doreşte cu adevărat ca
ceva să se schimbe în politica românească, un om care e dispus să facă tot ceea
ce ţine de el pentru ca să se înnoiască clasa celor care hotărăsc destinele ţării
şi al cărui rol şi rost este doar acesta! Pentru cei care-l cunosc pe Traian
Băsescu, care-i ştiu evoluţia şi preferinţele, care i-au descifrat limbajul populist,
interviul cu pricina n-a constituit decât o nouă fază din bătălia de uzură pe care
acesta o poartă cu rivalii politici, în special cu aceia de care s-a însoţit pentru
a ajunge la putere şi de care s-a despărţit atunci când interesele n-au mai coin-
cis. Pentru aceştia, Traian Băsescu nu mai este personajul luminat şi revoltat,
care se ia de piept cu sistemul, ci doar şeful „bandei” rivale care foloseşte toate
mijloacele pe care le are la îndemână pentru a-şi răpune adversarii, inclusiv
apelul la justiţie populară.Discursul lui Traian Băsescu este, în general, corect
pe fond. Incorect este faptul că el încearcă să se proiecteze într-o lumină de
imaculare, ca şi când n-ar avea nici în clin nici în mânecă cu ceea ce reproşează.
Dar ştim foarte bine că el însuşi este produsul acestui mediu „zoios”, că în el
s-a perfecţionat şi s-a calificat până când a ajuns pe culme, că de experienţa
acestuia s-a servit pentru a-şi atinge obiectivele. Dacă pe vremea când era doar
ministru sau doar şef de partid ar fi lansat astfel de lozinci şi demersuri, l-aş fi
înţeles. Dar atunci a respectat cu stricteţe regula jocului. Şi mai e ceva: în plas-
tica sa comparaţie, el evocă zoaiele politice ca obturând parbrizul din exterior.
Partea interioară a acestuia, curăţată cu detergentul partidului propriu, este
curată ca lacrima. Toate viciile  şi perversiunile s-au cumulat în zona adversă:
PNL şi PSD, pentru că ceilalţi nu mai contează. Valorile reale, deontologia şi
curăţenia morală s-au strâns ciotcă în formaţiunea care-l are pe el lider. Este o
dihotomie pe care o ştim, practicată intens de regimul comunist, în timpul
căruia Traian Băsescu a prosperat mai mult decât alţii. Acceptându-i figu-
rile de stil, nu putem decât să ne întrebăm de ce nu pune în funcţiune şter-
gătorul de parbriz, ca să-şi limpezească drumul, în loc să staţioneze sub
ploaia de dejecţii, aşteptând ca poporul să-i facă o dreptate pe care nu
poate să şi-o facă singur. (12 februarie) 

Rezerva de cadre
Cu siguranţă că dl Meleşcanu nu este cel mai fericit ministru. Al Jus-

tiţiei. În orice caz, se poate considera un recordmen. Alături de Victor Babiuc,
domnia sa devine cel mai polivalent ministru, cu trei portofolii diferite: Ex-
terne, Apărare, Justiţie! Portofolii grele, fără îndoială.Nu că m-aş îndoi de ca-
lităţile manageriale ale domniei sale - la urma urmelor a fost şi şef de partid,
nu doar ministru - dar parcă m-aş fi aşteptat ca Tăriceanu şi ai lui să găsească



42 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

un jurist, nu neapărat liberal, dar unul care să fie în stare să dreagă busuiocul,
acum când Bruxelles-ul e cu ochii pe noi. M-aş mai fi aşteptat ca acelaşi pre-
mier Tăriceanu să-l lase pe Meleşcanu la locul lui - dacă se poate spune aşa -
la Apărare, mai ales că doar vreo două luni ne mai despart de Summit-ul
NATO, care este în primul rând al Apărării. Cu atât mai mult cu cât nominali-
zarea lui Radu Stroe pare a fi făcută mai degrabă în ciuda lui Băsescu decât în
folosul Apărării.Ce mi se pare ciudat, extrem de ciudat, este cercul extrem de
redus în care liberalii îşi caută ministeriabilii. Unde este celebra rezervă de
cadre? Ce s-a întâmplat cu toţi veleitarii liberali, buni la toate? S-au dat la fund
sau i-au dat alţii? Încăpăţânarea de a merge pe mâna Noricăi Nicolai, în ciuda
boicotului hotărât al preşedintelui, aduce Guvernul în pragul colapsului. Adul-
mecând slăbiciunea tot mai marcată a Executivului adversarii politici care pă-
reau până mai ieri cel puţin binevoitori - indiferenţi, tresar acum simţind în
nări mirosul de sânge politic şi şansa de a doborî prada fără prea mult efort.
Singurul lucru care-i reţine pe pesedişti este speranţa că în cele vreo şase luni
până la legislative ar mai putea să-şi crească niţel procentajul. Singurii care ar
dori, în mod sincer, căderea guvernului în acest moment, sunt democraţii şi
Traian Băsescu. Le lipsesc, însă, aliaţii. Democraţii, oricât sunt ei şi liberali,
sunt din ce în ce mai izolaţi, iar „izolatorul” lor se numeşte Traian Băsescu.
Chiar dacă scot ei din statut paranoica prevedere că n-au voie în vecii-vecilor
să facă vreo alianţă cu PSD-ul, intenţiile lui Băsescu le taie orice şansă de a
întinde vreo punte pe care să se înfrăţească până la trecerea râului. Şi aşa,
tabloul momentului se conturează în tuşe violente şi dizarmonice: un gu-
vern tot mai neputincios, care nu-şi mai găseşte resurse de supravieţuire
şi un front opoziţionist în care nimeni nu doreşte să se alieze cu nimeni.
O garanţie perfectă pentru un păgubos statu-quo până la limita răgazului
dat de Constituţie. (13 februarie)

Manele şi Operă
Postul public de televiziune a organizat o dezbatere având ca subiect

manelele. Totul a pornit de la un incident căruia „binevoitorii” i-au conferit o
aură de scandal: nu ştiu care manelist a filmat pentru un clip pe scena Operei!
Blasfemie! Terfelire! – au sărit în sus câţiva purişti în frunte cu fostul om politic
George Pruteanu. Liviu Mihaiu, relizatorul emisiunii, a invitat, faţă în faţă, ex-
ponenţi de frunte ai lumii maneliştilor, alături de câţiva dintre reprezentanţii
autentici ai culturii, deschizând „procesul” Operei, fără însă ca reprezentanţii
instituţiei să fie şi ei invitaţi să spună ce-ar fi avut de spus. Mă rog, probabil că
ăsta e formatul emisiunii. Ce mi s-a părut relevant a fost faptul că pentru prima
dată s-a discutat serios şi argumentat despre acest subiect. Locul comun este
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că manelele sunt un subprodus cultural, un soi de boală  ruşinoasă de care su-
feră o bună parte a societăţii româneşti. De aici până la invocarea unui ucaz
guvernamental, de interzicere sau de restrucţionare n-a fost decât un pas, din
partea unor participanţi mai fundamentalişti. O plăcută surpriză au produs toc-
mai maneliştii invitaţi – interpreţi sau promotori – care s-au dovedit a fi per-
soane cu o judecată limpede şi sănătoasă, în ciuda limitelor genului pe care-l
practică. La fel de agreabilă a fost şi intervenţia unora dintre reprezentanţii
celeilalte tabere, nu neapărat adverse, care au recunoscut, sportiv, dreptul la
existenţă al genului şi al diversităţii culturale. A fost făcută chiar o analiză de
evoluţie din care a rezultat că de la începuturile exclusiv de orientare... orien-
tală, de prin 1990, manelele tind spre forme mai europene, mai evoluate.
Remarcabilă a fost prestaţia ministrului Iorgulescu, aflat aici mai pe teren pro-
priu decât ca politician, care a atras atenţia asupra fundamentului economic al
genului şi asupra mizei de afaceri pe care o oferă. Treptat, punctul de pornire
– filmarea de pe scena Operei – s-a estompat, primind verdictul chiar din partea
ministrului: „Eu  le-aş fi luat mai mult pentru înregistrare, dacă tot a fost vorba
de o tranzacţie... ” Repet, a fost o emisiune reuşită, care a pus în evidenţă vir-
tuţile dialogului argumentat şi la obiect, din care cred că toată lumea a avut
ceva de câştigat. Dar în primul rând bunul simţ.   (14 februarie)

Mintea cea de pe urmă 
a premierului

Căruţa aşezată înaintea cailor (sau a boilor, după situaţie) este o cvasi-
permanenţă a guvernărilor trecute, prezente şi viitoare, desigur. Mă refer, ex-
plicit, la de-acum celebra taxă-de-primă-înmatriculare, devenită taxă-ecologică,
în care guvernul Tăriceanu a investit eforturi şi bani mai ceva ca-n alte proiecte
vitale pentru populaţia României. După ce-a lansat-o în tandem cu foştii aliaţi
democraţi, Tăriceanu s-a dat cocoş în faţa Comisiei Europene, pe care a fost
sigur că o va convinge de justeţea punctelor sale de vedere. Bineînţeles că n-a
reuşit şi Comisia a lansat procedura de „infringement” ameninţând să ne pună
la colţ pentru încălcarea regulilor comunitare. Cu toate acestea, guvernul a apli-
cat taxa şi a luat de la oameni bani – nu puţini şi deloc justificaţi – nepăsându-i
de nimic. A fost nevoit, în ultimă instanţă, să facă acele corecturi prin care taxa
devenea exact pe dos de ce trebuia să fie iniţial: o piedică în calea importului
de maşini vechi şi poluante. Aşa cum este acum – când în mod de-a dreptul
comic se numeşte „taxă ecologică” – acest bir dă cale liberă rablelor din Eu-
ropa. Problema sa, la propriu, nu este însă rezolvată de acordul forurilor euro-
pene. Guvernanţii au neglijat reacţia populară. Românii par a se fi trezit din
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atitudinea letargică faţă de autorităţi. A fost suficient ca unul dintre plătitori să
se revolte, pentru a i se alătura alte şi alte mii de oameni discriminaţi. Justiţia
şi-a dat şi ea seama că este independentă şi a dat decizii în concordanţă cu
legislaţia europeană. Populaţiei i s-a adăugat şi opoziţia politică, cu moţiuni şi
ameninţări de netrecere a taxei prin Parlament. Abia în momentul acesta pare
a se fi dezmeticit şi Tăriceanu: simţind că nu se poate pune în contra tuturor, a
început să facă ceea ce trebuia să facă de la bun început: să discute cu părţile
implicate. A făcut, ieri, un debut timid, invitând la discuţii câteva ONG-uri
alese pe sprânceană de consilierii săi. A promis să discute şi cu partidele. Pare
să fie, însă, prea târziu, iar ameninţarea de a pune cruce taxei este tot mai la
ordinea zilei. Zicala cu căruţa se îmbrăţişează aici cu o alta, la fel de familiară:
mintea românului cea de pe urmă.... (15 februarie)

Premierul Tândăleanu modifică
modificările taxei auto!

Premierul nostru de trei ani încoace îşi va binemerita de la posteritate
aproape toate poreclele cu care a fost gratulat de presă: Moliceanu, Răzgân-
deanu, Tândăleanu. Ar fi suficient doar studiul de caz al acestei buclucaşe taxe
de primă înmatriculare pentru a justifica pe deplin apelativele.Mă văd nevoit
să abordez şi astăzi tema editorialului de ieri, pentru că între timp s-au adăugat
noi file la voluminosul dosar al controvesrelor pe care taxa le-a generat. Joi la
prânz premierul a ieşit la rampă, viguros cum îl ştim când nu e şovăielnic, şi a
acuzat presa de „incitare la nesupunere civică”. În mintea dlui premier a rămas
noţiunea de „supunere civică” de pe vremea lui Ceauşescu: Statul decide, ce-
tăţeanul plăteşte! Libertate consimţită, vorba lui Marx. Dânsul a dat taxa, noi
trebuie să o achităm fără nicio şovăire. Nu prea i-a trecut prin cap premierului
că ar fi fost bună o dezbatere publică înainte şi nu după. În logica domniei sale,
instituţiile abilitate ar trebui să se sesizeze din oficiu şi să-i bage la bulău pe
jurnaliştii inconştienţi care îndeamnă masele să crâcnească împotriva ordinii
de stat. Iar lucrurile sunt deja grave – peste 100.000 de cetăţeni au semnat deja
petiţie împotriva taxei.Spre seară, premierul s-a mai calmat şi a îmbrăcat haina
de democrat, invitând la discuţii societatea civilă. Aici a dat-o iar la întors,
ajungând la concluzia paradoxală că taxa asta de poluare ar trebui să sancţio-
neze poluatorii, nu să-i premieze, cum se întâmplă în ultima variantă! Pe urmă
şi-a dat seama că ar mai trebui consultată şi Comisia Europeană în legătură cu
ultimele modificări de le penultimele modificări ale modificărilor iniţiale. Aşa
că aşteptăm cu interes să vedem ce le mai trece prin cap făuritorilor acestei
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taxe în timp ce prirtenul Laszlo Kovacs se uită la ceas şi aşteaptă să ne trân-
tească penalizările pentru îmtârzierea răspunsului. Treabă complicată şi tândă-
leala asta... (16februarie) 

Modelul Putin
Aruncată mai mult în glumă decât în serios, varianta cu demisia lui

Băsescu din funcţia de preşedinte în preajma alegerilor parlamentare începe
să prindă cheag.Evident, modelul îl reprezintă Rusia, unde preşedinte e un fel
de Băsescu, care a aranjat lucrurile în aşa fel încât ţara să poate fi condusă cu
mână de fier, în continuare, de cel care a scos-o din marasmul „epocii Ielţân”,
fără a se încălca grav prevederile Constituţiei – pentru că ruşii au şi ei aşa ceva.
Aflat în fruntea preferinţelor alegătorilor, acest Băsescu de la Moskova a gândit
o rocadă ingenioasă cu un om de-al lui pe care-l pusese şef la un fel de Rom-
petrol rusesc – GAZPROM –  şi pe care-l va susţine la alegerile prezidenţiale.
Acesta, în contrapartidă, îl va numi premier pe fostul preşedinte – parcă Putin
îl cheamă. Ei bine, cu ce-ar diferi o manevră de acest fel la Bucureşti, unde
singura cale de a-l dărâma pe acest nerecunoscător de Tăriceanu şi pe susţină-
torii săi din umbra PSD-ului, ar fi ca cel mai popular om din ţară să se înhame
la carul electoral al celui mai curat partid, lipsit însă de resursele asociative ale
majorităţii? Aşa încât scenariul ar putea fi următorul: prin vară, dl Băsescu,
scârbit de clasa politică pe care el a dus-o la putere, îşi dă demisia. La Cotroceni
se mută dl Văcăroiu – cunoaşte deja topografia locului, iar Băsescu revine în
Modrogan de unde orchestrează campania parlamentară. În acelaşi timp îl
repune în funcţiune pe vechiul său tovarăş, Stolojan, ghidonându-l atent spre
câştigarea preşedinţiei, într-un posibil scrutin comun. Cu o majoritate sufi-
cientă, PD-L devine partid – stat, iar Traian Băsescu premier cu puteri depline
şi cu multă bunăvoinţă din partea Cotrocenilor. Altminteri, un nou mandat, în
2009, în care ar trebui să se ciondănească non stop cu un premier al Alianţei
BA  (PSD + PNL) n-ar face decât să-i macine resursele şi ar fi păcat. Modelul
„Putin” nu este, altminteri, decât ceea ce ar fi trebuit să fie modelul „Băsescu”
din 2004... (18 februarie)

Diktatul de la Priştina
Din ceea ce s-a întâmplat duminică la Priştina, ceva îmi sună cunos-

cut, „deja vu”. Parcă aşa ceva s-a mai întâmplat în istoria recentă din care, ca
şi din istorie în general, nimeni nu învaţă nimic.Ultima dată când s-a întâmplat
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a fost pe undeva pe la Viena. Şi atunci, marile puteri au trasat cu creionul chi-
mic noi graniţe, mai „eficiente” şi mai „corecte” pentru cei care trăiau între
ele. Festivităţile de la Priştina sunt punctul culminant - dar nu epilogul -  cro-
nicii care se scrie de la începutul anilor ’90. De când Iugoslavia a devenit o
ţintă pentru forţele revizioniste din Europa. Procesul dezmembrării acestui stat
s-a produs la presiunea cancelariilor marilor puteri şi nu regimul comunist,
devenit intolerabil, a fost cauza, ci demersurile de reîmpărţire a sferelor de
influenţă şi a pieţelor. Ca într-o piesă proastă, rolurile au fost distribuite de la
bun început şi aşa au rămas pe tot parcursul piesei: sârbii cei răi şi ceilalţi -
cei buni. Abuzurile şi crimele care s-au produs pe acest fond n-au avut o altă
culoare decât cea dată de sentimentele împinse la extrem. Atent manipulată,
opiniei publice internaţionale i-au fost servite argumente în tonul demonstraţiei.
Cuvântul de ordine pare să fi fost că „pericolul sârbesc” trebuie anulat odată
pentru totdeauna. De aici războiul – pornit în fond de la agresiunea slovenilor
şi croaţilor împotriva garnizoanelor asediate ale armatei federale, de aici puri-
ficările etnice - operate pe rând de părţi. Condiţiile inacceptabile ale „păcii”
de la Rambouillet au fost detonatorul primei agresiuni neprovocate din partea
NATO împotriva unui stat suveran. Kosovo nu e altceva decât principiul fap-
tului împlinit, care permite permanentizarea unor baze militare străine în inte-
riorul frontierelor unui stat care nu le-a dorit. Foştii „luptători” ai gherilei
albaneze – cu nimic mai buni decât cei ai gherilelor sârbeşti – preiau acum
conducerea unei formaţiuni statale artificiale şi pentru care nu există acordul
celui mai autorizat for mondial: ONU. Este însă o demonstraţie că orice e
posibil într-o lume în care dreptul internaţional se înclină în faţa forţei.Spuneam
că declararea independenţei, cu binecuvântarea tacită a marilor puteri neutre
nu este decât punctul culminant. Epilogul – sau epilogurile – nu vor întârzia
să se producă. (19 februarie)

Am ratat din nou!
Prima declaraţie românească referitoare la independenţa provinciei

sârbeşti Kosovo i-a aparţinut ministrului de Externe Cioroianu. Acesta a avut
o exprimare de care mai bine s-ar fi lipsit spunând, textual, că „România nu va
fi printre primele ţări care vor recunoaşte independenţa provinciei”. În cunos-
cutul stil al românului oportunist şi imparţial, asta voia să însemne că, chiar
dacă nu ne vom repezi să stabilim relaţii diplomatice cu produsul presiunii
europene, după ce o vor fi făcut alţii, mai cu moţ, o vom face şi noi, că aşa e
jocul. Din păcate, nimeni n-a sancţionat atunci, această exprimare şi a fost me-
ritul lui Traian Băsescu de a fi spus, limpede, ceea ce era de spus: că România,
deşi membră şi solidară cu Uniunea Europeană, are dreptul să trateze problema
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dintr-un unghi propriu şi să nu se alinieze cuminte, la coada semnăturilor. Spre
onoarea sa, Băsescu a reiterat ideea chiar în prezenţa „grand frere”-ului
Sarkozy, care era de altă părere. Iată însă că a venit şi momentul actual şi, timp
de cel puţin 24 de ore, dinspre România nu s-a făcut auzită niciuna dintre vocile
autorizate să exprime o poziţie clară. S-a auzit doar vocea UDMR-ului, partid
aflat la guvernare care, prin emisarii săi la Priştina, prezenţi la festivităţi, a im-
plicat guvernul român într-o poziţie pe care acesta nu o împărtăşeşte. Oricum,
nici preşedintele şi nici premierul  nu au catadixit să iasă la rampă şi să spună
clar: România nu recunoaşte Kosovo! Ar fi fost un gest de bărbăţie şi de asu-
mare a unei responsabilităţi istorice şi, cu siguranţă, sârbii nu vor considera că
a fost o poziţie corectă, iar albanezii nu ne vor mulţumi pentru asta. Am reuşit,
ca deobicei, să ne plasăm în cea mai ambiguă situaţie – cum am făcut-o şi în
timpul bombardamentelor NATO, pe care le-am considerat atunci „necesare”,
în ideea că asta ne-ar ajuta să intrăm mai rapid în organizaţie. Problema inde-
pendenţei Kosovo este una dintre puţinele în care există consens în spaţiul
politic (poziţia UDMR-ului având alte explicaţii). Era un moment propice să
demonstrăm că avem şi voinţă, şi coloană vertebrală. Din păcate, am ratat
din nou. (20 februarie)

Năstase: a fi sau a nu (mai) fi!
În 2004, înaintea alegerilor prezidenţiale, nu puţini erau pesediştii care

nu vedeau cu ochi buni candidatura lui Năstase la preşedinţie. Ba dimpotrivă,
unii dintre aceştia s-au străduit chiar pentru ca şeful lor de partid să piardă ale-
gerile în faţa celui pe care îl credeau a fi un „rău” mai suportabil decât Năstase.
Deşi toată lumea era de acord că fusese un premier eficient, rezervele vizau în
special anturajul său din prima linie, în care pătrunseseră cu suspectă uşurinţă
persoane pe care nici valoarea, nici CV-ul nu le calificau pentru a exercita in-
fluenţă asupra actului de guvernare. „Rezerviştii” considerau că odată transplan-
tat la Cotroceni, acest grup de interese ar fi generat o concurenţă neloială cu cele
din jurul Executivului. Soarta a împărţit însă rolurile altfel, nici PSD-ul şi nici
Năstase n-au mai obţinut ceea ce consideraseră a fi al lor de drept. Apreciat
multă vreme a fi fost omul care a deţinut, în politica românească, cele mai
multe pârghii de putere şi care a putut face, o vreme, tot ce a vrut, Adrian Năs-
tase s-a trezit în situaţia de a cădea în salturi de pe toate piedestalurile pe care
singur, sau ajutat de alţii, se căţărase. Treptat, în jurul său s-a făcut loc, cei
care-i juraseră credinţă veşnică şi-au transferat devotamentul spre alţi poli de
interese, iar feluritele maşinării s-au pus în mişcare pentru a-l desprinde de pu-
tere, de influenţă, de de autoritate şi de prestigiu. Deodată, cel care la o vână-
toare secretă din Polonia, la care participaseră toate vârfurile politicii europene,



48 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

se aflase în centrul atenţiei, ca translator pentru toate părţile prezente – în
absenţa unor translatori oficiali care n-au avut acces – a constatat că este lăsat
să se descurce singur, vechii tovarăşi considerându-i compania neproduc-
tivă din punct de vedere al imaginii. Năstase a parcurs deja o bună parte a
Canossei sale, desculţ, prin pietrişul şi mărăcinii politicii. Lumea a mai
uitat şi ea ce-i reproşa cu vehemenţă acum vreo trei – patru ani. Pe o scenă
populată haotic cu saltimbanci şi atitalente, absenţa sa începe să se resimtă.
Candidatura sa pentru postul de preşedinte al Consiliului Naţional este un
test esenţial. Năstase a fost produsul desemnărilor, nu al concursurilor. Va
avea acum mai multă şansă, în faţa unui activ dezorientat de absenţa unor
autentici poli de putere? Va fi un test esenţial nu doar pentru el, ci mai ales
pentru partidul care, de când s-a descotorosit de liderii săi istorici, pare să
nu se mai regăsească. (21 februarie)

Flat – Tax Tăriceanu
Am crezut, la vremea respectivă, că incompetenţa, dilelantismul şi

lipsa de logică elementară care s-au manifestat în timpul guvernărilor cederiste
din perioada 1997 – 2000 nu vor putea fi egalate şi că vor rămâne simple ac-
cidente ale istoriei. Mă văd nevoit să-mi reconsider opţiunile şi să constat că
Tăriceanu & Comp au dus toate acele calităţi spre noi culmi, probabil de ne-
egalat. Faptul că trăim în interiorul acestui sistem ne face, de multe ori să nu
realizăm enormitatea sau inadecvarea tuturor gesturilor sau deciziilor pe care
le poate revela cu adevărat doar detaşarea în timp. Nu este însă cazul situaţiei
actuale. De trei ani, guverne incropite cu diletanţi care adesea n-au nici cea
mai vagă contingenţă cu domeniile pe care le manevrează, rupte de realitatea
forţelor politice care le-au generat, acţionează haotic sau deliberat în domenii
neconcordante cu interesul public. Exemplele sunt nenumărate. Ar fi suficientă,
pentru demonstraţie, doar această taxă de primă înmauticulare care de mai bine
de un an ţine, ilogic, afişul preocupărilor la cel mai înalt nivel, într-un context
care marchează tot mai pregnant ruptura dramatică dintre agenda cetăţeanului
şi aceea a unui guvern paralel cu acesta. Cel mai exact diagnostic pentru această
stare l-a pus, recent, doamna Susanne Kastner, vicepreşedinte al Budenstagului,
care a denunţat politica unui guvern care nu face, în esenţă, altceva, decât să-i
îmbogăţească pe bogaţii tranziţiei, lăsându-i de izbelişte pe cei care au înfrun-
tat-o fără mijloacele elementare de supravieţuire.Vârful acestui aisberg de in-
terese îl reprezintă ridicata în slăvi taxă unică de impozitare. Prezentată ca o
soluţie salvatoare pentru un buget aflat în suferinţă, ea s-a dovedit mijlocul
ideal de adâncire a faliilor sociale. Expresia acestei politici o reprezintă osten-
taţia deşănţată cu care bogătaşii tranziţiei îşi afişează bunăstarea, o bunăstare
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pentru care plătesc la fel cum plăteşte şi amărâtul de pensionar pentru ceea ce
îl mai susţine în viaţă. Taxarea generoasă – pentru beneficiari – a unei bogăţii
care se amplifică pe principiul bulgărelui de zăpadă este unul dintre motivele
principale pentru care guvernul caută cu disperare soluţii colaterale – de genul
acestei taxe auto, care favorizează la fel de flagrant pe cei cu resurse în faţa
celor fără. Blândeţea cu care acelaşi guvern tratează cascada de afaceri imobi-
liare, în care se creează rapid bogăţia fără plus valoare (până când proprietăţile
imobiliare nu vor fi impozitate la valoare de piaţă şi nu la cea declarată, nu se
va schimba mare lucru) şi perpetuarea situaţiilor care duc la exodul de mână
de lucru şi la intrări de capital “căpşunar”, dedicat exlusiv consumului – sunt
instrumentele prin care “flat –tax” Tăriceanu îndreaptă ţara spre o direcţie din
care va fi greu să fie scoasă. Culmea acestei situaţii o reprezintă ceea ce tot
doamna Kastner evoca: “duritatea” faţă de organismele străine şi autohtone de
caritate, pe care fiscul le tratează necruţător. Pentru îndrăzneala de a face ceea
ce Guvernului nu-i trece prin cap să facă. (22 februarie)

Strategia şi tactica faptului împlinit
Ar trebui să fim naivi să ne închipuim că cei care au recunoscut sau

vor recunoaşte independenţa kosovară – ca să nu mai vorbim de cei care au
preparat-o şi au forţat-o - nu realizează cât este aceasta de contrară principiilor
de drept internaţional (fără ghilimele) sau celei mai elementare logici. Nu, ştiu
foarte bine, dar au avut priceperea să construiască un alt tip de argumentare
logică care să servească cazului. Se vorbeşte despre o „soluţie excepţională
într-un caz excepţional”. Cu cât este, însă, mai excepţional cazul Kosovo decât
cazul Transnistria? Iată că oamenii lui Smirnov n-au lăsat să le scape ocazia şi
cer deja independenţa pe acelaşi principiu folosit şi în cazul kosovarilor. Vor
urma, fără îndoială, „cazurile excepţionale” ale Ţării Bascilor, ale Macedoniei,
ale Corsicii, ca să ne rezumăm doar la zona propriu zis europeană.Desigur,
problema Kosovo nu este una simplă. Nu puteai să te aştepţi ca în răgazul dat
de instituţiile internaţionale, părţile să ajungă la o înţelegere care să mulţu-
mească pe toată lumea, mai ales când o astfel de soluţie este aşteptată după un
şir întreg de abuzuri şi nedreptăţi comise faţă de ambele părţi. Dar nu poţi nici
să iei o decizie aberant de părtinitoare şi care favorizează flagrant pe agresor,
sancţionând victima. Pentru cei care au dezvoltat legenda opresiunii sârbe îm-
potriva paşnicilor albanezi lucrurile sunt simple: ei ignoră, cu bună intenţie,
că Kosovo a fost autonomă, că s-a bucurat de toate privilegiile autonomiei şi
că acolo a început purificarea etnică (cât de cunoscut îmi sună aceste lucruri!),
sau că gherilele lui Thaci au făcut mai multe victime sârbeşti decât „tancurile”
lui Miloşevici printre teroriştii albanezi. Pentru făuritorii noii ordini mondiale
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şi europene contează doar ideea că în acest fel se închide un dosar şi că faptul
împlinit va prevala în faţa oricăror argumente.Din nefericire, dosarul Kosovo
se închide cu preţul deschiderii multor alte dosare. Tensiunea din Balcani nu
se va diminua, ba, dimpotrvă, va creşte. Kosovarii n-au nici unul dintre atri-
butele constructorilor unui stat de drept, poate cel mult unul de tip mafiot, dar
sub oblăduirea şi cu finanţarea organismelor internaţionale (inclusiv a cercu-
rilor fundamentaliste islamice). Europa va plăti din greu pentru a menţine
această construcţie artificială, compusă din 2 milioane de asistaţi, în numele
soluţiilor excepţionale.România a abordat această problemă cu bun simţ şi cu
demnitate. Suficient pentru ca noii „fundamentalişti” ai analizei politice să
vadă în asta o servitute la adresa Moscovei şi nu o abordare în concordanţă cu
propriile interese – dacă nu şi cu principiile care ar trebui să călăuzească deci-
ziile politice chiar şi în astfel de situaţii. (23 februarie)

Summit NATO, în palatul 
şi cu ideile lui Ceauşescu!

Nu e zi de la Dumnezeu să nu primim încă o veste, prim mass media,
despre drama pe care poporul bucureştean o va trăi pe timpul Summit-ului
NATO. Şcolile vor fi închise, iar elevii vor fi consemnaţi la domiciliu. Bieţii
bugetari se vor trezi şi ei cu lacătul pus pe uşa instituţiilor. De circulaţie, ce să
mai vorbim: poate că doar metroul va mai merge şi asta la capetele de linii.
Zilele trecute, s-a anunţat că şi cele două aeroporturi vor fi închise, lucru care
l-a scos din sărite până şi pe premier, altminteri suficient de înţelegător faţă de
măsurile de siguranţă pe care le implică un asemenea eveniment. Să se-nchidă
Băneasa şi să se lase Otopeniul, a zis dânsul, dar nu ştiu dacă l-a auzit cineva.
După cum probabil ştiţi deja, SUMMIT-ul NATO de la începutul lui aprilie se
va desfăşura la Bucureşti, în Palatul Parlamentului. Este, de departe, cea mai
importantă manifestare care are loc în România, în toate timpurile. Până acum,
ca evenimente comparabile putem enumera doar un Forum Crans Montana, de
prin anii 1990, şi Francofonia de acum un an sau doi. Ambele s-au ţinut tot la
Palatul Parlamentului, altă locaţie potrivită pentru evenimente de o asemenea
amploare neexistând în România. Este chiar o ironie a sorţii că reuniunea celui
mai puternic bloc militar din istorie se ţine într-o ctitorie a celui care a consi-
derat întotdeauna organizaţia nord – atlantică a fi principalul adversar al păcii
mondiale. Tot o ironie a sorţii este faptul că în această Casă a Poporului se vor
întâlni preşedinţii Americii şi a Rusiei, într-un moment în care echilibrul mon-
dial se realizează căutându-se noi puncte de sprijin. Prezenţa celor peste 20 de
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şefi ai unora dintre cele mai puternice state ale lumii este, de asemenea, un ele-
ment de referinţă şi o asemenea provocare istorică n-au mai avut organizatorii
români de evenimente niciodată. De aici şi preocuparea şi îngrijorările de tot
felul faţă de nenumăratele pericole care pot pândi buna desfăşurare a Summit-
ului. Este aproape de înţeles că nimeni nu doreşte să-şi asume nici cel mai mic
risc. Numai că prudenţa asta are loc în condiţiile paralizării vieţii din cel mai
mare oraş al ţării. Sunt aproape sigur că măsurile pe care le-ar fi dispus Ceau-
şescu însuşi nu ar fi fost cu nimic mai prejos decât cele invocate acum. Atunci
ele erau posibile prin însăşi esenţa statului totalitar. Acum ele înseamnă limi-
tarea unor drepturi elementare. Am avut privilegiul să particip, ca ziarist, la
vreo două Summit-uri NATO: cel de la Madrid, din 1997, şi cel de la Istambul,
din 2003, parcă. Nici într-un loc, nici în altul nu am identificat semnele exce-
selor, în ciuda măsurilor cu adevărat excepţionale. Securitatea a fost asigurată
cu discreţie şi eficienţă, fără ca oraşele să fie închise sau blocate. La noi mi-e
tamă că abia de acum încolo vor începe să curgă soluţiile absurde, odată cu
isterizarea populaţiei care va vedea, în locul unei sărbători, o catastrofă. Chestia
cu aeroporturile e un semn. Mai rămâne să se anuleze trenurile, să se oprească
curentul şi gazele, să se instituie baricade pe străzi şi puncte de control la
intrarea în blocuri, raţionalizarea apei şi a pâinii şi orice mai poate să le mai
treacă prin cap celor care sunt puşi să asigure securitatea Summit-ului eliminâd
orice risc potenţial, în spiritul filosofiei celui care a înălţat edificiul în care are
loc acesta. (25 februarie)

Năstase: a doua şansă?
Adrian Năstase a reuşit ceea ce cu puţin înaintea reuniunii la vârf a

PSD părea destul de puţin probabil: să revină în aparatul de conducere a par-
tidului, pe cale democratică. Democraţia de partid este, în general, o chestiune
mai specială. Ea ţine de capacitatea liderilor în exerciţiu de a controla lucrurile.
Ca şef de partid, Adrian Năstase însuşi a lăsat o marjă destul de mică manifes-
tării acestui principiu, corijându-l cu atenţie atunci când a considerat că este
cazul. De data aceasta el a fost beneficiarul tocmai al acestui control insuficient,
pentru că Mircea Geoană este departe de situaţia de a putea tranşa lucrurile aşa
cum ar dori. Dacă ar fi fost după dorinţa sa, nici Ion Iliescu şi nici Adrian
Năstase n-ar mai face parte astăzi din aceste structuri, capetele „luminate” din
anturajul său considerându-i pe ambii nişte piedici în calea reformării PSD-
ului: primul, pentru că ar fi un „produs expirat”, iar al doilea pentru că abia ur-
mează să-i apară „dosarele grele”. Ceea ce a contat însă în calculele activului
care a fost pus în poziţia de a spune „da” sau „nu” revenirii lui Năstase a fost
interesul supravieţuirii partidului ca o entitate importantă şi conştiinţa faptului
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că dincolo de tendinţele sale autoritariste şi de greşelile flagrante făcute atunci
când a avut toate pârghiile controlului în mână, Adrian Năstase este necesar
în drumul de recâştigare a influenţei partidului in electorat. Memoria colec-
tivă este destul de relativă şi cu siguranţă că funcţionează acolo o percepţie
de tipul ispăşirii păcatelor: cu toată sonoritatea cazurilor „Mătuşa Tamara”
şi „Termopanele” , în rândul publicului există deja sentimentul că lucrurile
au fost duse prea departe de duşmănia personală  manifestată de cei aflaţi azi
la putere, a căror lăcomie şi incompetenţă sunt mai prezente şi mai convin-
gătoare decât amintirea abuzurilor fostei puteri. În plus, este tot mai prezentă
percepţia asupra eficienţei trecutei guvernări faţă de bâlbâielile interminabile
şi gafele celei prezente. Pe Adrian Năstase însă, l-a readus în prim plan nu
opinia publică ci activul de partid, cel care îşi doreşte să revină  în banca
puterii şi nu crede că Geoană şi ai săi au suficientă vână pentru aşa ceva. Cu
siguranţă, pentru Adrian Năstase experienţa ultimilor ani a însemnat mult. A
tras, cred, suficiente învăţăminte pentru a mai repeta măcar o parte dintre
greşelile pe care le-a făcut. Şi-a temperat, în acelaşi timp, şi aroganţa care
l-a făcut nesuferit celor din jur şi poate fi mai selectiv în recrutarea cercului
propriu de susţinători. Important, însă, este modul în care va reuşi să se
poziţioneze în angrenajul la vârf al partidului, temperâdu-şi orgoliul şi reîn-
văţând să accepte o anumită tutelă pe care nu o consideră pe deplin autorizată,
fără să creeze tensiuni şi disensiuni. (26 februarie)

Cursivitatea ministrului David
Cred că ministrul de Interne, Cristian David, s-a cutremurat când a

aflat grozăvia petrecută în subordinea sa: un poliţist de la „Furturi auto” a cerut
şpagă unui păgubaş, ca să-i găsească maşina furată! 3000 de euro, din care
1500 i-au fost serviţi ca avans „marcaţi” cu cuvântul „MITĂ”. Imediat, minis-
trul a ordonat un control de fond la „Furturi auto”, pentru a se vedea dacă este
vorba despre un caz izolat sau mai există pe acolo şi alţi practicanţi ai acestui
sport.Pe noi nu poate decât să ne uimească naivitatea dlui ministru. Cu sigu-
ranţă că domnia sa nu s-a aflat niciodată în situaţia de a fi furat şi de a fi cerut
ajutorul organelor abilitate. Ar fi aflat atunci, mult mai devreme şi mult mai
concret în ce constă ajutorul şi cum se rezolvă cazurile de acest fel.Condiţio-
narea sprijinului în recuperarea unor obiecte furate – în special maşini – este o
practică curentă de care păgubaşii se lovesc constant, de aproape două decenii
încoace. O spun cu riscul de a deveni dezagreabil unora dintre lucrătorii care
nu s-au molipsit de la colegii lor mai pragmatici şi a cător dedicaţie faţă de
profesie o cunosc. Dar şi ei ştiu, foarte bine, cum stau lucrurile. Că nu se mişcă,
de multe ori, un deget, fără stimularea „cointeresării”. Că în dorinţa de a-şi
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recupera maşina, oamenii înghit în sec şi bagă mâna în buzunar. Ba, merg
mai departe şi spun că există chiar reţele combinate hoţi – poliţişti, care lu-
crează, mână în mână şi organizează astfel de acţiuni cu scopul deliberat de
a scoate ceva de la posesorii înstăriţi de maşini. Dacă controlul dispus de
ministru e unul serios, va fi greu să nu se identifice firele unor asemenea
afaceri care s-au împământenit în acest sector, despre care lumea ştie dar nu
vorbeşte. Şi, dacă tot este să fim sinceri, să spunem că nici alte cazuri de
furt, reclamate la secţiile de poliţie, nu stârnesc entuziasmul poliţiştilor fără
măcar sugestia unor cointeresări, ceea ce e un lucru extrem de rău, care pune
sub semnul întrebării însăşi menirea instituţiei.Sunt foarte curios ce va afla
ministrul David de la echipa trimisă în control. Şi ce ordine va da (sau nu
va da) în consecinţă. (27 februarie)

Despre dezastrul pădurii 
şi beneficiarii săi

Regia Naţională a Pădurilor a părut, până la un moment, a fi un model
de succes. Fiind vorba de administratorul uneia dintre bogăţiile naţionale cele
mai importante ale ţării, s-a bucurat, de-a lungul timpului nu numai de atenţie,
dar şi de autoritatea pe care şi-a câştigat-o prin bazele sănătoase pe care i
le-au pus înaintaşi demni de toată stima. După defrişările sălbatice din timpul
SOVROM-urilor, când datoria de război a fost plătită cu o bună parte din pă-
dure, regimul comunist a fost mai atent şi mai circumspect în planurile sale de
exploatare decât sunt astăzi reprezentanţii unui regim democratic. Revoluţia a
dat şi semnalul unui atac masiv la integritatea pădurii. S-a exploatat haotic,
s-a furat enorm, s-au operat retrocedări dubioase de-a dreptul sinucigaşe faţă
de sănătatea şi integritatea rezervelor naturale. Devenită din minister Regie au-
tonomă şi, în cele din urmă, un simplu compartiment în structura Agriculturii
(transferată de la Mediu pentru a se împlini poftele clientelei politice a vremii),
RNP Romsilva este, astăzi, unul dintre bolnavii cronici ai ecomomiei naţionale.
Iar virusul care o pune la pământ, văzând cu ochii, este cel al politicii. Directorii
care s-au perindat la conducerea Regiei în ultimii ani au făcut cu greu faţă pre-
siunilor mafiei lemnului - una dintre cele mai active şi mai lacome – care şi-a
asigurat sistematic „spatele” la nivel politic, indiferent de coloratura regimului.
Rezistenţa celor care mai ştiau şi mai doreau să administreze corect pădurea a
scăzut treptat, pe măsură ce şefii de guvern şi miniştrii tutelari au pus tot mai
mult preţ pe avantajele pe care pădurea le oferă în crearea unui sistem de sa-
tisfacere a necesităţilor grupurilor de interese. Piatra de temelie pusă de Ilie
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Sârbu a fost continuată şi consolidată de Gheorghe Flutur care, odată venit în
capul Agriculturii, ca vechi silvicutor ce este, a pus ochii imediat pe Regie, pe
care a trsnsformat-o, prin omul de paie pus în fruntea ei, într-o veritabilă feudă,
care i-a finanţat campaniile de propagandă politică  şi căreia i-a asigurat stabi-
litatea clientelei proprii. Mazilirea sa brutală, la momentul defectării în grupa-
rea Stolojan, a prilejuit înlocuirea unei mafii cu alta. Prin numirea lui Dan
Aldea, prosper om de afaceri în domeniul lemnului, reprezentatnt de frunte al
grupării conduse din umbră de Dan Ruşanu, s-a pus, practic, lupul paznic la
stână. Incompetenţa lui Maftei, ulterioară lăcomiei lui Dumitru, a făcut loc în
cele din urmă unui program de ciugulire a tot ce se mai poate de pe cadavrul
Regiei care înregistrează cea mai slabă performanţă din istoria sa, cu pierderi
şi diminuări sistematice de venituri, în condiţiile în care retrocedările
– corecte sau frauduloase – i-au redus aria de administrare la aproape jumă-
tate. Criticile aduse conducerii Regiei, exprimate de specialişti şi reflectate
de presă, l-au condus pe actualul director la o politică de băgare a pumnului
în gura cârtitorilor şi de ameninţare făţişă a presupuşilor oponenţi. Ultima sa
ispravă este desfiinţarea compartimentului de relaţii cu presa, pentru vina de
a nu fi reuşit să blocheze criticile şi de a nu fi izbutit să promoveze în gazete
osanalele pe care şi le-ar dori. Următorul pas s-ar putea să fie chiar desfiin-
ţarea Regiei. (28 februarie)

Brambureala, ca program de acţiune
Hotărât lucru, suntem o ţară tot mai suprarealistă, în care nu mai pot

fi identificate zonele Puterii sau ale Opoziţiei, ele coexistând sau intersectându-
se acolo unde te aştepţi mai puţin, într-o brambureală totală, caracteristică epi-
soadelor din care constaţi că nu ştie stânga (nu neapărat politică) ce face
dreapta. Şi viceversa. Am fost informaţi, nu demult, că pe timpul Summit-ului
vor fi închise ambele aeroporturi. Nu ni s-a spus cine a hotărât acest lucru şi în
virtutea căror prerogative. Cert este că tocmai cel în atribuţiile căruia ar fi căzut
o astfel de decizie, a sărit în sus, protestând: nu vom închide nimic! Vom res-
tricţiona doar traficul şi îl vom supraveghe cu atenţie. Între primul anunţ şi cel
de-al doilea s-au petrecut o grămadă de lucruri care afectează serios activitatea
economică: companiile aeriene şi-au anulat zborurile, au returnat bamii călă-
torilor, au renunţat la serviciile la sol. Intervenţia premierului - căci despre dân-
sul este vorba - n-a făcut decât să încurce şi mai rău lucrurile: unele companii
au revenit asupra deciziilor, a reînceput vânzarea de bilete – fără nici o garanţie
că până la începutul lui aprilie nu va interveni o nouă decizie de anulare.Acelaşi
lucru cu programul bugetarilor. După ce s-au sistat cursurile în şcoli, s-a anunţat
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că şi bugetarii vor intra în pauză pe durata Summit-ului. Iarăşi, nu se ştie cine
cine a decis şi cine a comunicat acest lucru, pentru că acelaşi premier a sărit ca
ars şi a anunţat că nici pomeneală să se paralizeze întreaga activitate şi că liberi
vor fi doar cei care nu lucrează cu publicul. Daţi-mi voie să mă mir şi să mă
întreb cum se coc aceste decizii, ce trasee de validare urmează şi cum ajung la
conştiinţa publicului, dacă îl sar sistematic pe cel care ar trebui, în calitate de
manager-gneral să le aprobe? Dacă nu cumva chiar el este cel care, într-o fru-
moasă tradiţie personală se răzgândeşte de la mână până la gură. Îmi pun se-
rioase semne de întrebare în legătură cu coerenţa şi eficienţa întregului program
de gestionare a unui eveniment de o amploare pe care România nu a mai cu-
noscut-o, dacă deja apar  sincope grave de genul acestora. Înseamnă că meca-
nismul de avizare ori nu e pus la punct, ori nu este luat în considerare de către
înşişi cei care l-au conceput. Avem şansa unică de a ne afla în centrul atenţiei
publice mondiale. O „descălecare” de şefi de state şi de guvern ca  cea de acum
nu s-a mai văzut în România. Este, poate, o provocare ce pe cei mai mulţi dintre
cei responsabili îi sperie. Mai grav ar fi însă că ea să fie abordată cu curajul
inconştienţei şi cu nonşalanţa incompetenţei. Orice necorelare, orice defecţiune
s-ar produce atunci poate avea efecte devastatoare şi pot recompromite definitiv
şansele de a mai avea vreo credibilitate.Este momentul în care ar trebui să ne
dezmeticim şi să privim cu realism şi deplină seriozitate – exact contrariul de-
mersurilor cotidiene – promovarea acestui eveniment global. (29 februarie)

Răţoielile inutile ale premierului
Nu este pentru prima dată când blândul şi răbdătorul nostru premier

(aproape trei ani a încasat ghionturi şi bobârnace de la preşedinte, fără să schi-
ţeze un gest de revoltă!) se răsteşte la băieţii de la Bruxelles, cu orgoliul său
de băiat de cartier de pe Dâmboviţa. Prima dată a făcut-o cu de-acum celebra
taxă de primă înmatriculare, când a zis că să nu ne înveţe Comisia ce avem de
făcut, că ştim noi mai bine, că suntem o ţară independentă şi putem discuta de
la egal la egal cu ei. Rezultatul? Prietenul Kovacs a declanşat procedura de
„infringement” şi Curtea Europeană va judeca abaterea noastră de la regulile
europene, fiind mai mult decât prezizibil că va obliga guvernul de la Bucureşti
să returneze taxa încasată ilegal, chiar dacă „taxa de mediu” - în ultima sa va-
riantă - va fi acceptată. Recent, Tăricenu s-a răstit din nou la Comisie: ce vor
ăştia, să facem nasturi? a replicat el într-un mod pentru care merită toate feli-
citările din partea frustraţilor naţionalişti români. Nu. Nu cred că Bruxelles-ul
este prea interesat de producţie de nasturi - deşi nu este o ramură economică
de neglijat: va imaginaţi cum am arăta dacă n-am avea cu ce să ne încheiem!
Europa este însă cu ochii pe noi în tot ceea ce înseamnă şmecherie dâmbovi-
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ţeană, pentru că s-a prins că asta este tactica pe care o folosim. De la bun în-
ceput au existat dubii în legătură cu modul în care s-a negociat contractul cu
Ford pentru Craiova. După un bun obicei, americanii au cerut, iar românii au
dat nişte scutiri şi reduceri dubioase de datorii, pe care dacă mai puteau să le
oprească înainte de aderare, acum nu mai ţine. Cu toate acestea, echipa desem-
nată de premier a încercat şi a ascuns printre paragrafele tranzacţiei, nişte
facilităţi de peste 20 de milioane de euro. Deşi era de imaginat că versaţii func-
ţionari de la Comisie nu au cum să fie păcăliţi, noi am ţinut-o pe a noastră:
vânzarea a fost corectă! Prins cu ocaua mică, Tăriceanu se burzuluieşte: ăştia
nu vor să facem şi noi maşini! Vor să facem doar nasturi! Răţoiala asta arată
clar că nici premierul, nici oamenii săi, n-au învăţat mimic din experienţa pri-
mului an de aderare la Uniunea Europeană. Că, prea ocupaţi cu hârjoana in-
ternă, cu bătălia dintre palate, n-au avut timp să înţeleagă care sunt regulile
convieţuirii în familia europeană. La reproşurile mai vechi, legate de lipsa de
curaj şi de demnitate cu care ne-am negociat termenii aderării, răspundem
acum, absurd, cu un orgoliu de doi bani, a cărui consecinţă nu poate fi alta
decât noi retrageri cu coada între picioare... (01 martie)

Prinţul Duda demisionează!
„Este ultimul an când voi mai reprezenta Guvernul României în re-

laţiile internaţionale” – a spus principele Radu Duda şi, în spatele declaraţiei,
descifrăm un fel de năduf şi o descurajare. Când a primit din partea premierului
Năstase această sarcină, prinţul  a fost onorat. Era vremea bătăliei pe toate pla-
nurile pentru aderarea la Uniunea Europeană şi nicio pârghie nu părea de neluat
în seamă. Şapte ani a trudit prinţul, lăsându-şi baltă căminul de la Palatul
Elisabeta şi bătând Europa în lung şi în lat, pentru a transmite caselor regale
de pe unde a mai rămas regalitate, mesajul de solidaritate pentru România.Este,
desigur, greu de cuantificat măsura în care Casa Regală a contribuit la succesul
campaniilor pentru NATO şi UE. Oricum, nu este de neglijat, într-o lume în
care regalitatea continuă să aibe un rol important în ţări cu democraţie conso-
lidată. Faţă de regalitate autorităţile din România au avut atitudini contradictorii
de-a lungul celor 18 ani care au trecut de la revoluţie. De la refuz total, până
la o acceptare aproape necondiţionată, au fost parcurse cam toate etapele.
Relaţia a început prost, sub semnul contesteţiei vehemente. Tentativele fostului
rege Mihai de a reveni în ţară după 1989 au generat episoade cu mare încărcă-
tură emoţională. A fost întors de la aeroport, a fost fugărit pe autostradă şi obli-
gat să se reîmbarce în avionul care l-a adus, i s-a refuzat eliberarea de vize şi
paşaport. Apoi, în 1992, s-a produs o revenire triumfală, ignorată de autorităţi.
Schimbarea lui Iliescu cu Constantinescu nu a fost una fastă, foştii monarhişti



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    57

veniţi la putere dovedindu-se mai reticenţi chiar decât foştii comunişti. Guver-
narea cederistă n-a făcut nimic pentru rege. A fost meritul lui Ion Iliescu, în
ultimul mandat, de a consimţi şi de a proceda la o reconciliere istorică. Vizita
sa inopinată la Versoix, din 2001, a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.
Demersurile concrete ale guvernului Năstase, pentru retrocedarea unor bunuri
– Palatul Elisabeta redevenit reşedinţă regală, Castelul de la Săvârşin şi, ulte-
rior, chiar Peleşul – au dus bunăvoinţa dincolo de limitele ei decente, după pă-
rerea multora. Reinserarea monarhiei în viaţa românilor a fost una calmă şi
lipsită de complicaţii. Teama faţă de restauraţie s-a dovedit lipsită de suport,
ponderea statistică a susţinătorilor monarhiei dovedindu-se nesemnificativă.
Gestul final al „înregimentării” Casei Regale în campania pentru integrarea
europeană şi nord atlantică s-a dovedit unul eficient sub raportul imaginii, pen-
tru guvernarea de stânga. Aşa cum era de aşteptat, noua guvernare de dreapta
n-a făcut din regalitate o miză a sa. În asta constă, poate, şi explicaţia renunţării
principelui Duda de atribuţiile sale oficiale şi retragerea în zona de meditaţie
şi observaţie tradiţionale.   (03 martie)

O bombă cu efect întârziat:    
plata răscumpărării ostaticilor!
Povestea pare desprinsă dintr-un film de aventuri: trei jurnalişti

români hotărăsc (sau sunt hotărâţi) să meargă în Irak de unde să trimită repor-
taje de culoare. Gustul aventurii şi unele garanţii de siguranţă s-au combinat
într-o plecare discretă, fără martori, şi pe un traseu ocolit. La originea deplasării
se află un om de afaceri străin, un familiar al fostei guvernări, care se vede în-
colţit de reprezentanţii noii guvernări şi care imaginează un plan de o naivitate
incredibilă: punând la care o răpire „amiabilă”, vrea să se folosească de aceasta
nu doar pentru scoaterea din ţară a unei importante sume de bani câştigaţi
dubios, ci şi pentru a obţine recunoştinţa şi preţuirea noilor puternici ai zilei.
Jurnaliştii, care nu cunosc planul ascuns, participă cu entuziasm şi se trezesc
într-un mediu ostil şi fără cele mai elementare mijloace de protecţie. „Răpitorii”
de ocazie pun planul în aplicare, numai că ceva neprevazut se întâmplă atunci:
lucrurile iau o turnură serioasă, amatorii fiind înlocuiţi de profesionişti. Evo-
luţiile îl iau prin surprindere pe chiar creierul planului, care începe să dea din
colţ în colţ, înţelegând beleaua în care s-a băgat! Manipulatorul se oferă să re-
gleze problema, se duce la Cotroceni, e aproape pe punctul să convingă la vârf
de bunele sale intenţii când ceva îl trădează. E arestat şi lucrurile încep să
capete o înfăţişare dramatică. Se urmăresc mai multe filiere de negociere cu
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răpitorii, se reactivează foşti colaboratori ai serviciilor de spionaj intraţi în
adormire după 1989, se face apel la bunăvoinţa unor guverne arabe cu care am
avut relaţii cordiale pe vremuri. Criza trenează, până când se produce dezno-
dămâtul fericit: ostaticii sunt eliberaţi, fără plata vreunei recompense, şi primiţi
ca nişte veritabili eroi. Treptat, se vehiculează suspiciuni legate de buna lor
credinţă. De la organizator, tot mai bolnav, anchetatorii nu reuşesc să scoată
mare lucru. Între timp, principalul său colaborator, „ghid” al jurnaliştilor, fusese
arestat de americani ca participant la răpire şi condamnat ulterior la moarte de
către irakieni. Ultima şansă de a afla adevărul despre răpire se spulberă atunci
când principalul acuzat, eliberat din închisoare pentru a se trata de cancer, se
evaporează de sub ochii celor câteva servicii secrete care ar fi trebuit să-l
monitorizeze. Şi iată, acum, profilându-se o bombă cu efect întârziat: contrar
declaraţiilor, pentru eliberarea ostaticilor s-ar fi plătit o mare sună de bani. De
unde? Din dispoziţia cui? Pe baza căror reglementări legale? Întrebări la care
va trebui să se răspundă iar cea mai tulburătoare dintre acestea este dacă nu
cumva preţul răscumpărării a fost chiar „fuga” lui Hayssam... (05 martie) 

Alchimia uninominalului
Nu există soluţii perfecte pentru a implementa democraţia. Democra-

ţia însăşi este imperfectă, dar ceva mai bun societatea nu a reuşit să inventeze
încă. Aşa că trebuie să lucrăm cu ceea ce avem la îndemână.În 1990 am rein-
ventat un sistem electoral. Diferit de ceea ce se petrecuse până atunci, într-o
formulă de o simplitate de cristal: candidaţi unici şi dreptul de a spune „da”.
Până la un procent de sută la sută. Pluripartidismul a adus o complicaţie: aveam
de ales între mai multe partide, e drept, foarte asemănătoare unele cu altele,
cam cu aceleaşi platforme, dar cu unele diferenţe. În cele din urmă, alegerea
s-a referit, aproape sistematic, la persoane, la carisma sau lipsa lor de carismă.
Abia mai târziu a început să funcţioneze principiul apartenenţei la o fortă
politică de un anumit tip. Opţiunea pentru listele de partid a fost, în primii ani
de democraţie, una firească. Nu exista un alt mijloc de a departaja opţiunile.
Fiecare partid avea una sau mai multe „locomotive”, la remorca cărora evoluau
oameni ce abia după aceea urmau să fie cunoscuţi şi percepuţi. Aşa cum era
de imaginat, treptat şi în liste şi-au făcut tot mai des loc candidaţi ale căror
„jertfe patriotice - cel mai adesea financiare - trebuiau răsplătite. Sau candidaţi
care trebuiau - din raţiuni superioare -  puşi la adăpost cel puţin patru ani. Omul
vota, dar abia după un timp constata ce-a votat. Şi pe cine. Surprizele au fost
inerente. Dar, trebuie spus, practic întreaga clasă politică actuală este rezultatul
votului pe liste. Votul pe liste a permis consolidarea grupărilor ideologice (sau
de interese) ca partide. Altminteri ar fi fost aproape imposibilă coagularea
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actuală. Am plecat, în ’90 , de la vreo 200 de partide, dintre care vreo două
duzini au intrat în primul parlament. Dar asta în condiţiile existenţei unui partid
mare care şi-a asigurat pârghiile de putere. Imaginaţi-vă, în parlamentul de
astăzi, 24 de partide, cu tot atâţia lideri, cu tot atâtea grupuri parlamentare, cu
tot atâtea opţiuni divergente. Intregul sistem politic acual este construit pe prin-
cipiul listei. Iar defectele sau inconvenientele sale nu derivă din principii, ci
din proasta sau defectuoasa sa gestionare. Intrarea în parlament sau în consiliile
locale a unor neaveniţi sau arivişti nu este consecinţa principiului, ci a aplicării
lui. În loc de a se lucra pentru corijare şi pentru perfecţionare, acum se scoate
practic patul din casă pentru a se pedepsi consoarta cu apucături păcătoase. A
fost mult mai simplu pentru toată lumea să accepte – pentru a apărea drept „co-
rect politic”- un alt principiu, decât să se perfecţioneze cel existent. Uunino-
minalul va fi la fel de defectuos ca şi lista, dacă la baza funcţionării lui se vor
pune aceleaşi procedee politicianiste. În locul unor neaveniţi vom avea alţii.
În plus, o bună perioadă, până când va începe să-i fie înţeles mecanismul,
lumea va trăi într-o confuzie, suportându-i consecinţele.Trecerea de la listă la
uninominal – un model de conformism şi de oportunism care va marca mersul
împleticit al politicii pentru o bună perioadă  de acum încolo, ridicând semne
de întrebare faţă de capacitatea de a ne însuşi principiile elementare ale demo-
craţiei. Este, până la urmă, un exerciţiu de alchimie, din care nu va rezulta „me-
talul preţios” la care visăm. (06 martie)

Cea mai tare mafie!
Statul comunist a comis un abuz flagrant atunci când a naţionalizat

sau confiscat proprietăţile. Un abuz faţă de principiile unei societăţi pe care o
contesta. Dispariţia acestei forme  de guvernare a adus în atenţie necesitatea
unei reparaţii. De la o negare aproape completă a acestui principiu, în timpul
primelor guvernări, lucrurile au evoluat spre o acceptare practic nelimitată.
Semnalul „retrocedărilor totale” a fost dat de prima guvernare de dreapta, cea
cederistă, continuat de cea de stânga care a urmat, într-un ritm mai temperat,
pentru ca cea actuală să se facă exponenta unei veritabile ofensive. În perpetuă
căutare de modele, la acest capitol România s-a mulţumit cu ideile proprii.
„Sfânta proprietate” a devenit stindardul de luptă împotriva neo şi cripto
comunismului pitit în conştiinţele unor politicieni care mai aveau rezerve. Nu
a contat nici un moment că statul nu avea resursele necesare pentru a compensa
ceea ce nu se mai putea restitui în natură şi nici faptul că în jurul nostru, regi-
muri mult mai liberale au temperat zelul restituţionar printr-o legislaţie cum-
pătată. La noi s-a declanşat pur şi simplu o goană după tot ce se putea restitui.
Pare, desigur, ciudat, că valul de documente autentice care s-a abătut în ultimii
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câţiva ani asupra instituţiilor responsabile şi a instanţelor, nu a avut un cores-
pondent în primii ani de după Revoluţie.Dar, între timp, lumea s-a „deşteptat”:
absenţa actelor autentice a fost compensată de o veritabilă industrie a contra-
facerilor – unele apropiate de perfecţiune. Birouri de avocatură cu strânse le-
gături în administraţie s-au lansat în identificarea en-gros a tot ceea ce ar fi
putut fi restituit. A început o căutare îndârjită de descendenţi autentici sau de
suplinitori ai acestora. Apoi a început ofensiva propriuzisă în justiţie: miza
s-a dovedit cel mai adesea prea mare pentru integritatea  conduitei unor ma-
gistraţi care au făcut din retrocedări cea mai profitabilă afacere personală.
S-au specializat instanţe şi s-au constituit filiere de intervenţie şi de negociere.
Dacă DNA sau altă instituţie ar avea curiozitatea să facă nişte statistici pe tema
retrocedărilor ar afla lucruri uluitoare: că anumiţi judecători au retrocedat pe
bandă rulantă, neţinând cont  de dubiile pe care le ridică autenticitatea docu-
mentelor şi identitatea reală a persoanelor. A apărut o castă de moştenitori de
profesie a căror lăcomie, declanşată de sucesul primelor intervenţii, pare să
nu mai aibe limite. Cu complicitatea unor autorităţi sau persoane interesate
se constituie  o veritabilă castă de noi îmbogăţiţi pe seama neglijenţei sau a
indiferenţei statului. Să fie limpede: nu contest nici un moment dreptul celor
cu adevărat justificaţi în cerinţa lor de a fi puşi în posesia unor bunuri care
le-au aparţinut de drept. Contest însă campania de spoliere a contribuabilului
care plăteşte din propriul său buzunar hoţia şi necinstea care conduc la crea-
rea uneia dintre cele mai puternice şi nocive mafii: aceea a retrocedărilor
ilegale. (07 martie)

Agresiunea hipermarketului...
Conferinţa de presă a producătorilor de alimente de joi a avut efectul

unei bombe pentru public. Nu şi pentru politicienii prea ocupaţi cu alte pro-
bleme, mai importante decât nivelul de trai al românilor. Statisticile ne arată
un lucru greu de explicat până acum: în România, ultima venită în comunitate
(alături de Bulgaria), preţul alimentelor este cel mai ridicat. Produsele de bază
sunt substanţial mai scumpe decât în ţări ca Germania, Franţa şi Italia. Sunt
mai scumpe chiar şi decât în Bulgaria. Chestiunea a fost pusă pe seama lipsei
de randament a agriculturii. Pe faptul că se produce insuficient şi cu cheltuieli
mari. Suficient de mari ca să facă produsele româneşti necompetitive cu cele
din import, produse de agriculturi subvenţionate prin politica comunitară. Iată,
însă, că aflăm o noutate absolută: nu acesta este motivul pentru care pâinea,
laptele şi uleiul sunt mai scumpe la noi ca pe aiurea, ci faptul că reţelele de su-
permarketuri, existente la această oră într-un număr considerabil, fac propria
lor politică faţă de furnizori, obligându-i să includă în preţ tot felul de taxe şi
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adaosuri. Altminteri nu-i primesc pe rafturile lor. Deci, producătorii pot să ofere
o marfă mai ieftină, dar nu au cui. Sau sunt obligaţi de contractele cu hiperma-
keturile să nu vândă altcuiva sub preţ. Nu au alternativă, pentru că marile reţele
de retaileri au distrus pur şi simplu comerţul alimentar de cartier, care nu mai
poate face faţă competiţiei în special din cauza costurilor mari de regie (chirii,
energie, taxe locale). Aceştia ar trebui să aibe un dever incomparabil mai mare
pentru a putea rămâne pe piaţă. Ori, în acest moment supravieţuirea lor este
asigurată mai ales de disponibilitatea micilor patroni de a vinde pe datorie, cu
plata la leafa clienţilor din comunitate. Expansiunea mai mult decât viguroasă
a hipermarketurilor a fost posibilă datorită „foamei” autorităţilor locale după
taxele pe care le plătesc acestea – şi pentru care li s-au oferit permanent faci-
lităţi, iar pe de alta datorită cartelării marilor reţele şi a împărţirii pieţei. Această
cartelare are în vedere până şi expansiunea din viitorii ani.Revolta furnizorilor
arată că le-a ajuns cuţitul la os, că datorită acestor politici sunt confruntaţi  cu
o concurenţă neloială din partea importatorilor. Ei solicită intervenţii şi măsuri
de la autorităţile statului sau de la cele europene, într-o chestiune pe care, de
regulă, n-o poate reglementa decât mecanismul clasic al pieţei. Şi Consiliul
Concurenţei şi Protecţia Consumatorului s-au derobat deja de vreo responsa-
bilitate. Problema rămâne de tratat faţă în faţă de cele două părţi. Este însă o
dispută inegală. În timp ce retailerii au toate mijloacele de partea lor – inclusiv
forţa financiară, producătorii abia reuşesc că se alinieze într-o problemă de
interes comun. Pe plan european conflictul se manifestă exact în sens invers:
că retailerii sunt tentaţi şi încearcă să vândă sub un anumit preţ de cost şi atunci
autorităţile intervin şi le interzic acest lucru.La noi nu se pune nici pe departe
problema în acest sens: situaţia în care unica intervenţie valabilă rămâne aceea
a mecanismului „vaselor comunicante”. Preţul alimentelor din România nu va
putea să supravieţuiască pe termen lung, celui european. Până atunci, însă,
românii plătesc şi pentru subvenţiile altora.   (08 martie)

Costul lui Costanda: 
9 euro pe cap de locuitor!

Iată o formulă mult mai eficientă de a intra în TOP 300 fără să faci
mare lucru: cumperi drepturi de succesiune litigioase de la cineva. Cu cât mai
litigioase, cu atât mai bune. Găseşti apoi specialişti în contrafaceri care pe bani
buni îţi livrează ce document vrei şi cât de autentic vrei. Mergi apoi în instanţă
să-ţi ceri drepturile. Nu la oricare, ci la una anume, pe unde deja au trecut do-
sarele de retrocedare ca acceleratul prin Ciorogârla. Obţii o sentinţă definitivă
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– nu contează cât te costă – şi apoi somezi autoritatea să te pună în posesie. Cu
sediul Primăriei. Sau Casa Poporului, că a fost înălţată pe parcelele tale. Sau
ale celor de la care le-ai luat! Cererea e atât de enormă încât nu poate fi pusă
în aplicare. Sau dacă poate fi pusă, tratezi cu cineva să nu ţi-o pună, să te
plimbe, să te amâne. Şi atunci, cu dreptatea în mână, dai statul în judecată că
ţi-a prejudiciat interesele şi că te-a făcut să pierzi 18 milioane de euro! Şi cum
cel care ţi-a provocat pierderea e om corect şi de onoare, îţi va plăti banii. Nu
din buzunarul lui, ci din vistieria publică. Vedeţi ce simplu e? Nu mai trebuie
să cauţi bani ca să finanţezi construcţia de blocuri cu 20 de etaje pe terenul
„moştenit” de tine de la moştenitori, să te cerţi cu primăria că nu te lasă să
înalţi decât 4 etaje şi celelalte cât mai „retrase” cu putinţă, sau cu toţi penibilii
transformaţi peste noapte în apărători ai spaţiilor verzi. Un astfel de om este
cât se poate de preţios. La propriu. Dl Costanda de pildă, care ar putea servi
de model pentru tipul de aspirant la gloria Top-ului 300, costă pe fiecare dintre
cei care-şi duc viaţa în praful şi prin gropile Capitalei, câte 9 euro! Atâta rezultă
– dacă matematica învăţată în şcoala primară nu mă trădează – din cele 18 mili-
oane de euro pe care trebuie să le încaseze de la Primăria dlui Videanu. Ceea
ce dl Videanu, ca un om de onoare ce este, nu va pregeta să facă. Lăsând gluma
la o parte, cred că această plată devine un element esenţial al campaniei elec-
torale pentru fotoliul viitorului primar general. Care nu va mai fi dl Videanu,
în ciuda succeselor înregistrate în cei aproape patru ani de destoinică gospo-
dărire a bordurilor oraşului, domnia sa nu mai doreşte să candideze pentru un
nou mandat, preferând să lase pe altcineva să tragă ponoasele. Dar îl lasă pe
acest altcineva şi cu o „gaură” de 18 milioane de euro din bugetul destinat toc-
mai acoperirii găurilor din asfalt! În această situaţie nu văd decât o ieşire
rezonabilă: ca dl Costanda să se înscrie în campania electorală şi să doneze
cele 18 milioane  Capitalei şi drumurilor sale. N-ar fi o pagubă, pentru că dacă
este ales, îşi va scoate liniştit banii în următorii patru ani. Şi cu ceva câştig pe
deasupra...   (10 martie)

În alb şi negru...
Prezenţa preşedintelui Băsescu la bilanţul Parchetului de săptămâna

trecută va rămâne una remarcabilă prin modul în care şeful statului a reuşit să
manipuleze o instituţie solicitându-i să nu se lase manipulată de presă! Că
aproape tot ce face dl Băsescu, ca preşedinte, ori nu se potriveşte, ori este îm-
potriva cutumei instituţiei sale este de acuma un lucru de notorietate. În cel
de-al patrulea an al mandatului, el continuă să încerce să ajusteze haina croită
de Constituţie – bine sau rău – la propriile sale date antropometrice şi de per-
sonalitate. Este, probabil, vina democraţiei că printre alte imperfecţiuni care o
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caracterizează se numără şi aceea de a nu fi capabilă să adapteze mandatele la
personalitatea ocupanţilor vremelnici. Pe un astfel de principiu, am fi avut până
acum cinci tipologii directoare: câte unul pentru fiecare dintre cele trei mandate
ale lui Iliescu, şi câte unul pentru mandatele lui Constantinescu şi Băsescu.
Cinci principii care să nu semene între ele, care să facă posibile desfăşurări şi
acţiuni proprii personalităţii fiecăruia precum şi schimbării lor în timp. Reali-
tatea este însă că funcţia de preşedinte democrat, una cu totul nouă pentru o
Românie aflată cinci decenii sub vreo 3 – 4 dictaturi, a fost gândită, de către
cei care au trasat parametrii Constituţiei, cu ochii la posibilul şi probabilul ocu-
pant al funcţiei! Aceasta a fost gândită, odată pe măsura lui Iliescu, cel care
era încă omul providenţial al momentului şi a doua oară cu intenţia de a nu-i
permite acestuia evoluţii sau derapaje necontrolate. Om cu un dezvoltat simţ
al adaptabilităţii, Iliescu s-a străduit să încapă forţat şi să se mişte măcar cu
aparenţa lejerităţii. Nu a încercat niciodată să-i forţeze limitele, ba uneori s-a
pus la adăpostul acestora, evitând gesturile dramatice şi deciziile categorice.
A încercat măcar să fie, sau să devină un preşedinte al tuturor alegătorilor, deşi
acest lucru nu i-a adus mai multă preţuire din partea celor care nu l-au acceptat
sub niciun motiv. Prin enunţul calităţii sale de preşedinte – jucător Băsescu a
dorit să  polemizeze cu Iliescu în primul rând pe această temă, arătând că el nu
va rămâne simplu spectator – fie şi constituţional – la ceea ce se întâmplă în
jurul său. Şi a jucat din plin, spre deliciul galeriei. Ce a reuşit, însă, prin acest
joc? Nimic altceva decât să semene sămânţă de vrajbă şi să-şi coalizeze inami-
cii politici într-un soi de front pe care nicio înţelegere nu ar fi putut să-l creeze.
Cea mai spectaculoasă performanţă a sa rămâne învrăjbirea presei: uitând că
fără aceasta gestica sa n-ar mai face doi bani, Băsescu s-a lansat de fiecare dată
la atac atunci când aceasta a exprimat puncte de vedere contrarii sau nefavo-
rabile, indiferent de temă. Acum doreşte să convingă electoratul profund că
marea piedică în calea proiectelor sale este „presa mogulilor”, cea care scrie
sau difuzază pentru a servi interesul acestora. Cea care caută să intimideze jus-
tiţia în mersul său spre aflarea adevărului şi pedepsirea vinovaţilor. „Nu vă te-
meţi!” – le spune Băsescu procurorilor, investindu-i cu prezumţia sa de cinste
şi corectitudine totală, în contrast cu presa. Este, desigur, un demers spectacu-
los, dar care în timp se va întoarce împotriva celui care-l propagă prin simplul
fapt că într-o societate marcată de pluralism şi diversitate, nimic nu este doar
alb sau negru. Inclusiv preşedintele...   (11 martie)
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Alianţa BA!
Ca orice relaţie care tinde să se consolideze, întâlnirile pe furiş ale

liderilor liberali cu cei social-democraţi au trecut la o fază semioficială, care
precede, de regulă, anunţul matrimonial. Săptămâna trecută ei s-au aşezat la o
masă şi au discutat pe îndelete ce ar avea de făcut pentru a-şi oficializa legătura,
în vederea menajului postelectoral. Deşi cei prezenţi au convenit să nu facă
declaraţii decât împreună, în cadru festiv, câte ceva tot a mai transpirat. Şi
anume că în perspectiva celor două campanii electorale, formaţiunile lor nu
numai că se vor abţine să se atace direct, dar se şi vor sprijini tacit prin oferirea
votului către candidaţii cei mai bine plasaţi.Privind lucrurile cu ceva mai multă
atenţie observăm că, într-un fel, se repetă scenariul din 2000. Şi atunci, PNL
şi PD se aflau pe poziţii antagoniste deşi guvernaseră – catastrofal - împreună,
cu afilieri ideologice diametral opuse, dar cu un interes comun: plasarea cât
mai onorabilă în clasamentul electoral. Cine spune că înaintea semnării acor-
dului pentru formarea Alianţei, liberalii şi democraţii se gândeau la câştigarea
alegerilor, înseamnă că nu prea mai are ţinere de minte. Însumate procentele
din sondaje ale celor două partide abia treceau de 20, în timp ce buldozerul
social-democrat era creditat cu peste 50 la sută din opţiuni. Aritmetica electo-
rală funcţionează însă după criterii aproape alchimice. Ce s-a întâmplat atunci
s-a datorat mai puţin vigorii alianţei nou formate şi mai mult eroziunii inte-
rioare a partidului lui Năstase. S-a legitimat însă formula unui „front” al
Opoziţiei care poate să doboare Puterea. Acum lucrurile sunt niţel diferite: deşi
se află la guvernare de peste 3 ani, PNL nu este perceput ca Putere. Adevărata
Putere este la Cotroceni şi în apendicele său, Partidul Democrat şi Liberal. Pro-
centajele cu care este creditat acesta fac din el o ţintă pentru cei care nu doresc
o nouă etapă de guvernare printr-un partid unic. De aceea, pentru PSD nu
liberalii  vor fi ţinta atacurilor din campanie, ci democraţii şi urmele lăsate de
aceştia în cei doi ani de co-guvernare. Cu liberalii se va instala un armistiţiu
pentru a le permite acestora să supravieţuiască alegerilor şi să poată oferi zes-
trea necesară formării unei majorităţi. Tentativa de coagulare de dreapta a lui
Tăriceanu, prin asimilarea PNŢCD-ului şi a Acţiunii Populare e una cosmetică.
Cele două formaţiuni – fantomă nu-i vor aduce decât iluzia unei consolidări,
nu şi voturilor necesare.Alianţa proiectată dintre social-democraţi şi liberali
nu este una PENTRU ci una CONTRA: contra adversarului comun – Traian
Băsescu. Un PDL ajuns la guvernare ameninţă nu doar stabilitatea celor două
partide, ci şi supravieţuirea lor. În cazul în care vor reuşi să obţină câştig de
cauză, vor putea să guverneze cel puţin prin prisma faptului că atunci când
s-a aflat în exerciţiul funcţiunii, fiecare a folosit câte ceva din recuzita ideo-
logică şi de acţiune a celuilalt. (12 martie)
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Populismele noastre - 
contra populismului lor!

Mergea omul, liniştit, cu viteza legală, prin judeţul Giurgiu, călare
pe Harley Davidson-ul din dotare, când s-a trezit tamponat, pe la spate, de un
Golf condus de un chelios agresiv care, în loc să se scuze că n-a păstrat distanţa
legală, i-a cerut bani. „Dă, băi, banii înapoi!” – i-a strigat acesta prin fereastra
deschisă a maşinii. „Vezi că ţi-am trimis şi o scrisoare!”. Dumneavoastră să
fiţi în locul celui tamponat, cum aţi fi reacţionat? Aţi mai fi fost politicos? Aţi
întreba: „Domne’ dumneata mergi pe unde te uiţi sau nu te uiţi pe unde mergi?”.
Desigur că nu. Premierul Tăriceanu este, până la urmă, şi el om având, deci,
reacţii omeneşti: „Să mă mai lase în pace cu scrisorile lui şi să-şi vadă de treabă.
De problemele oamenilor!” (citat din memorie). Aţi înţeles, desigur, că cel care
l-a tamponat pe şeful Executivului, pe când făcea o vizită de lucru în teritoriu
era chiar preşedintele. Al ţării. Fost aliat şi tovarăş de drum în 2004. Şi-n 2005,
parţial. Ei bine, fostul tovarăş s-a ofuscat de faptul că Tăriceanu nu vrea să dea
banii înapoi pe taxa auto. Nu că ar fi avut el de primit ceva, ci din grijă pentru
omul simplu şi cu drept de vot. Surprinzător, preşedintele n-a sesizat caracterul
subversiv şi nelegal al popularei „taxe de primă înmatriculare” nici atunci când
a fost lansată (în devălmăşie cu oamenii lui, democraţii) şi nici când a promul-
gat-o, fără niciun fel de obiecţii. Ochii i s-au deschis larg abia acum, când
chestiunea a devenit un subiect de dispută politică. Când se poate demonstra
faptul că Tăriceanu este omul oligarhilor, că le face acestora toate interesele
(şi ale lui pe lângă astea) şi că-l doare în cot de omul simplu pe care l-a obli-
gat să plătească o taxă de înmatriculare mai mare decât valoarea maşinii,
luată din cine ştie ce târg de vechituri de prin Europa. Preşedintele se face,
prin această scrisoare ultimativă, exponentul celor circa 120.000 de plătitori
ai acestei taxe, care vor merge la vot şi în primăvară şi în toamnă, cu senti-
mentul tonic că cineva, acolo sus, se gândeşte la ei.Dar tot la ei se gândeşte
şi premierul: la sănătatea lor, la aerul pe care-l respiră – tot mai poluat de
rablele în circulaţie – şi la dreptul lor fundamental de a-şi lua o maşină nouă,
de la unul din dealerii care toarnă parfum în rezervorul maşinii. Pentru că
– ce n-a înţeles poporul, de-a lungul istoriei acestei taxe – este că, în sinea
lui, Guvernul nu s-a gândit să mai umfle nişte bani pentru buget, ci s-a preo-
cupat de condiţiile de viaţă şi de muncă a omului simplu. Simplu, nu? Aşa
că să ne mai lase în pace preşedintele, cu populismul lui de campanie, că le
avem şi noi pe ale noastre. Şi ne ajung! (13 martie)
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Echilibristul Tăriceanu 
ne învaţă mersul pe două roţi!
Premierul Tăriceanu a venit, zilele trecute, la locul de muncă plecând

de acasă, de pe Plevnei, pe motoretă. A vrut să le arate bucureştenilor - şi
locuitorilor marilor oraşe în general – care este soluţia decongestionării trafi-
cului. Una dintre ele. Probabil că în zilele următoare premierul va experimenta
pentru noi şi mersul pe bicicletă, urmând ca în zilele Summit-ului NATO să
facă, în premieră absolută, proba mersului pe jos. Nu aveam prea mari emoţii
în legătură cu şansele premierului de a ajunge la Palatul Victoria în timp util
pentru buna funcţionare a Guvernului. Oricum, are de partea sa SPP-ul şi Po-
liţia Rutieră care îi deschid drumul printre coloanele de maşini care se bulucesc
cu încăpăţânare pe străzile subdimensionate ale Capitalei. Demonstraţia sa are
însă o raţiune: aceea că, deja, nimic nu ar putea să modifice, radical, situaţia
circulaţiei rutiere. Măsurile aflate în curs se vor concretiza peste 2-3 ani când
deja vor fi depăşite de cotele de trafic. Iar de trama stradală nu se poate trage
pentru a fi lărgită. Cu atât mai puţin cu cât urbanismul haotic al ultimilor 18
ani a împins construcţiile până în buza carosabilului. Pentru ca astăzi să se fi
putut circula măcar rezonabil, ar fi fost nevoie ca administratorii Capitalei să
fi ţinut cont de perspectiva previzibilă. Măcar dacă s-ar fi acordat atenţie unui
studiu făcut de japonezi – pe banii lor – în urmă cu vreo 15 ani, pentru RATB,
astăzi am fi putut să pierdem mai puţin timp în ambuteiaje. Desigur, se vor
mai face pasaje în intersecţii, se vor mai deschide nişte trasee de acces, dar
soluţia principală rămâne modificarea concepţiei cetăţeanului faţă de feno-
menul deplasării. Democratizarea acestuia. Acceptarea ideii că rolul maşinii
este mai puţin acela de a exprima rangul prosperităţii, şi mai mult de a-i faci-
lita accesul spre obiectivele sale cotidiene. Va trebui, desigur, să învăţăm să
mergem şi pe două roţi – dar pentru asta, cei care umblă pe patru vor trebui
şi ei să înveţe să convieţuiască în siguranţă cu aceştia. Experienţa marilor
oraşe este suficient de sugestivă din acest punct de vedere şi cred că edilii
noştrii nu trebuie să inventeze nimic. Ci doar să preia şi să aplice, corespun-
zător situaţiei în care ne aflăm. (14 martie)

Sfânta proprietate
Respectul pentru proprietate, aproape inexistent vreo 50 de ani şi re-

descoperit cu entuziasm după 1989, generează fenomene adeseori stranii. Pri-
mul tronson al autostrăzii Soarelui a întârziat cu aproape un an datorită
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proprietarului unei bucăţi de teren, mică dar aflată exact pe axul drumului, care
nu voia în ruptul capului să se dea dus, nici măcar cu expropierea. Proprietatea
e sfântă – clama respectivul colonel în a cărui tinereţe revoluţionară tratase,
probabil, cu mult „respect” duşmani ai poporului puşi pe căpătuială. O situaţie
de-a dreptul stranie se întâmplă într-un hotel din buricul Bucureştiului, unde o
cameră de vreo 20 mp de la mansardă este proprietatea unui octogenar. Cum a
ajuns acesta să fie proprietarul unei camere de hotel? Simplu: când au început
naţionalizările, deţinătorul stabilimentului cu pricina, aflând că se confiscă
imobilele cu un singur locatar sau proprietar, şi-a împroprietărit la repezeală
câţiva cunoscuţi cu câte o cameră, sperând ca în felul acesta să scape. Vigilenţa
comunistă nu l-a iertat, iar hotelul a fost naţionalizat. Fără, bineînţeles, came-
rele ocupate de amicii proprietarului. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ceilalţi, dar
unul a supravieţuit şi la ora asta desfăşoară o amplă şi fructuoasă campanie
împotriva noilor proprietari ai hotelului (vândut de FPS) care au demarat ample
lucrări de modernizare şi refacere, cu atât mai complicate cu cât imobilul este
trecut în lista monumentelor istorice şi de arhitectură. Aceste lucrări n-au putut
ocoli cămăruţa proprietarului, care a reclamat la toate forurile violarea intimi-
tăţii şi îndepărtarea abuzivă a vechilor instalaţii şi a mucegaiului din încăpere.
Dincolo de asta are loc şi un alt război al nervilor: la oferta noilor proprietari
de a cumpăra camera, omul răspunde mărind în fiecare zi preţul: a plecat de
la 500.000 de euro (!!) ajungând, zilele trecute, la un milion şi jumătate!!!
Înţelegerea de azi cade sistematic mâine, iar „pasul” este cam de 50.000 de
euro pe zi. Această negociere interminabilă ţine în loc lucrările, iar hotelul
îşi tot amână data inaugurării pentru că nimeni nu poate să ghicească când
se va opri proprietarul din această cursă iraţională care sfideză bunul simţ şi
logica. Dar, cum ştiţi foarte bine, proprietatea e sfântă şi orice comentariu e
de prisos!   (15 martie)

Suntem fiii lui Babel!
România este patria fiilor lui Babel! De aici a plecat Costel Busuioc

să zugrăvească Spania. De aici vor pleca şi alte talente care se exersează deja
în forţă, pe la sindrofii: Geoană şi Năstase – care le-au cântat cu foc femeilor
social – democrate; Şică Orban, care nu pierde niciun prilej să alinte microfo-
nul; Varujan Vosganian, obosit de calculul taxei de primă înmatriculare, se
relaxează pe clapele pianului din biroul său de ministru; ca să nu mai vorbim
despre Dolănescu sau despre Irina Loghin, politicieni cu state de serviciu, care
ar putea câştiga orice concurs de cântece de petrecere, pe orice meridian pe
care vieţuiesc români. Suntem o ţară plină de talente şi avem metode inedite
de a le descoperi şi pune în valoare. Trebuie mai întâi să-i facem să-şi ia lumea
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în cap, ca după aceea să-i admirăm şi să ne lăudăm cu ei. Spania este doar în-
ceputul. Cu siguranţă că se vor iţi români talentaţi şi în Italia sau în Portugalia.
Acolo merge mai uşor cântatul. Cu siguranţă însă că n-o să-i găsim în Germa-
nia, pentru că nemţii nu prea au timp să stea şi să-i asculte pe cântăreţii impro-
vizaţi de pe schele. Ei au treabă. „Faza de masă” a „fiilor lui Babel” va fi însă,
fără îndoială, reprezentată de alegeri. Uninominale, după cum s-a hotărât. De
acum şi până la sfârşitul anului vom asculta tot felul de voci care-şi vor cânta
intenţiile şi promisiunile pe toate tonalităţile. Cei mai talentaţi vor accede în
fruntea administraţiilor locale şi, în toamnă, în Parlament. Vom avea, probabil,
cel mai vocal parlament din istoria democraţiei româneşti. De acolo se vor
racola talente pentru show-urile non–stop prin care televiziunile răspândesc în
mase cultura politică. Costel Busuioc a deschis un drum şi o epocă. Suntem
gata să păşim încrezători pe el, spre culmile lălăielii naţionale.   (17 martie)

“Inocentul” cap de familie 
şi tonomatul său demodat

Sub o aparentă impulsivitate, Traian Băsescu foloseşte o tactică bine
pusă la punct: atacurile sale la adresa adversarului - fie din politică, fie din
business, fie din mass-media, fie din toate la un loc - conţin enormităţi bine
calculate. Acestea au rolul de a declanşa răspunsuri pripite, sub influenţa pri-
mului impuls, adversarii dezvăluindu-şi punctele slabe pe care apoi el le ţinteşte
punctual. Să nu vă închipuiţi că discursul din salonul de la Otopeni, la întoar-
cerea de la Bruxelles, a fost o toană de moment. Nici vorbă. El a fost bine
“copt” în intervalul dintre aşa zisele “atacuri împotriva familiei sale” şi răspuns.
Trecuseră câteva zile bune de când, ca tată şi soţ ultragiat, ar fi trebuit să sară
în sus şi să denunţe conspiraţia mogulilor. N-a făcut-o, pentru că a stat să-şi
cântărească atent momentul intervenţiei. Iar acesta a venit exact după “mo-
mentul Bruxelles”, a cărui analiză - care ar fi evidenţiat inclusiv responsabili-
tatea sa în prestaţia sub orice critică a României în primul său an de aderare -
a fost înlocuită, prompt, de circul mediatic al breslei acuzate, jignite şi lovite
în tot ceea ce are ea mai sfânt: deontologia. Deontologia este drapelul pe care
grupările jurnalistice de varii orientări şi subordonări îl flutură oridecâteori nu
mai au argumente în vreo dispută publică. Atacurile la deontologie constituie
port-drapelul replicilor date de cei angrenaţi. Nici unii nici alţii nu ştiu însă
prea bine ce este deontologia şi cu ce se consumă ea. Şi, mai ales, în ce doze.
Unul dintre cei mai puţin lămuriţi în chestiune este chiar preşedintele Băsescu.
Pentru el, deontologia înseamnă cum procedează el, iar lipsa de deontologie
este apanajul celor care îl critică sau nu-i împărtăşesc ideile. Acest lucru trans-
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pare cu limpezime din declaraţiile făcute de el pe aeroport. Prima sa teză lan-
sată în eter a fost că afacerile familiei nu-l privesc pe el şi că au fost corecte ca
lacrima, la fel de corecte, am zice, ca ale altor sute de mii de biznismani în de-
venire care au profitat cât s-a putut de oportunităţile unei legislaţii bâlbâite şi
permisive dar nu mai mult. Că dacă erau mai corecte, biznismanii Băsescu pie-
reau din peisaj. De când Traian Băsescu descinde pe aeroporturi şi nu prin
barurile din porturile lumii, nu mai cunoaşte peisajul şi crede că tonomatele
anilor ‘80 mai sunt încă în funcţiune şi se bagă în ele “ieuro”. După părerea
sa, cei care scriu sunt astfel de tonomate. Comparaţia e nu doar vetustă dar şi
nepotrivită: când băgai banul în tonomat, îl băgai ca să asculţi ceva ce-ţi place.
În logica băsesciană, bagi banul ca să emită aparatul ceva care să enerveze sau
să-i înjure pe alţii. Adică pe el. A doua teză: haita de jurnalişti asmuţiţi asupra
familiei sale, dar mai ales asupra unui “copil inocent”. Ca să fiu sincer, nu ţin
minte să fi muşcat cineva - cu pixul - din glezna doamnei Băsescu, alminteri o
persoană onorabilă şi cu bun simţ - sau a fiicei Ioana, altă persoană care îşi
vede de treaba ei. Atacurile “mârşave” au vizat-o pe mezina familiei, atunci
când aceasta a intrat în politică, aspirând la funcţii importante, fără a avea nici
experienţa nici cultura necesare. I-au fost atacate agramatismele şi lipsa de idei
- lucruri flagrante în politică. Dl Băsescu zice că Elena sa este un copil inocent.
Păi, dacă-i aşa, domnule Băsescu, ţineţi-o acasă, departe de politica despre care
ştiţi bine ce băltoacă de mizerii este, pentru că vă scăldaţi de mult în ea. Şi nu
mai faceţi pe ofuscatul: nimeni nu are nimic cu familia dumneavoastră. Dacă
cineva are, cu adevărat, un reproş la adresa “capului familiei” acela se referă
la totala dumneavoastră lipsă de performanţă în funcţiile pe care le-aţi deţinut
şi pe care le-aţi onorat doar cu vorbărie parşivă. Exact ca un tonomat de pe
vremea tinereţii dumneavoastră marinăreşti.   (18 martie)

Anumitele “părţi ale presei”
„O anumită parte a presei” este o sintagmă care s-a încetăţenit în pri-

mii ani de după Revoluţie, desemnând acel eşantion de jurnale şi jurnalişti care,
în virtutea libertăţii presei, aveau o atitudine critică faţă de Putere. De la unani-
mitatea comunistă la divergenţa de opinii în rândul „slujitorilor condeiului” a
fost, teoretic, o cale lungă, parcursă însă, practic, într-un timp record. Autorul
sintgmei este unul dintre politicienii la adresa căruia s-a scris şi s-au emis
veritabile recorduri de acuze şi critici. Cu excepţia câtorva secvenţe de pierdere
a cumpătului şi de replici emoţionale, Ion Iliescu a fost însă politicianul care a
părut să înţeleagă mult mai corect decât alţii această realitate obiectivă. Răsfăţat
de presă în campania electorală din ’96, Constantinescu a reacţionat violent
când la adresa sa au început să se exprime rezerve, părând complet incapabil
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să înţeleagă această schimbare. Dar cel mai adulat de mass media a fost Traian
Băsescu, primarul rebel, aflat într-o permanentă încleştare cu hidra pesedistă,
iar apoi candidatul marilor speranţe, pus pe dinamitat „sistemul ticăloşit” şi în-
soţit în acestă campanie purificatoare de surlele şi trâmbiţele mass media. Ca
şi Iliescu, ca şi Constantinescu, nu i-a trebuit mult nici lui ca să descopere şi
să definească acea „anumită parte a presei”: cea care avea îndrăzneala de a nu
fi de acord cu ideile sale şi de a-l critica. Pe nedrept! Traian Băsescu a dus dis-
putele cu presa până la nivelul unei veritabile cruciade, desenând schema-eta-
lon a jurnalistului dependent-de-mogulii-media. De la afilierea la „cercuri
ilicite de interese” până la „ ziaristul tonomat” n-a fost cale prea lungă, şi
Băsescu a parcurs-o în paralel cu tot mai desele sale pusee autoritariste derivate
dintr-o continuă pierdere a frâielor puterii. La fel ca şi predecesorii săi, Băsescu
vorbeşte mai puţin sau chiar deloc de „cealaltă parte a presei”, cea bună, cea
care-i înţelege ideile şi demersurile şi le salută ca pe evenimente istorice. Şi
probabil că Iliescu şi Constantinescu împreună n-au beneficiat de suportul
de-a dreptul fanatic al corului de lăudători personali, pentru care a te pune în
slujba unei părţi a puterii reprezintă o onoare şi calea spre adevăr şi demnitate.
E drept că nici Iliescu şi nici Constantinescu n-au reuşit să-şi recompenseze
sprijinitorii din media în măsura în care o face Băsescu care, cu puterile sale
limitate, reuşeşte să dea fiecăruia câte o sinecură sau măcar perspectiva uneia.
Ce mă nedumereşte cel mai tare este însă faptul că, de regulă, cei care-l laudă
şi-l apără astăzi pe Băsescu sunt cei care considerau o astfel de atitudine faţă
de predecesorii săi drept o abdicare de la orice normă morală şi o formă inac-
ceptabilă de slugărnicie. În fond, această dihotomie constituie o relicvă încă func-
ţională a intoleranţei specifice unui sistem vetust, ale cărui principii le perpetuează
persoane incapabile să se obiectiveze  în faţa unei noi realităţi.   (19 martie)

Vin americanii!
Aşteptaţi, după război, să fie paraşutaţi dintr-un moment în altul, ca

să ne scape de comunişti, americanii au întârziat la întâlnirea cu poporul român
vreo jumătate de secol. Pentru că nu pun la socoteală vizitele oficiale ale lui
Nixon, Ford şi Carter la Bucureşti, considerând că cei trei preşedinţi americani
au fost păcăliţi de iscusitul Ceauşescu. Cu toate acestea, un preşedinte american
a ajuns pe meleaguri româneşti abia la vreo opt ani după ce românii au răsturnat
singuri sistemul comunist şi au mers pe calea democraţiei. Bush Senior, ca un
vechi spion ce era, a fost circumspect faţă de noul regim din România şi Iliescu
nu s-a putut întâlni cu el decât din întâmplare, pe culoarele ONU. La Bucureşti
a venit succesorul său, Bill Clinton, şi a făcut-o doar pentru a ne consola, în
1997, că am fost excluşi din primul val al aderării la NATO, deşi acest premiu
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fusese promis de occidentali noii puteri din România, cea care după Madrid a
constatat cât de mare e distanţa dintre promisiunile şi realitatea celor puternici.
Următoarea vizită în România a făcut-o Bush-junior în 2002, după invitarea
oficială a României în NATO, când liderul american constata că „Dumnezeu
ne zâmbeşte iar”, profitând de apariţia curcubeului deasupra Pieţei Revoluţiei.
Iată că suntem în pragul celei de-a treia prezenţe americane la nivel înalt la
Bucureşti, cu ocazia summit-ului NATO. Cu toată indiferenţa arătată de ame-
ricani - pentru care România nu mai este un pion important pe harta geostra-
tegică – noi românii ne-am autodepăşit în a răspunde oricărei solicitări
americane. Am fost primii care ne-am înrolat în „parteneriatul” care era „sala
de aşteptare” al organizaţiei nord-atlantice. Am trimis trupe în Afganistan şi
Irak. Ne-am pus rău cu Uniunea, trăgând evident cu „Tânăra Europă”, cea dis-
pusă să crediteze o acţiune militară americană în orient fără mandat ONU. Etc,
etc. Cu ce ne-am ales? Cu o integrare în NATO atunci când NATO a încetat să
mai fie ceea ce era, căpătând un rol decorativ. Şi cam atât. Nici măcar cu vize
pentru vizitele în America. Abia acum Departamentul de Stat „discută” posibi-
litatea… îndeplinirii condiţiilor pentru a fi incluşi într-un program de aşteptare
(visa waiver) în care sunt demult toţi ceilalţi non-europeni. Şi cu o ofertă de
16.500 de dolari. Pentru viaţa lui Teo Peter. Atâta valorează un român, pentru
administraţia americană. Un român omorât de un puşcaş marin beat, asupra că-
ruia statul n-a putut avea nici un fel de autoritate, deoarece tot noi am fost printre
primii care am semnat acordul prin care militarii americani ieşeau de sub juris-
dicţia noastră pentru fapte comise pe teritoriul nostru. Este un privilegiu de care
nu benficiază nici un alt stat şi care a permis americanilor să-l „judece” pe Van
Goethem la el acasă, unde, bineînţeles că i s-a constatat nevinovăţia.

Vin americanii! Cu Bush în frunte! Şi, probabil că şi de data asta se va
arăta curcubeul!   (20 martie)

Un candidat autoimpus: Vanghelie
Deşi nu şi-a dorit-o, PSD-ul n-a avut încotro şi a fost nevoit să-l

desemneze pe Marian Vanghelie drept candidat oficial pentru fotoliul de primar
general al Capitalei. Liderii formaţiunii înclinau serios spre Sorin Oprescu, a
cărui popularitate o depăşeşte pe cea a primarului Sectorului 5, dar decizia fi-
nală a fost în favoarea acestuia.Hotărâtoare, cred, a fost demonstraţia făcută
de Vanghelie cu sărbătorirea Mărţişorului pentru 5000 de profesori din Capi-
tală, la Romexpo, unde a arătat că are priză la public şi că ştie cum să-l mane-
vreze. Culmea este că acestă confirmare i-a venit de la o categorie socială cu
care actualul primar de sector nu pare să aibe prea multe contingenţe. Dar care
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face parte – ca nivel de trai – din eşalonul care se simte mai puţin solidar cu
reprezentanţii clasei medii care dirijează, de aproape 16 ani, Capitala.În ce mă-
sură corespunde Marian Vanghelie portretului - robot de primar al Capitalei ?
Există un astfel de prototip, l-au fixat opţiunile din cele 6 runde succesive care
s-au scurs din 1992 până astăzi? Un lucru este cert: în ciuda repartiţiei demo-
grafice, Bucureştiul a ales până acum, sistematic, reprezentanţi ai dreptei.
Începând cu Crin Halaicu şi continuând cu Victor Ciorbea, Viorel Lis, Traian
Băsescu şi Adriean Videanu, în fotoliul de la Primăria Capitalei s-au instalat
persoane care nu şi-au demonstrat solidaritatea cu categoriile defavorizate care
constituie ponderea electoratului. Şi, cu toate acestea, le-au obţinut voturile.
Cum se explică acest fenomen? Poate, mai întâi, ca o reacţie adversă la guver-
nările arogante şi îmbuibate ale Stângii. Apoi, ca învestiri cu speranţă a altor
persoane din aceleaşi categorii, dar care au pozat sistematic în opoziţionişti.
Vă amintiţi campania lui Ciorbea anti-Halaicu ? Sau a lui Băsescu anti-Lis?
Cert este că nici unul dintre aceştia nu a reuşit să facă ceva palpabil pentru oraş
şi pentru populaţia sa. Acest sentiment a fost întărit şi de lipsa de performanţă
a ultimei guvernări care a sfârşit printr-o nouă opoziţie internă, între un exe-
cutiv liberal şi o primărie democrată.Pe acest fond, Vanghelie poate deveni un
candidat valabil. Mai viabil decât mereu perdantul Oprescu. Un candidat care
poate fi recunoscut şi adoptat de o majoritate care-l consideră ca fiind de partea
sa. Cu toate defectele lui culturale şi de comportament.   (21 martie)

Marele Licurici în Irak: 
5 ani de succesuri şi eşece!

Evident că în discursul ţinut cu o zi înaintea aniversării a 5 ani de la
intervenţia americană în Irak, preşedintele Bush s-a declarat satisfăcut de
rezultatele obţinute, considerând campania de răsturnare a dictaturii lui Saddam
un succes. Şi, din acest punct de vedere, probabil că lucrurile chiar aşa stau.
Regimul fostului dicatator a fost unanim considerat unul dintre cele mai dure
şi mai represive (cum de altfel mai sunt prin jur, în ţări care beneficiază de
sprijinul şi aprecierea lumii democratice occidentale) iar crimele comise îm-
potriva propriului său popor sunt impardonabile, din orice perspectivă ai privi
lucrurile. America poate fi mulţumită: campania militară s-a desfăşurat bine,
pierderile în lupta directă au fost mici. Golful a constituit un excelent poligon
pentru testarea de noi tactici şi noi armamente, iar cheltuielile de război au dat
un serios impuls economiei americane, aflată într-o perioadă de stagnare. Cel
mai valoros câştig rămâne, însă, scoaterea de sub control dictatorial a rezervelor
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de petrol ale Irakului şi frontul „demolărilor” creat pentru efortul de recons-
trucţie. Asta ar fi partea cu “succesurile”. “Eşecele” sunt însă cel puţin la fel
de importante. Intervenţia în Irak, necesitatea ei, n-a putut fi demonstrată nici
până azi în lumina motivării ei de la momentul respectiv. Desigur, Saddam era
un dictator odios, dar cu câţi dictatori odioşi America n-a avut relaţii de prie-
tenie? Oricât s-au străduit, americanii n-au reuşit să dea de urma instalaţiilor
pentru producerea armamentului nuclear sau chimic. Demonstraţia savantă sus-
ţinută de fostul secretar de stat al Naţiunilor Unite, pe baza “dovezilor” strânse
de serviciile de spionaj, va rămâne în antologia manipulării politice. Nici po-
porul irakian, terorizat de dicator, nu s-a arătat prea entuziasmat de eliberarea
adusă de tancurile şi elicopterele americane. Ba, din contră, sentimentul
dominant rămâne acela de frustrare, iar Irakul se resimte ca o ţară ocupată nu
ca una eliberată. Democraţia occidentală apare ca un sistem prea sofisticat pen-
tru a putea fi îmbrăţişat de o naţiune care nu are nici cultura corespunzătoare
şi nici principiile educaţionale. De aceea, la 5 ani de la succesul militar, insuc-
cesele pacificatoare se ţin lanţ, iar americanii şi aliaţii lor de circumstanţă
înregistrează în timp de pace pierderi mai mari decât în timp de război. Este şi
motivul pentru care, dincolo de triumfalismul preşedintelui în exerciţiu, în
America se face tot mai simţit curentul de opoziţie, propagat de toţi candidaţii
rămaşi în cursă printre ale căror obiective principale se numără retragerea tru-
pelor din Irak. Şi poate că punctul de vedere cel mai rezonabil rămâne cel
exprimat de Hillary Clinton: noi le-am adus libertatea, trebuie acum să-i lăsăm
să şi-o gospodărească. Perfect valabil: libertatea să şi-o gospodărească singuri.
Dar petrolul?   (22 martie)

Câteva propuneri de măsuri pentru
creşterea siguranţei Summit-ului

Summit-ul NATO este, de departe, cel mai important eveniment din
istoria Bucureştiului. Nici n-aş şti cu ce să-l compar: prezenţa simultană pe
malurile Dâmboviţei a celor mai puternici oameni din lume este o şansă căreia
va trebui să-i facem faţă, pe care nu avem voie să o ratăm. Pornind de la această
premisă - risc zero - propun autorităţilor, care deja au anunţat o serie de restricţii
severe, să completeze inventarul măsurilor de siguranţă cu câteva idei. Pentru
ca nimeni şi nimic să nu deranjeze tihna lui Bush şi a lui Putin ar trebui proce-
dat şi la: 1. Interzicerea totală a circulaţiei rutiere în Bucureşti în cele trei zile
de Summit. Nu cred că ar fi o problemă: Ceauşescu, la primii fulgi de zăpadă,
întrerupea circulaţia pentru câte trei luni şi n-a murit nimeni din asta. 2. Trimi-
terea la munte sau la mare - după dorinţă - a tuturor locatarilor din blocurile
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din preajma Palatului Parlamentului şi instalarea în apartamentele cu vedere
la Palat a unor lunetişti care ar putea fie însoţiţi de membrii de familie. 3. Elibe-
rarea de “permise de pietoni” celor care vor dori să se deplaseze prin preajma
diferitelor obiective unde se vor desfăşura acţiunile Summit-ului. Aceste per-
mise vor fi eliberate în urma unui test de cultură generală referitor la ALIANŢA
NORD-ATLANTICĂ şi la politica acesteia. 4. Închiderea tuturor restaurante-
lor, barurilor şi cafenelelor aflate pe o rază de un kilometru în jurul locurilor
de desfăşurare a Summit-ului, pentru a nu se produce tulburări ale ordinii
publice. 5. Detonarea, de către pirotehniştii SRI, a oricărui autoturism aflat
parcat fără şofer pe o rază de doi kilometri în jurul obiectivelor. 6. Instituirea
de patrule cetăţeneşti care să-i controleze la intrarea în magazine pe clienţii
suspecţi de a produce dezordine sau acţiuni diversioniste. 7. Controlarea, de
către CNA, a posturilor de radio şi televiziune, cărora să le fie interzisă, pe du-
rata Summit-ului, difuzarea de ştiri denigratoare la adresa organizatorilor şi a
participanţilor şi suspendarea imediată a licenţelor în caz de nerespectare a
acestor prevederi. 8. Interzicerea vânzării şi consumului de băuturi acoolice
pe teritoriul Capitalei în perioada 2 - 4 aprilie. 9. Interzicerea folosirii de tele-
foane mobile, computere şi alte aparate electronice, pe o rază de cinci kilometri
în jurul Palatului Parlamentului. 10. Suspendarea talk-show-urilor politice din
programele de televiziune din aceeaşi perioadă, pentru a nu se da curs unor in-
terpretări negative sau provenind de la anumite grupuri de interese şi înlocuirea
lor cu emisiuni cu tematică mondenă... Lista rămâne deschisă...   (24 martie)

Rubedeniada
Niciodată parcă ceea ce generic s-a încetăţenit ca “nepotism” nu a

atins culmile din prezent. Trăim o veritabilă epopee a promovării, pe cele mai
nefireşti filiere, în funcţii de stat, plătite din bani publici, a nevestelor, aman-
telor, amanţilor fiilor, nepoţilor, cuscrilor, finilor, naşilor şi altor categorii din
încrengăturile familiare şi de clan. Nu este o invenţie a regimului democratic.
Nepotismul s-a practicat şi sub dicatatură, numai că atunci era mai atent con-
trolat şi - conform unui dicton clasic - “non licet bovis quod licet Jovis”. Adică
ceea ce era permis la “vârf”, unde funcţiona o legitimitate autoproclamată, nu
era permis şi la nivelurile intermediare. Ceauşescu şi-a promovat nevasta şi pe
unul dintre fii în virtutea statutului său excepţional, care-i permitea aproape
orice derogare. Erau însă, dacă vă aduceţi aminte, interzise ca principii,
coexistenţa soţului şi a soţiei, ori a copiilor, în aceeaşi instituţie şi la nivele de
comandă. Nepotismul se practica şi atunci, dar ceva mai la distanţă şi cu grija
ca promovările să nu fie atât de ostentative încât să genereze mânia “vârfuri-
lor”. Astăzi nu mai există niciun fel de oprelişti. Dacă în alte zone decât admi-
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nistraţia se acceptă ideea meritului personal - vezi cazul asccensiunii de-a drep-
tul miraculoase a fiicei preşedintelui, în ierarhia unui partid, direct de pe
catwalk la prezidiu - pe aici nu există nicio oprelişte. Nevestele de demnitari
sau de parlamentari pot deveni la rândul lor parlamentari, ca şi unele fiice sau
fii, sau fraţi, pe care influenţa titularului îi poate promova pe liste (poate cu
uninominalul va fi mai complicat). Raiul nepotismului e însă în administraţia
publică. Acolo nu e nicio problemă ca o nevastă de ministru să devină înalt
funcţionar public peste noapte, sau ca o întreagă formaţiune de neveste de
politicieni să fie promovate pe criterii de partid într-un consiliu de supraveghere
- al asigurărilor, de pildă. A devenit o regulă ca orice titular de portofoliu să se
îngrijească ca nevestele, fiii, verii colegilor de partid să poată obţine funcţii
bine plătite în care să nu fie nevoiţi să dea în brânci. Funcţionează foarte bine
şi trocul: tu îi angajezi pe ai mei, iar eu pe ai tăi! În felul ăsta nici nu bate la
ochi. Cele mai mari performanţe de până în prezent le-au obţinut partidele
aflate la guvernare - liberalii şi udemeriştii. Dacă cineva şi-ar pune în minte să
identifice relaţionarea ocupanţilor diferitelor funcţii publice i-ar ieşi o schemă
fabuloasă de încrengături şi de “combinaţii de n luate câte k”, care ţes în
administraţie o pânză de păianjen mai ceva ca în poveştile cu mafioţi. Singura
deosebire este că ăştia nu dau lovituri în afară, fiindu-le suficient să sugă de
la buget sume pe cât de mari, pe atât de nemeritate. Rubedeniada este boala
cronică a sistemului şi schimbările de titular nu fac decât să înlocuiască o
reţea cu alta, un sistem de încrengături familiale şi de clan cu altul. Fără ca
cineva să poată sau să dorească a interveni, pentru că aproape toţi sunt
cuprinşi în schemă! (25 martie)

Un fotoliu fierbinte: 
cel de primar general!

Bătălia pentru succesiunea lui Videanu a început cu “preliminariile”.
Copie la scară a duelului Obama - Hillary, cel dintre Marian Vanghelie şi Sorin
Oprescu a pus pe jar social-democraţii. Decizia iniţială luată de Geoană, în
“consultare” cu organizaţia de Bucureşti, nu mai e valabilă. Se va recurge la
arbitrajul forului colectiv naţional. Bucureştiul e prea important pentru a fi
lăsat pe mâna organizaţiei. Pentru candidatură se confruntă o persoană care
“stă mai bine în sondaje” cu alta care “stă mai bine în colectarea de fonduri”.
Ce e mai important: impresia artistică a publicului sau “combustibilul” cam-
paniei? Grea dilemă. Până la urmă, în tabăra social-democrată funcţionează o
schemă paradoxală: se confruntă un dublu perdant al competiţiei pentru funcţia
de primar general, cu unul “solo”. Iar arbitrajul îi revine celui de-al treilea per-
dant! Oprescu a pierdut în ‘97 şi în 2000. Geoană în 2004. Iar Vanghelie în
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2005. Patru eşecuri din care social-democraţii par să nu fi învăţat nimic. Ar fi
şi greu. Bucureştiul este, din punct de vedere electoral, extrem de atipic. De
16 ani îşi alege edilul general din tabăra dreptei. N-a contat că unul a fost mai
slab ca altul şi că nici unul nu a făcut mare lucru pentru a scoate Capitala din
marasmul administrativ. Un liberal, doi ţărănişti şi doi democraţi şi-au unit şi
eforturile şi moştenirile pentru a face politică în dauna manageriatului. Halaicu,
primul primar ales, a pus interesele personale mai presus de orice altceva.
Ciorbea a câştigat ca opozant al lui Halaicu şi a renunţat după nici un an de
inactivitate din înalte raţiuni de stat. Lis a apărut din nimic, câştigând dintr-o
inerţie inexplicabilă. Băsescu a venit în competiţie pe ultimii metri ai acesteia,
în 2000, reuşind victoria în turul 2, după ce prinsese calificarea “la fotografie”.
S-a luat în gură cu pesediştii patru ani, în 2004 câştigând din primul tur în faţa
unui Geoană căzut din lună şi sacrificat cu sânge rece de Năstase. Despre
Videanu n-ar fi multe de vorbit: s-a aşezat pe locul cald al şefului său, într-o
inerţie de tip Lis. Dacă la social-democraţi situaţia continuă să fie neclară, ea
s-a limpezit la liberali. Orban va încerca din nou, după tentativa nereuşită de
a-l concura pe Videanu, în 2005. Şansele lui rămân însă cele ale partidului.
Democraţii vor recurge, în cele din urmă, la Blaga, mai solid decât alţii, dar
mai puţin cunoscut de bucureşteni, beneficiind însă de binecuvântarea tătu-
cului Băsescu. Ceilalţi sunt candidaţi de decor. Şi Guşă, şi Codruţ Ştefănescu,
şi Pavelescu. Nu au nici ce oferi, nici ce negocia, în afara de propria lor
neputinţă şi a formaţiunilor lor. (26 martie)

Gherila lui Băsescu 
şi ambuscada popularităţii

De aproape un an de când Agenţia ZP NEWS INTERCEPTOR dă
publicităţii “TOP VIP” - un clasament efectuat pe baza frecvenţei consemnă-
rilor în presa scrisă a numelui diferitelor persoane şi personalităţi publice - nu
s-a întâmplat ca Traian Băsescu, lider absolut al comentariilor şi informaţiilor
curente, să sufere un asemnea afront. Dacă până la finele anului trecut nu s-a
întâmplat, de la preluarea mandatului, ca cineva să-l detroneze de pe primul
loc, unde se situa la mare distanţă faţă de următorii, în 2008 supremaţia sa a
început să scârţie. De mai multe ori preşedintele a fost nevoit să cedeze primul
loc unor competitori asupra cărora s-a focalizat interesul public - Ion Iliescu,
Norica Nicolai, Teodor Meleşcanu, Ludovic Orban, Adrian Năstase sau Tudor
Chiuariu, fiind doar câţiva dintre cei care l-au detronat preţ de câte o zi. De
fiecare dată însă liderul de la Cotroceni a revenit pe prima poziţie, demonstrând
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că statutul său este încă destul de puternic pentru ca întâmplările de acest fel
să fie catalogate altfel decât simple accidente. Nota bene: prelucrarea statistică
efectuată de agenţie este una strict cantitativă. Ea nu defineşte conotaţia, pozi-
tivă sau negativă, a comentariilor, ci doar frecvenţa cu care respectivele nume
se regăsesc în articolele publicate în presă, criteriul principal constituindu-l
numărul articolelor în care se vorbeşte despre cel în cauză. Faptul că într-o
singură zi despre nu mai puţini de alţi cinci protagonişti ai vieţii publice se
vorbeşte mai mult decât despre Băsescu tinde să aibă o semnificaţie aparte. Să
nu mai apară drept un accident, ci ca o consecinţă obiectivă a unui tip de
atitudine publică. Prin excesul său de “giumbuşlucuri” ne-prezidenţiale, care
a culminat cu proba de neseriozitate oferită într-un moment de maximă gravi-
tate cum a fost festivitatea de la Craiova, Traian Băsescu îşi minează serios nu
doar autoritatea - erodată până la un punct nemaiîntâlnit în practica instituţiei
prezidenţiale - dar şi cota de interes şi de atractivitate pe care a mizat constant
din partea publicului. Desigur, asta nu înseamnă că “prietenii” ar trebui să-i
cânte preşedintelui prohodul. “Animal politic”, acesta are resurse să revină, în
măsura în care îşi va lua în serios rolul de preşedinte şi va renunţa la gherila
neproductivă pe care a declanşat-o, fără elementare măsuri de precauţie,
împotriva întregii clase politice. Din care şi el face parte.   (27 martie)

“Mocăniţa” lui Orban 
şi TGV-ul lui Videanu

Summit-ul care vine pune în evidenţă - dacă mai era nevoie - fractura
care desparte oraşul de principala sa poartă aeriană. Drumul spre şi de la aero-
port a devenit un calvar cu mult înainte de pregătirile şi prognozele catastrofice
pentru evenimentul de săptămâna viitoare. Un zbor pe orice rută din Europa a
ajuns să dureze mai puţin decât drumul până la aeroport. Otopeniul apare ca o
citadelă izolată şi bine apărată pentru a cărei cucerire doritorii trebuie să facă
sacrificii importante. S-au făcut - ne vor spune edilii - progrese: s-au dat în
funcţiune două pasaje supraterane în zona Băneasa şi s-a lărgit şoseaua la trei
benzi. Este adevărat. Numai că aceste măsuri nu rezolvă problema traficului
pe această porţiune atâta timp cât circulaţia se gâtuie sistematic la intersecţia
din Aviaţiei. Şi ce e acum, e nimic: odată cu începerea lucrărilor la pasajul de-
nivelat de aici, imediat după Summit, situaţia va deveni dramatică, neexistând
alternative valabile de ocolire a zonei. Şi asta va ţine, după socotelile optimiş-
tilor, mai bine de un an. Soluţia există, numai că ea trebuia avută în vedere cu
mult înainte ca situaţia să devină critică. Este vorba despre o legătură de cale



78 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

ferată între centrul Capitalei şi aeroportul Otopeni, care ar rezolva cel puţin
urgenţele legate de conexiunea aeriană a oraşului. Pe această temă a izbucnit,
mai deunăzi, un mic război politic, între primarul democrat al Capitalei şi
ministrul liberal al Transporturilor. A pornit de la propunerea lui Orban de a se
realiza o relaţie de metrou de suprafaţă. Calea ferată aferentă există şi este ope-
raţională. N-ar trebui decât să fie realizată legătura cu aerogara. Problema asta
s-ar rezolva cu bani puţini şi într-un interval de timp considerabil mai scurt
decât varianta subterană susţinută de Videanu. Acesta spune că a obţinut circa
300 milioane de euro din partea Guvernului japonez, pentru realizarea acestei
lucrări, şi că între o “mocăniţă”, ca cea propusă de Orban, şi un elegant tren
subteran, ca cel propus de el, nu poate exista vreo comparaţie. Aproape nu
contează amănuntul ca la ritmul pe care îl au la noi lucrările din subteran (în
aproape 20 de ani s-au dat în funcţiune trei noi staţii de metrou!), orizontul de
aşteptare al “variantei Videanu” ar fi pe undeva prin preajma lui 2015! Atunci,
probabil, vom fi deja sufocaţi iar aeroportul va deveni o citadelă inexpugnabilă.
Chestiunea în sine nu mai este una de opţiune politică şi dacă domnii Orban şi
Videanu se vor mai învârti mult în jurul cozilor lor liberale sau democrate,
electoratul va recurge la gestul drastic al eliminării lor. Cooperând şi făcând
apel la logică şi la bun simţ s-ar putea să-şi mai facă iertate aberaţiile cu care
l-au copleşit, pentru că bucureşteanul, românul în general, n-are nevoie de
mocăniţă sau de TGV, ci de soluţii decente şi operative.   (28 martie)

Replici şi zâzanie 
în tabăra democrată

A intrat zâzania în tabăra democrată. Schimbul de replici dintre Blaga
şi Preda („Ţi-ai împrăştiat gunoaiele în toată ţara!” – „Tu eşti un gunoi!”) vor-
beşte cât se poate de elocvent despre starea de spirit din interiorul principalului
partid politic al ţării – dacă este să ne luăm după sondaje. Faptul că PD-L -ul
nu-şi nominalizase până ieri candidatul pentru funcţia de primar general – po-
ziţie deosebit de importantă în perspectiva conservării privilegiilor oferite
clientelei electorale, cât şi în gestionarea viitoarelor legislative – arată că, în
ciuda reputaţiei de „ordine şi disciplină”, partidul prezidenţial trece printr-o
criză. Iar această criză pare a fi determinată chiar de către cel care-i asigură
supremaţia. Încep deja să se simtă efectele frustrărilor şi a fricţiunilor generate
de comasarea cu de-a sila a „dezertorilor” din PNL, cu care nici ideologic şi
nici practic – pragmatic democraţii „istorici” nu au vreo contingenţă. Mai mult,
perspectiva ca în eventualitatea victoriei în alegeri, funcţia de premier să revină
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lui Stolojan îi demobilizează complet pe oamenii lui Boc. Din „vioara întâi”
ei se văd trecuţi pe o poziţie secundară, pentru că este previzibil că un „guvern
Stolojan” va fi împănat cu adepţii acestuia. Ar fi o a doua lovitură  dură primită
de veleitarii democraţi, după izgonirea lor din guvernul Tăriceanu. Observatorii
par să descifreze în actuala situţie un parcurs de disoluţie pe care, cu patru ani
în urmă, l-a urmat PSD-ul. În opinia publică, partidul Democrat – chiar în
formula sa actuală de PD-L –  nu este perceput ca un partid de opoziţie. Ci ca
unul aflat la putere, nu doar prin prestaţia părtinitoare a preşedintelui, ci şi prin
gestionarea autoritară a celei mai importante entităţi administrative, Bucureş-
tiul, şi prin poziţiile dominante pe care partidul şi le-a conservat în teritoriu.
Acest lucru generează un soi de falsă siguranţă, alimentată şi de sondaje
dubioase, care riscă să se transforme într-un dezastru. Cu atât mai mult cu cât
rivalul principal, PSD-ul lucrează minuţios la o serie de alianţe sindicale şi
politice care ar putea să-i consolideze poziţia fragilizată mai ales de aceleaşi
sondaje de opinie.În aceste condiţii, echipa prezidenţială abordează o tactică
interesantă: încearcă să slăbească tabăra liberală, până la punctul ori al unei
sciziuni, ori al debarasării de Tăriceanu. În această eventualitate, Băsescu ar
putea să încerce să refacă tandemul victorios din 2004, mizând pe colaborarea
lui Orban, în mod evident protejat de atacurile la adresa liberalilor ale
democraţilor (vezi „dezvăluirile” lui Berceanu). Tactica asta ar putea avea
succes doar în măsura în care Băsescu va reuşi să stapânească lucrurile în
tabăra democrată şi să calmeze spiritele, tot mai agitate pe măsură ce alegerile
se apropie. (29 martie)

Curtea lui Iliescu
A venit vorba despre casa lui Iliescu. Neprietenii acestuia şi-au rea-

mintit cu iuţeală că fostul preşedinte a devenit proprietarul casei din Primăverii
în care stă încă de pe vremea când era ce era prin CC şi din care nu s-a mutat
- cum au făcut noii granguri ai democraţiei - într-una mai mare şi mai frumoasă.
Nici nu e singur în casa asta, o altă familie ocupând etajul. Nimeni nu pare
să-şi amintească însă cum şi în ce condiţii a devenit domnul Iliescu proprietar,
din “sărac dar cinstit” cum se proclamase după două mandate. Domnul Iliescu
şi-a cumpărat casa, aşa cum o permitea pe atunci o lege de care au beneficiat
sute de mii de români - e drept, unii achiziţionându-şi apartamentele confort
II, iar alţii vilele, dar asta e o altă chestiune, - în momentul în care, pierzând
alegerile pentru un nou mandat, în 1996, “purtătorii de cuvânt” ai noului regim,
Constantinescu pe nume, i-au transmis că va fi scos fără menajamente din casa
pe care o ocupa. Pe atunci nu se dăduse legea cu foştii preşedinţi, pentru că
“fostul” nu considerase necesar un astfel de privilegiu, ea avea să vină abia la
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finalul mandatului lui Constantinescu. Ca tot omul care se teme de siguranţa
acoperişului, dl Iliescu a cedat atunci la insistenţele consilierilor săi şi a achi-
ziţionat apartamentul în care locuia. Doar cu vreo 17 mii de dolari, dar acestea
erau preţurile pe care le stabilise administraţia. Dl Iliescu s-ar fi mulţumit să
rămână chiriaş, neavând vocaţia proprietăţilor, bănuind pe deasupra că avea şi
de tras de pe urma acestei tranzacţii, ceea ce dealtfel s-a şi întâmplat. Ei bine,
asta e o parte a poveştii. A doua ţine de curtea sa. La sensul propriu. Cei care
au făcut legile respective au reuşit să le bulibăşească atât de bine încât să
creeze un adevărat haos şi situaţii de un ilogic ieşit din comun. Statul a vândut
chiriaşilor casele, dar doar cu pământul de sub ele! Curţile au rămas în pro-
prietatea sa! Aşa încât, proprietar fiind, plăteşti chirie până la sfârşitul zilelor
statului, pentru dreptul de a trece prin curtea care aparţine acestuia. Legea
este aiuristică şi neconstituţională pentru că te împiedică să te bucuri de drep-
tul de proprietate atâta timp cât bunul pe care îl deţii - nu mai are importanţă
cum - este de fapt al altuia. Mai mult: chiria curţilor creşte exponenţial, odată
cu valoarea terenurilor din zonă. Deşi în ea poţi construi decât cel mult un
coteţ de câine, în fiecare an plăteşti căpuşelor pe care statul le-a mandatat cu
operaţiunea (fostele interprinderi de administraţie locativă, ce nu mai au în
adminnistrare decât curţile!!!) sume exorbitante. Şi dacă nu mai vrei să plă-
teşti, să nu mai foloseşti curtea? N-ai încotro: n-ai cum să ieşi din casă decât
în zbor. Şi nici statul, dacă tu n-o mai vrei, nu are ce face cu ea, neputând-o
folosi. Dl Iliescu a obţinut, ca fost preşedinte, scutirea de această chirie, care
îi scotea lunar din buzunar vreo mie de euro. Ce fac, însă, ceilalţi, care n-au
fost preşedinţi la viaţa lor? (31martie)

Accidentul prezidenţial
Un accident este un accident: în sensul că se întâmplă... accidental.

Nimeni nu-şi propune să aibe sau să facă un accident. I se întâmplă. Din varii
motive. Cel mai des întâlnit este „ceasul rău”. Adică un cumul de împrejurări
care au ca rezultat accidentul. Ca orice alt conducător auto, Traian Băsescu a
avut şi el ceasul său rău. Duminică, taman în faţa Primăriei, locul în care şi-a
lansat cariera politică la vârf, luat de nostalgie n-a mai apreciat corect distanţa
faţă de o Dacie din faţa Golf-ului său propriu şi a buşit-o din spate. N-a rezultat
decât şifonarea ambelor maşini şi trezirea din scurta reverie a şefului statului
care, ca orice cetăţean, a mers la poliţie unde a declarat accidentul, a dat probă
din care a rezultat că încă nu apucase să bea ceva şi i s-au luat trei puncte din
zestrea pe care o are la dispoziţie orice şofer. Bineînţeles că întâmplarea n-a
trecut neobservată. Mai întâi trecătorii, iar apoi reporterii, au sesizat situaţia în
care se află şeful statului şi pentru majoritatea acestora comportamentul său
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modest, de simplu cetăţean, a fost de natură să-i aducă noi puncte de popula-
ritate, odată cu compătimirea pentru întâmplare şi concluzia de rigoare: „bine
că n-a fost mai rău!”. Dar dacă ar fi fost mai rău? Dacă reveria lui Traian
Băsescu era mai profundă şi viteza mai mare? Dacă în maşina din faţă se afla
o persoană suferindă care ar fi făcut un şoc? Dacă în locul Daciei, Golf-ul său
ar fi dat peste un pieton imprudent care s-ar fi repezit să traverseze printre
maşini? Nu mai vorbesc de cazul - limită al accidentăriii unui pieton pe trecerea
de pietoni... Ce s-ar fi întâmplat atunci cu şoferul Traian Băsescu, preşedinte
în exerciţiu al ţării? Vinovat, ar fi fost exonerat de judecată până la finalizarea
mandatului, sau a mandatelor? Am fi avut o gazdă a Summit-ului NATO, proas-
păt implicată într-un accident grav? Discuţiile savante de la TV care au urmau
incidentului cu accidentul au ridicat câteva probleme, între care cea mai im-
portantă mi se pare a fi aceea a impreciziilor constituţionale: cât poate fi per-
soană privată un preşedinte şi cât nu? Ce poate şi ce nu poate, nu are dreptul
să facă, atâta timp cât este sub mandat? Este o simpă particularitate de perso-
nalitate, să te comporţi în limitele protocolului, sau să-l ignori? Care sunt
regulile imuabile ale funcţionării Serviciului de Pază şi Protocol? Păstrând pro-
porţiile, nu cred că Secret Service se spală pe mâini dacă Bush are chef să dea
o raită prin Washington la volanul unei maşini fără însemnele prezidenţiale.
Accidentul lui Băsescu pune probleme a căror rezolvare nu poate fi amânată
decât cu consecinţe dintre cele mai grave. Şi, cu sau fără voia sa, preşedintele
trebuie adus pe calea unui comportament adecvat funcţiei pe care o ocupă şi
de care, în caz de inconveniente, se poate debarasa oricând. Ultima soluţie ar
fi aceea ca în trafic, să ne ferim ca de dracu de orice Golf aflat în preajmă, ca
nu cumva la volanul său să se afle un preşedinte obosit de treburile de peste zi
sau tracasat de relaţia sa cu premierul...   (01aprilie)

Dacă voiam să protestez?
Stau şi mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă depuneam la Primăria

Capitalei o cerere prin care solicitam să demonstrez paşnic împotriva NATO,
cu o pancartă pe care să scrie, eventual, „Jos NATO!” sau altceva la fel de su-
gestiv, în măcar una dintre cele trei zile ale Summit-ului. Nu de alta, dar am şi
eu motivele mele – cum ar fi faptul că au bombardat Iugoslavia în 1999.
Aproape că îi sunt recunoscător lui Clinton că n-a insistat pe lângă Congres
(acolo se aprobă intrările şi, poate, şi ieşirile) să ne adauge pe lista primului
val, aprobat la Madrid în 1997. Atunci am fost furios şi frustrat. În 1999 am
fost bucuros: dacă intram, trebuia să fim alături de organizaţie şi să dăm şi noi
cu bombe în singurul prieten pe care-l aveam prin jurul nostru. Decizia de la
Praga, din 2002 m-a lăsat rece: NATO nu mai era ce fusese odată. Americanii
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l-au înlocuit cu alte alianţe de conjunctură ca să-şi poată duce la capăt planurile
de unică superputere. Apartenenţa noastră la NATO nu ne-a adus investiţiile
protejate de „umbrela” alianţei, dar ne-a obligat să ne dotăm cu avioanele stră-
vechi ale americanilor şi cu fregatele depăşite ale englezilor, pe care am plătit
cât nu făceau. Şi cu eşelonul din Afganistan unde din când în când mai moare
şi câte un român.Aşadar, nu cred în NATO şi consider că am dreptul să-mi
exprim public acest punct de vedere. Dar dacă libertatea asta de exprimare este
suspendată pe perioada Summit-ului? Crede cineva că dl Videanu mi-ar semna
cererea? Sau că oamenii dlui David nu m-ar înhăţa la primul semn că aş inten-
ţiona să desfăşor un banner „duşmănos”? Pentru că şi azi e ca ieri: cine nu e
cu noi, e împotriva noastră. Iar duşmanii lor sunt şi ai noştri. Aţi văzut ce-au
păţit cei şase tineri germani care intenţionau aceleaşi lucruri, „înarmaţi” cu
bannere şi fluturaşi: poliţia noastră democrată i-a ţinut la graniţă nouă ore în
interogatorii (dar le-a dat sandvişuri şi sucuri) după care i-a expediat urgent:
libertatea de mişcare în Uniunea Europeană se opreşte la graniţa României.

Nu. V-am păcălit de 1 Aprilie: n-am avut intenţia să demonstrez împotriva
NATO. Dar dacă aveam?   (02 aprilie) 

NATO la Bucureşti
George Bush e la Bucureşti. Pentru a doua – şi ultima oară. Preşe-

dintele american este deja un „fost preşedinte”. America nu prea mai este
interesată de ce face el. E interesată mai ales de rezultatul meciului Obama –
Hillary. Unul dintre ei va fi – aproape sigur – viitorul preşedinte. Misiunea lui
Bush Jr. s-a cam încheiat. Mai are câte ceva de reglat cu Afganistanul. N-ar
vrea să lase în urmă un al doilea Vietnam (mai ales că Irakul are şanse mai
mari). Trebuie însă să-i convingă pe europeni să mai contribuie şi ei cu câte
ceva la cruciada antiteroristă. Bush a venit la Bucureşti cu o agendă cât se poate
de clară. Proiectul principal îl constituie Afganistanul. Apoi primirea de noi
membri. Jocurile sunt deja făcute. Bush a spus-o şi la Kiev şi la CE. Alianţa se
lărgeşte, în cel de-al treilea val cu încă trei membri. Toţi din Balcani. Congresul
Statelor Unite n-a mai avut obiecţii, cum a avut la prezenţa noastră în primul
val, de la Madrid. Atunci nu contam prea mult. Au trebuit să vină evenimentele
din Iugoslavia ca să se considere necesară prezenţa noastră. Valul actual are o
semnificaţie aparte: izolarea Serbiei. Aceasta va rămâne, practic, singură, mai
ales dacă şi pentru Bosnia şi Herzegovina şi Muntenegru se va găsi o soluţie
în viitorul apropiat. E drept că, deşi Bush zice că le lasă uşa deschisă, sârbii
n-au manifestat încă intenţia de a intra în organizaţia care i-a bombardat fără
motiv în 1999 şi le-a răpit o provincie istorică. După cum pare să nu aibă vreo
importanţă faptul că în Ucraina procentul celor care nu doresc să adere trece
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de 60%. NATO îi vrea pe ucrainieni, şi nu din prea multă dragoste şi încredere,
ci din acelaşi calcul al izolării. A Rusiei, de data asta. Paradoxul situaţiei este
că Ucraina este, practic, somată să se alăture Alianţei, iar preşedintele ei încu-
rajat să facă acest lucru chiar fără sprijinul naţiunii. Iuscenko se gândeşte şi la
referendum, dar abia după ce la Bucureşti i s-ar adresa Ucrainei invitaţia de
alăturare. Cu Georgia lucrurile sunt mai complicate. „Revoluţiile portocalii”
şi-au arătat urzeala occidentală şi situaţia din cele două ţări e departe de a fi
limpede şi convingătoare pentru liniştea Alianţei. Nici cu cei trei nou veniţi
lucrurile nu sunt prea clare: Grecia se va opune, atâta timp cât macedonenii nu
renunţă la nume. Fără îndoială, reuniunea actuală va fi cea mai puţin lineară,
mai puţin calmă reuniune la vârf a Alianţei. Nemţii nu-i vor pe ucrainieni şi e
limpede de ce: pentru ei relaţia cu Rusia e mai importantă decât izolarea lui
Putin. Şi este foarte probabil că situaţia se va lămuri – dacă se va lămuri – abia
după Summit, la Soci.Până atunci lucrurile vor merge înainte, cu o Românie
gazdă primitoare şi făcând mari eforturi ca lucrurile să meargă bine. Este marea
miză românească, şi pentru asta s-au făcut eforturi umane şi materiale care
depăşesc cu mult bugetul oficial.   (03 aprilie)

Băieţi, 
Ceauşescu ar fi fost mândru de voi!

Bravo, domnule David! Felicitări! Ceauşescu ar fi mândru de dum-
neavoastră! De acolo, din mormântul său, tresaltă probabil de mulţumire vă-
zând că moştenirea sa nu este irosită. Dacă el ar fi fost astăzi gazda
Summit-ului, ar fi privit cu mândrie spre organele pe care le-a educat în spiritul
devotamentului faţă de cauză! Care cauză? Liniştea şi ordinea! Dumneavoastră,
domnule David, şi bravii băieţi din Jandarmerie şi Poliţie, aţi acţionat cu prom-
ptitudine şi curaj pentru a înlătura orice ameninţare la adresa Summit-ului. Cu
mult devotament  au fost zburătăciţi pensionarii care se aşezaseră cu gânduri
ascunse pe băncile de pe Kisseleff, au fost controlate cu multă vigilenţă tele-
foanele mobile cu care cetăţenii lipsiţi de spirit patriotic au încercat să surprindă
pe peliculă imagini cu coloanele oficiale şi s-au străduit – deşi nu era misiunea
lor – să împiedice accesul pe culoarul unic al unor câini comunitari care au
refuzat să respecte consemnele şi s-au avântat în întâmpinarea înalţilor oaspeţi.
Dar cel mai mare succes l-au înregistrat băieţii dumneavoastră în suprimarea
în faşă a tentativelor unor periculoase formaţiuni teroriste, care, într-o hală a
unei foste întreprinderi de stat, încercau să producă periculoase arme chimice
cu care intenţionau să atenteze la siguranţa Summit-ului. Au fost umflaţi, legaţi
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şi duşi la zdup fără prea multe menajamente. Unde – nota bene – li s-au oferit,
totuşi, apă şi cafele. Dar să lăsăm gluma la o parte. Adevărul este că la primul
test al democraţiei, „organele” noastre s-au făcut de râs, acţionând primitiv şi
fără discernământ. La ordin – pentru că mă îndoiesc că jandarmii şi poliţiştii
au acţionat de capul lor. Iar ordinele au venit de la nişte persoane incompetente,
nesigure pe misiunea lor şi dispuse să recurgă la orice absurditate pentru a-şi
asigura liniştea pe timpul Summit-ului. Gafele autorităţilor au debutat cu reţi-
nerea şi întoarcerea de la frontieră, fără niciun motiv legal, a unor tineri despre
care se credea că vor pregăti manifestaţii anti NATO, culminând cu arestările
din depozitul de la Timpuri Noi. Pentru poliţia şi jandarmii noştri, principiile
democratice – între care dreptul la liberă exprimare – sunt de sorginte anar-
histă, ele ameninţă liniştea publică. Evenimentele care au loc la Bucureşti au
provocat o amnezie aproape totală asupra prevederilor constituţionale: nimic,
nici cea mai absurdă reglementare, nu a fost prea mult. Totul este justificat
de răspunderea faţă de ordinea şi liniştea obligatorii. Am avut linişte destulă
pe vremea dictaturii. A sosit vremea să o înlocuim cu dezbaterile publice şi cu
pluralismul opiniilor. Iar atâta timp cât acestea nu sunt violente şi nu ameninţă
să încalce legile în vigoare, nu există niciun motiv pentru a acţiona aşa cum au
acţionat autorităţile în aceste zile. În spiritul lui Ceauşescu! (04 aprilie)

Summit-ul, o ocazie ratată
Summit-ul NATO va rămâne, pentru multă vreme de acum încolo,

cel mai important eveniment internaţional găzduit de România. O mare şansă,
în acelaşi timp, nu numai de a ne face cunoscuţi lumii – în care mai există mulţi
care confundă Bucureştiul cu Budapesta – dar şi de a afirma o serie de puncte
de vedere care să ne identifice ca voinţă politică. Trăgând linie şi încercând să
facem un bilanţ, cu ce rămânem? Din punct de vedere organizatoric, a fost un
efort considerabil, care se evidenţiază nu doar prin bugetul alocat ci şi prin
cheltuielile colaterale, incomparabil mai mari. A fost o investiţie, în prezent şi
în viitor, care a meritat, chiar dacă ea a constituit şi un excelent prilej de satis-
facere a nevoilor clientelei politice a organizatorului care a beneficiat de prio-
ritate în acordarea contractelor. Chestiunea mi se pare, însă, minoră, şi cu toate
defecţiunile intervenite – scuzabile poate prin lipsa de experienţă în materie –
organizarea a fost satisfăcătoare.Total nesatisfăcătoare a fost însă derularea
acţiunilor de securitate şi a celor preventive, unde s-a văzut limpede că „amin-
tirile” dictaturii au fost mai puternice decât experienţa prezentă a marilor reu-
niuni internaţionale, unde aceste obiective pot fi atinse fără exces de zel şi fără
abuzuri. Desigur, nimeni nu şi-ar fi dorit ca Bucureştiul să devină scena unor
violenţe stradale, dar de aici până la a suprima în faşă orice tentativă de expri-
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mare liberă e cale lungă. Evident, a fost mai comod aşa decât să înfrunţi de-
mocratic şi constituţional o opoziţie de principiu.Într-un bilanţ realist, capitolul
cel mai important îl constituie însă raportul dintre „cheltuieli” şi „venituri”.
Ce-a obţinut România, la capitolul „beneficii”? Cred că aproape nimic. În pri-
mul rând pentru că atitudinea slugarnică faţă de „marele licurici” ne-a făcut să
pierdem, odată cu el, la capitolele ratate de Bush. În al doilea rând, pentru că
Băsescu a luat pe cont propriu acest eveniment, refuzând să obţină un mandat
din partea clasei politice şi al legislativului. La ultima şedinţă CSAT nici nu
s-a pus problema unui astfel de mandat. Aşa încât şi în chestiunea Ucrainei şi
Georgiei – susţinute cu insistenţă de Băsescu – cât şi în cea a Macedoniei
ne-am situat în contradicţie cu principalele voci ale Uniunii Europene, din care
facem parte şi faţă de care avem responsabilităţi directe. Ce să mai vorbesc
despre relaţia directă cu America, din care nu ne-am ales decât cu suplimenta-
rea contingentului pentru Afganistan, dar fără atât de importantele vize, pentru
orgoliul public. Erorile şi aproximările de evaluare şi de comunicare ale
preşedintelui nostru sunt, de acum, tradiţionale, ele nemaitulburând pe
nimeni. Summit-ul NATO a trecut, lăsând în urmă semne de întrebare referi-
toare atât la rolul organizaţiei cât şi la viitorul său – problemă în care România
nici nu a încercat, dar nici nu are vreun cuvânt de spus.

P.S. Era să uit: Moldova, cu toată susţinerea băsesciană, nici măcar nu
se întrezăreşte la orizontul NATO!   (05 aprilie)

Reflecţii după Summit
Cea mai importantă concluzie care se desprinde după Summit-ul de

la Bucureşti este că organizaţia a încetat să mai reprezinte apanajul exclusiv al
americanilor. Pentru prima dată în istoria de aproape şase decenii a Alianţei,
un membru îşi exprimă dreptul de veto în legătură cu admiterea unui nou par-
tener. Tot pentru prima dată în istoria Alianţei, o decizie luată la Washington,
de către atotputernicul Congres american, nu este validată de către plenul
organizaţiei. Iar motivul nu-l constituie doar faptul că autoritatea lui Bush, la
final de mandat nu mai este aceeaşi, ci şi faptul că lucrurile au evoluat în direcţii
care nu mai pot fi controlate cu fermitatea de altădată de către „acţionarul prin-
cipal”. Iniţiativele Statelor Unite, în special în Irak, au slăbit considerabil rolul
organizaţiei, făcând din actorul principal, doar un partener. Apoi, realităţile din
Europa şi din „lumea cealaltă”, care începe să nu mai fie controlată de ameri-
cani, încep să depăşească capacitatea de înţelegere a diplomaţilor de la Was-
hington. Dacă pentru Afganistan americanii reuşesc încă să menţină o aparenţă
de solidaritate colectivă, nu acelaşi lucru se va întâmpla în Irak, unde factura
intervenţiei o vor plăti singuri. Sau aproape singuri. A mai rezultat o chestiune:
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revenirea viguroasă în primul plan al marilor puteri a Rusiei lui Putin. Ameri-
canii încetează, văzând cu ochii, să mai fie unica super-putere care devenise
în 1991. Războiul rece a fost înlocuit de războiul energetic, capitol la care
arsenalul rusesc este net superior. Apoi, Rusia contează tot mai mult în echili-
brul continentului, motiv pentru care marile puteri europene nu doresc să intre
într-un conflict deschis forţând graniţele zonelor de influenţă până în coasta
„marelui frate”. Înainte de a face declaraţiile pe care le-a susţinut la Kiev, Bush
ar fi trebuit să evalueze mai serios riscul de a fi înfruntat în interior. Neinvitarea
Macedoniei nu este doar o problemă a raporturilor sale cu Grecia. Este o pro-
blemă a Balcanilor. O evaluare corectă a situaţiei din zonă ar fi trebuit să-i con-
ducă pe analiştii Alianţei spre ideea unei admiteri în bloc a ţărilor din fosta
Iugoslavie. Formula aleasă nu face însă decât să mărească tensiunile şi să con-
serve focarul de conflicte mondiale care pot deveni, oricând, Balcanii de Sud-
Vest. Izolarea Serbiei, care este, în ultimă instanţă, raţiunea admiterii noilor
membri, nu va face din aceasta un adept al unei forţe constant ostile la adresa
sa. Ce n-a clarificat în nici un fel Summit-ul de la Bucureşti este viitorul Alian-
ţei: până unde va putea merge o extindere care să se înscrie în raţiunile de a fi
ale Alianţei? Şi care ar putea fi alternativa la „vechiul NATO”? (07 aprilie)

Cioroianu nu e vinovat!
Cu o dezarmantă seninătate, ministrul de Externe a recunoscut că la

Summit, logodnica sa a fost mai „vizibilă” decât el însuşi. Imagini cu domni-
şoara viitoare doamnă Cioroianu, dând mâna cu Laura Bush sau conversând
cu dna Băsescu s-au putut vedea în aproape toate ziarele în care n-au apărut
fotografii cu ministrul de Externe. De ce a fost atât de puţin vizibil? Din cauza
protocolului, zice domnia sa, care nu i-ar fi prevăzut un rol mai activ. Din fe-
ricire, zic tot mai mulţi comentatori, pentru că în acest fel a fost scutit de riscul
de a mai face gafe dintre cele pe care le realizează cu regularitate la diverse
întruniri şi evenimente. Chiar în preajma Summit-ului, Adrian Cioroianu a
aniversat un an de la numirea sa în funcţie. A fost o numire controversată şi
amânată: după scandalul care a dus la demisia lui Ungureanu, Tăriceanu s-a
încăpăţânat să-l propună pe Cioroianu, respins odată de Băsescu pe motiv de
lipsă de experienţă şi impus cu ocazia remanierii ministeriale. Că cei care-i
reproşau lipsa de experienţă aveau dreptate s-a văzut destul de repede, la o
conferinţă de presă cu Condoleezza Rice când Cioroianu n-a emis decât inter-
jecţii. Au venit apoi, pe rând, celelalte gafe, cu ecoul lor adeseori dispropor-
ţionat, dar real. Dacă la început taberele simpatizanţilor şi opozanţilor erau
relativ egale, balanţa a înclinat constant în defavoarea ministrului. Ultimul
care-l acuză, cu argumente credibile, este chiar cel căruia i-a fost secretar la
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partid – Teodor Stolojan. Eclipsa ministrului pe perioada Summit-ului a coincis
cu aceea a ministerului. Piesă principală, alături de Apărare, a edificiului
organizatoric, MAE a fost la fel de absent în desfăşurarea evenimentului pre-
cum ministrul său. Mă uit pe organigrama ministerului şi am un prim răspuns:
din cei 7 secretari de stat care constituie aparatul de conducere, nici unul nu
are un coeficient minim de notorietate. Aţi auzit de Horaţiu Răzvan Radu, de
Jan Gavrilă, de Mihai Gheorghiu, Anton Niculescu, Iulian Buga sau Răduţa
Dana Matache? Singurul de care poate că aţi auzit este Alexandru Victor
Micula, şi asta datorită numelui pe care-l împarte cu magnaţii alcoolului. Aceşti
anonimi conferă lipsa de autoritate şi de credibilitate a unui minister care pare
să fi fost abandonat în grabă de către toţi cei care mai aveau câte ceva în comun
cu diplomaţia (noroc că la Summit l-au adus de la pensie pe dl Dinică, că altfel
ar fi fost dezastru!). Cu ce este vinovat Cioroianu de această situaţie? După
părerea mea, cu nimic. E om şi, ca orice om are orgoliile sale. I-a plăcut şi-i
place să fie ministru, chiar dacă nu se pricepe. Dar aici, la Externe, nepriceperea
poate fi explozivă. Sigur, e plin guvernul Tăriceanu de miniştri care nu se pri-
cep la nimic. Dar asta nu este o scuză pentru lăsarea în paragină a unui domeniu
esenţial pentru supravieţuirea noastră ca entitate politică. Se-aude că, tardiv
cum le face pe toate, premierul s-ar gândi să-l schimbe pe dl Cioroianu. Să nu
cumva s-o facă cu unul de acelaşi calibru...

P.S. Am tot respectul pentru omul de cultură, istoricul Cioroianu. O
minimă prudenţă şi o autoevaluare realistă ar fi trebuit însă să-l reţină în a se
arunca într-o aventură din care istoricul şi omul de cultură n-au avut decât de
pierdut.   (08 aprilie)

Complicata strategie locală
Este straniu că pentru o funcţie atât de importantă cum este cea de

primar general al Capitalei nu reuşesc partidele să mobilizeze candidaţi cu ade-
vărat profesionişti. Sau măcar alţii decât cei care ne-au uzat nervii şi răbdarea
cu lipsa lor cronică de calităţi. Peste mai puţin de o lună începe campania elec-
torală, iar peste mai puţin de două, într-o altă „Duminică a Orbului” vom merge
la urne să ne alegem, cât se poate de uninominal, primii gospodari ai oraşelor
şi comunelor. Bătălia nu e lipsită de miză, majoritatea partidelor considerând-o
un test decisiv pentru strategia legislativelor din toamnă. O mişcare pe care au
făcut-o, primii, democraţii, la ultimul scrutin, prinde acum la toate partidele:
aruncarea în luptă, la nivel local - în special la primăriile marilor oraşe şi pentru
şefia Consiliilor Judeţene – a unor „piese grele” din organigrama formaţiunilor.
Este,după cum s-a dovedit, o mişcare decisivă, dar şi riscantă. În 2004, demo-
craţii s-au ales cu mai mulţi primari decât s-ar fi aşteptat, dar şi cu un deficit
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de „cadre” pentru legislative, fiind nevoiţi să-şi umple listele cu personaje de
calitatea a II-a şi a III-a. Au rămas însă redutabili la nivel local, acolo unde se
pregăteşte noua campanie. Şi social-democraţii, şi liberalii sunt gata să urmeze
modelul. Totuşi, pentru cea mai importantă dregătorie – Capitala, nu reuşesc
nici unii să cadă pe o formulă câştigătoare. Democraţii s-au resemnat cu ideea
că dat fiind refuzul lui Videanu de a mai candida, n-au un altul mai bun decât
Blaga, deşi carisma acestuia şi notorietatea sunt discutabile, în ciuda eficienţei
demonstrate în mandatul avut la Interne. Liberalii ştiu că Orban nu poate fi
câştigător, dar ca om al sistemului poate impulsiona lista de consilieri şi can-
didaţii la sectoare. La cea mai grea cumpănă se află social-democraţii,
confruntaţi cu o dublă perdantă (Oprescu – Vanghelie) şi cu necunoscutele can-
didaturii lui Mitrea – un „greu” al precedentei lor guvernări, dar om cu o
imagine destul de discutabilă. Viitorul primar se va alege, foarte probabil între
el şi Blaga. Restul sunt pentru decor. Şi Bucureştiul la fel: va rămâne decorul
cel mai propice, şi un câmp de experimente pentru propulsarea de candidaţi
pentru alte funcţii.   (09 aprilie)

Unde ni sunt candidaţii?
Uitându-mă cu câtă caznă se adună candidaţii pentru Primăria Bucu-

reştilor, nu pot să nu-mi aduc aminte ce se întâmpla în urmă cu 16 ani, când au
avut loc primele alegeri locale. Era începutul de an 1992 şi alegerile aveau loc
în februarie. Se formase recent Convenţia Democratică şi apăruse, scos din jo-
benul liberalilor, Crin Halaicu. Nu-l ştia nimeni, era inginer sau subinginer pe
un şantier. Partidul de guvernământ mergea pe mâna lui Cazimir Ionescu,
figură „legendară” a CPUN-ului, iar tinerii liberali disidenţi, de sub aripa lui
Patriciu deciseseră să-l arunce în bătălie pe fragedul Călin Popescu Tăriceanu,
un play-boy care cocheta cu presa printr-un post de radio. Pe atunci, finanţa-
torul tinerilor liberali era Viorel Cataramă, regele saltelelor Relaxa. A mai can-
didat din partea PRM-ului cineva - nu-mi mai aduc exact aminte numele, era
jurnalist sau scriitor. Partidul de guvernământ se afla în pragul scinziunii, după
mineriada din septembrie 1991 şi aruncarea peste bord a lui Petre Roman,
îndreptându-se cu paşi mari spre „dubla” FDSN – FSN. După doi ani în care
se perindaseră primari autonumiţi, sau numiţi nu se ştie exact cum, fostul mi-
nistru al Transporturilor, Doru Pană, se pregătea să prindă funcţia nou creată
de prefect. Campania electorală n-a fost spectaculoasă. Ţin minte că am orga-
nizat atunci, la „Libertatea”, prima confruntare dintre candidaţi. Evenimentul
n-a prezentat interes pentru Televiziunea Română, în interiorul căreia se duceau
lupte de gherilă cu sindicaliştii lui Dumitru Iuga. Confruntarea dintre cei patru
candidaţi a fost una doar interesantă: un Cazimir Ionescu cu nasul pe sus, dar
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fără a şti mare lucru, un Crin Halaicu modest şi părând dornic să înveţe, un
Călin Popescu Tăriceanu simpatic, dar atât, şi un candidat al PRM-ului (tot
nu-mi amintesc numele) încrâncenat. Scrutinul avea să dea câştig de cauză
Opoziţiei, lui Halaicu. A fost debutul unei atitudini ce avea să rămână
constantă, cu toată incapacitatea celor desemnaţi de a demonstra o minimă ape-
tenţă gospodărească – pentru că nu de politică ducea lipsă, atunci şi astăzi,
Bucureştiul. Ce s-a întâmplat, peste ani, cu candidaţii? Unul – cel care câş-
tigase - a dispărut imediat după mandat, rezumându-se la afaceri, fără a mai
avea apariţii publice. Altul a naufragiat la CNSAS, în calitate de purtător de
cuvânt. Cel al cărui nume abia acum mi l-am amintit: Radu Teodoru, n-a mai
dat nici un prilej de a fi remarcat. Iar cel mai aerian – dar mai simpatic! – a
ajuns, iată, prim ministru! (10 aprilie)

Ghetto-ul diplomatic
Ceea ce s-a întâmplat cu cetăţeanul român care a murit într-o închi-

soare poloneză în urma unei greve a foamei, fără ca autorităţile noastre să-i
asigure nici cea mai mică asistenţă este nu doar un fapt revoltător, ci şi unul
tipic pentru o diplomaţie care nu s-a desprins de modelul din care descinde:
cel comunist! Vreme de o jumătate de secol misiunile diplomatice ale României
au avut câteva sarcini specifice: să facă spionaj (ceea ce nu e de condamnat, o
face toată lumea sub diverse forme), să promoveze imaginea şi operele „tova-
răşului şi tovarăşei” şi să contracareze – cum puteau – acţiunile duşmănoase
ale diasporei. Cu această fişă a postului, ambasadele noastre au devenit nişte
fortăreţe pregătite în orice moment de asediu, membrii corpului diplomatic
aventurându-se în afara lor doar pentru eventualele cumpărături – şi atunci
urmăriţi cu maximă vigilenţă de securiştii sub acoperire ai ambasadei. Despre
rezolvarea problemelor românilor aflaţi în trecere sau stabiliţi pe acolo, nici
nu putea fi vorba: cei stabiliţi fugiseră sau renunţaseră la cetăţenie, iar cei în
trecere erau probabil în curs de a alege libertatea. După 1989 lucrurile nu s-au
schimbat, în mare. Mentalitatea de ghetto s-a perpetuat iar relaţiile cu noile
realităţi au evoluat cu maximă timiditate. Deschiderea graniţelor şi libera cir-
culaţie a românilor n-a reprezentat pentru ambasade decât o bătaie de cap în
plus. Pentru majoritatea membrilor corpului diplomatic stagiul la post se reduce
la o acerbă încercare de strângere de bani pentru zilele negre de după şi pentru
achitarea datoriilor contractate cu prilejul „investiţiilor” făcute pentru  a primi
funcţia. Nu sunt vorbe de clacă, se ştie foarte bine că în spatele uşilor închise
există un mercurial strict pentru fiecare funcţie, de la femeie de serviciu până
aproape de vârf. Ce-au făcut cei de la ambasada din Varşovia? Nimic      de-
osebit. Au tratat lucrurile ca de obicei. De ce să-şi bată capul pentru un
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român, aflat şi în puşcărie pe deasupra? Ce să-i facă ei? Să se bată cu statul
polonez? Au preferat să aştepte să se rezolve lucrurile de la sine. Şi s-au re-
zolvat. Crulic a murit, după o grevă a foamei îndârjită, care spune ceva despre
faptul că vinovăţia sa n-a putut fi prea clar stabilită. Premierul a făcut spume
şi vrea clarificări şi măsuri. Acestea însă nu-l vor învia pe nefericitul care şi-
a găsit sfârşitul din cauza absurzeniei conaţionalilor săi, singurii de la care
putea aştepta o mână de ajutor... (11 aprilie)

Pisica moartă - în curtea justiţiei!
Încercând să mute scandalul pe alt teren, preşedintele Băsescu a atacat

cu o violenţă aproape fără precedent justiţia coruptă. Băsescu a spus cu voce
tare ceea ce gândesc mulţi. Şi anume că există soluţii ale unor instanţe de ju-
decată care nu miros a legalitate ci put a şpagă. Nu ştiu dacă cea din cazul par-
cului Bordei este cel mai potrivit exemplu. Vom afla după ce Parchetul va face
investigaţiile cerute de CSM. Până atunci putem doar să validăm procedeul
expus intempestiv de preşedinte: cât de rezistentă poate fi conştiinţa unui ma-
gistrat în faţa unor mize care se măsoară în milioane de euro? Când ştii că de
decizia ta -  un simplu da sau nu - depinde o tranzacţie uriaşă, cât de mult mai
rezistă deontologia? Este o piesă care se joacă cu regularitate de vreo 10 ani,
de când s-a dat drumul diavolului din clondir: retrocedările nelimitate şi
aproape în orice condiţii. Acest peisaj prielnic a dezvoltat o veritabilă industrie
de fabricare de documente şi de probe pentru care instituţiile nu au instrumen-
tele necesare pentru a le verifica autenticitatea. Mai mult, au apărut “instituţii”
de expertiză care lucrează mână în mână cu procuratorii de succesiuni. Birouri
de avocatură au devenit celebre şi super-bogate pentru eforturile încununate
de succes de a depista valorile nerevendicate şi de a produce revendicatorii.
I-au ajutat pe aceşti investitori relaţiile strânse cu autorităţile sau chiar implicare
lor în structura instituţiilor responsabile. Puneţi-vă puţin memoria la lucru şi
veţi descoperi câţi avocaţi au devenit, pentru perioade mai lungi sau mai scurte,
miniştri, şefi de agenţii guvernamentale sau înalţi funcţionari publici. Ultimul
act al acestor mari afaceri s-a jucat şi se joacă la instanţe. Pentru judecătorii
interesaţi este o simplă chestiune de fler şi de experienţă să identifice paragraful
care le perimite să dea soluţia dorită. Blindaţi cu inamovibilitate şi cu inde-
pendenţa justiţiei, ei devin un fel de Dumnezei care poat să-i fericească nu doar
pe alţii, dar pot să-şi facă şi lor parte din această fericire. Unul - două tunuri
din acestea, de milioane de dolari şi pot să iasă la pensie liniştiţi, cu conştiinţa
împăcată. Traian Băsescu crede că în cazul Bordei s-ar fi întâmplat aşa ceva.
Focalizând pe acest segment al afacerii, el încearcă să facă uitat faptul că la
originea ei s-a aflat el însuşi şi decizia - cel puţin la fel de discutabilă - de a-l
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“despăgubi” pe Constanda cu o halcă din parcul Bordei. Dacă şi-a imaginat
vreun moment că beneficiarul se va mulţumi să-şi ridice un apartament cu etaj
- cum prevede PUZ-ul sau PUD-ul zonei – lăsând restul la dispoziţia publicului,
înseamnă că a dat dovadă de o naivitate incalificabilă pentru o persoană unsă
cu toate alifiile, cum se consideră domnia sa.   (12 aprilie)

Cum se repetă istoria
Emil Boc, în vigurosul său discurs de la lansarea candidaţilor pedelişti

la alegerile locale, a dezvoltat un atac vitriolant la adresa „prădătorului” şi „tră-
dătorului” Tăriceanu. Mai mult, Boc dă în vileag şi „trocul ordinar” dintre
liberali şi social-democraţi pentru scoaterea de la guvernare a imaculaţilor
democraţi.În felul acesta, înlocuitorul de Băsescu trasează linia directoare a
campaniei electorale: una anti-liberală, anti -Tăriceanu, anti-guvernare! Emil
Boc şi partidul său au exersat sârguincios în ultimul an şi aproape jumătate
rolul de victime, de forţă politică aflată în opoziţie, unde a aruncat-o nu elec-
toratul, ci partenerii nerecunoscători de Alianţă. Ideea este de a se induce
cetăţeanului – alegător ideea că, chiar dacă a fost doi ani la guvernare, atunci
a constituit „partea bună” a guvernării, pentru ca ulterior să reprezinte unica
speranţă pentru un electorat dezamăgit de prestaţia liberalilor. Realitatea este,
însă, că PD, ca şi urmaşul său PDL, nu este în Opoziţie: a fost părtaş la toate
eşecurile guvernării, neputându-şi asuma, pe cont propriu, eventualele succese.
Este încă la putere în structurile locale unde are instrumentele necesare pentru
a-şi servi clientela politică. Democrat-liberalii nu fac altceva decât să repete
scenariul alegerilor locale din 1996. Atunci, după o administrare dezastruoasă
de patru ani, reprezentantul – iniţial al Convenţiei Democrate, iar apoi al
Partidului Naţional Liberal – „puterii” de atunci, Victor Ciorbea, şi-a orchestrat
campania pe demascarea primarului în exerciţiu, Halaicu. Ciorbea apărea
atunci ca un fel de reprezentant al opoziţiei, el fiind exponentul aceleiaşi puteri,
fie ea şi locală. Atunci reţeta a ţinut. Profitând şi de modul dezastruos în care
PDSR-ul şi-a promovat propiul candidat, pe Ilie Năstase, Convenţia Democrată
a obţinut o nouă victorie, împotriva propriei sale prestaţii. 

Se va repeta scenariul în 2008? Răspunsul nu poate să vină de altun-
deva decât de la dificila decizie a social-democraţilor.   (14 aprilie)
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Externele după Cioroianu: 
statistică şi prognoză

Avem iarăşi criză la Externe: sătul de critici – dar şi de propriile gafe
– Cioroianu şi-a dat demisia. I-a dat şi o satisfacţie preşedintelui Băsescu, cel
care s-a opus de la început numirii sale, acuzându-i lipsa de experienţă.
Tăriceanu însă s-a încapaţânat şi a făcut chiar o remaniere ca să-l poată numi.
Pe 1 Aprilie, în ajunul Summit-ului NATO, Cioroianu a împlinit un an de la
preluarea Externelor. Câteva zile mai târziu a  renunţat de bună voie, sub pre-
siunea evenimentelor şi a criticilor. Cioroianu a fost cel de-al 9-lea ministru
de la Externe. O sumară cercetare statistică ne arată că dintre cei 9, doar patru
au fost diplomaţi de carieră: Sergiu Celac, Teodor Meleşcanu, Mircea Geoană
şi Răzvan-Mihai Ungureanu. Cioroianu a făcut parte din categoria intelectua-
lilor cu veleităţi politice. Ceea ce-l face unic în această galerie nu este atât lipsa
experienţei dpilomatice, cât lipsa experienţei de lucru cu un colectiv. Cioroianu
n-a mai fost niciodată şef peste alţii. Un alt exemplar din categoria sa, Pleşu,
a mai avut măcar exerciţiul mandatului de la Cultură. Năstase şi Severin fuse-
seră miniştri sau conducători de instituţii. Roman avea experienţa a două
guverne... O altă concluzie o constituie faptul că doar 4 şi-au derulat mandatul
integral: Celac, pe durata guvernului provizoriu, Adrian Năstase, pe durata pri-
mului guvern rezultat din alegeri, Meleşcanu şi Geoană pe parcursul unui man-
dat complet. O situaţie aparte a deţinut acest portofoliu pe parcursul celor două
guvernări de centru dreapta, cel al Convenţiei Democrate şi al Alianţei DA,
când s-au succedat nu mai puţin de 5 miniştri. O altă concluzie interesantă este
că dintre ocupanţii acestei funcţii trei au devenit ulterior şefi de partide: Meleş-
canu la APR, Năstase la PSD şi Geoană tot la PSD. Doar Petre Roman a pierdut
şefia. Dealtfel, funcţia a fost considerată întotdeauna ca o trambulină spre noi
demnităţi. Pe când era prim-ministru, Adrian Năstase a caracterizat condiţia
ministrului de Externe (vizându-l pe Geoană) ca pe una extrem de comodă:
faci vizite în străinătate, iar apoi te întorci acasă şi dai declaraţii la presă. N-ai
trabă cu frecuşul de fiecare zi al guvernului din care faci parte! Iată însă ca
n-a fost cazul, nici pentru Ungureanu şi nici pentru Cioroianu. Dacă primul a
avut şansa unei reveniri, în funcţie de complicatul algoritm al disputelor de la
vârful puterii, pentru Cioroianu nu se prefigurează aşa ceva. Partidul său îşi
trăieşte ultimele luni la putere, iar poziţia sa în PNL este departe de a fi una
solidă. Una peste alta cred că opţiunea lui Tăriceanu şi propria sa îndârjire în
a ocupa acest post i-au făcut mult rău. Ce se va întâmpla în continuare? Viitorul
ministru va avea un mandat „scurt”, de cel mult 9 luni, suficient pentru a face
un copil, dar prea puţin pentru a reconstrui un minister pe care experienţele
ultimilor doi titulari l-au văduvit de autoritate şi de experienţă. Linia a doua
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este plină de anonimi, aşa încât o decizie de numire „tehnică” va trebui căutată pe la am-
basade. Dar, probabil ca cea mai nimerită soluţie ar fi Mihnea Constantinescu, actualul
şef de cabinet al lui Tăriceanu, un birocrat cu experienţă şi cu ponderare, care l-au făcut
util mai tuturor guvernelor, de la Petre Roman până la Adrian Năstase. Iar misiunea sa va
fi în primul rând aceea de a găsi soluţia unei convieţuiri pe termen scurt cu celălalt pol de
putere, de la Cotroceni. (15 aprilie)

Cristian şi mai cum?
Zbaterile lui Marian Vanghelie pentru numirea sa în postura de can-

didat al PSD la Primăria Capitalei mi l-a evocat, într-un fel, pe dom’ Nae
Caţavencu, cel gata să se dedea la orice presiuni pentru a-şi atinge scopul. Şi,
tot ca dom’ Nae, în momentul în care a pierdut această şansă s-a dedicat susţi-
nerii necondiţionate a candidatului trimis de Centru. N-aş vrea însă să se înţe-
leagă că l-aş considera pe Cristian Diaconescu un fel de Agamiţă Dandanache.
Domnia sa nu are nimic din profilul verosului politician ce poartă în buzunare
scrisorica pe care este gata s-o dea la „Răsboiu’“ în cazul în care s-ar vedea
nevoit să rămână fără “colegi”. Şi ca structură şi ca generaţie şi cultură, Cristian
Diaconescu face parte dintr-o altă categorie de politicieni. Nu întâmplător
numirea sa a fost întâmpinată cu politeţe şi respect de către adversari şi con-
tracandidaţi. Diaconescu poate fi considerat modelul de politician care va trebui
să înlocuiască actuala generaţie, cea a Revoluţiei. O generaţie de profesionişti,
crescuţi şi educaţi în spiritul unui alt tip de discurs şi comportament politic.
Întrebarea pe care mi-o pun este dacă el corespunde deja aşteptărilor unui bazin
electoral special, cel al Capitalei în care au evoluat până acum cu succes
populiştii şi semidocţii? Dacă Cristian Diaconescu are mai multe şanse decât
Vanghelie, Oprescu sau Mitrea, oameni hârşiţi în bătăliile electorale în care
ideologia joacă, încă, un rol minor? Dacă a sosit momentul afirmării noii ge-
neraţii politice? Nu ştiu care a fost calculul pe care l-a făcut conclavul social-
democrat atunci când a decis să-şi pună în pericol eforturile, nedându-le
satisfacţie lui Vanghelie şi nici lui Oprescu, oameni care au constant de partea
lor procente electorale sigure. Şi nu ştiu nici ce i-a făcut pe Geoană&Comp să
creadă că vor putea transfera aceste procente în contul unui personaj cvasi-ne-
cunoscut publicului votant. Pentru că aceasta e realitatea. Diaconescu este un
politician valoros, echilibrat, dar nu are notorietatea necesară unei victorii
sigure. Pentru că PSD nu-şi mai poate permite să piardă şi de data aceasta
Capitala. E ultima sa şansă. Într-un fel, candidatura lui Diaconescu îmi apare
foarte asemănătoare cu cea a  lui Geoană în 2004. Şi atunci Năstase şi ai săi au
crezut că aduc o figură nouă, mai convingătoare decât ce aveau ei în contul
curent. În plus, Geoană avea o notorietate pozitivă dobândită în comoda funcţie
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de ministru de Externe. S-a dovedit însă că n-a fost suficientă pentru a face
faţă unui buldozer populist de calibrul lui Băsescu. Acum, e drept, Blaga este
doar o parodie de Băsescu. Nici el nu dispune de notorietate, dar are în spate un
mecanism bine pus la punct şi, mai ales, dispus să facă oricâte cheltuieli ar fi necesare
pentru a păstra fief-ul Capitalei. Marea problemă rămâne cea a timpului scurt rămas
la dispoziţia echipei de campanie a PSD pentru a face din Cristian Diaconescu o
emblemă a noului tip de politician  care ar putea  să aibe impact în special asupra
electoratului tânăr - cel care poate echilibra balanţa. (16 aprilie)

Dacă Oprescu n-ar trebui 
să se oprească?

A făcut niţică senzaţie faptul că Sorin Oprescu, sătul să mai stea cu
mâna întinsă la partid, şi-a luat soarta în mâini şi a decis să candideze ca inde-
pendent pentru Primăria Capitalei. Gestul se potriveşte cu omul. Oprescu n-a
fost niciodată  un soldat disciplinat în partid. Ba din contră: insubordonările
sale i-au provocat  mai mereu pe şefii social-democraţi. Din acest punct de
vedere gestul său nu constituie o surpriză. Era de aşteptat, mai ales după aparent
surprinzătoarea decizie de a-l trimite în ring pe Cristian Diaconescu, ca soluţie
a disputei bilaterale de la nivelul organizaţiei. Nici măcar nu este o noutate:
aproape la fel s-a întâmplat în urmă cu patru ani. La sectorul 5, Vanghelie era
luat în focuri de presă pentru nişte presupuse nereguli şi şefii de la Centru au
considerat că le-ar strica imaginea o nouă candidatură a acestuia. Au propus
un „no name”. Supărat (sau nu?) Vanghelie şi-a dat demisia din partid şi s-a
înscris pe cont propriu. A câştigat un nou mandat, din primul tur, dacă-mi aduc
bine aminte. Ca şi Băsescu. Candidatul oficial al PSD-ului n-a luat prea multe
voturi. Dar nici n-a contat, pentru că după câteva luni, când lucrurile s-au
liniştit, Vanghelie a revenit în partid, precum fiul rătăcitor, fără ca în Kiseleff
să se mai obosescă cineva să taie viţelul cel gras. Viţeii erau deja puşi la îngră-
şat şi programaţi să devină mijloace de tracţiune, pentru oportunităţile sezo-
nului. Deja, unii dintre reprezentanţii social – democraţilor au intrat în panică
şi au început să strige: Canibalizare! Ne autodistrugem! Ne divizăm electoratul
şi lăsăm cale liberă democrat – liberalilor! Există o doză de adevăr în această
temere. Dacă în 2004, la sectorul 5 nu s-a întâmplat aşa ceva, a fost pentru că
„oficialul” a avut de la bun început rol de figurant. De data aceasta, însă, nici
Cristian Diaconescu şi nici Sorin Oprescu nu par dispuşi să facă figuraţie. Pen-
tru fiecare dintre ei candidatura înseamnă un examen important şi un punct de
cotitură în cariera lor politică. Dar dacă? Dacă întâmplarea aceasta a fost bine
ticluită în laboratorul electoral al PSD-ului? Dacă socoteala este următoarea:
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şi Oprescu, şi Diaconescu, ar putea să obţină, pe lângă voturile electoratului
de stânga, şi câte ceva de la ceilalţi? Diaconescu – de la electoratul tânăr, iar
Oprescu – de la electoratul conservator? Iar în turul 2 va merge cel mai bine
plasat, care va beneficia ca bonus, de voturile celui care rămâne? Un calcul
aproximativ arată că, după primul tur, Blaga ar putea să obţină cam 30% din
voturi. Oprescu şi Diaconescu ar putea aduna, fiecare, în jur de 25 – 30 pro-
cente. Cel mai bine plasat, plecând de pe poziţia a doua , poate obţine nu doar
voturile celuilalt, dar, foarte probabil, şi pe cele ale liberalilor. Şi atunci… Un
singur candidat al PSD-ului s-ar putea să nu mobilizeze suficiente voturi pentru
a câştiga cel de-al doilea tur. La asta se vor fi gândit cei care l-au împins în
ring pe Oprescu, în loc să-l oprească!   (17 aprilie)

Întoarcerea armelor în politică
Noi, românii, avem o experienţă istorică în materie de „întoarcere a

armelor”. Am făcut-o de două ori, în primul şi în al doilea război mondial, în
condiţii diferite şi sub presiunea unor factori externi deosebiţi. În ambele cazuri
presiunea existenţială a excedat-o pe cea morală găsindu-se explicaţiile nece-
sare pentru fundamentarea patriotică a gestului. Este o temă delicată, asupra
căreia va continua să se facă speculaţii, niciuna dintre acestea neputând să mo-
difice în vreun fel consecinţele. În politica curentă gestul „întoarcerii armelor”
are conotaţii mai degrabă practice decât morale. Se face caz peste măsură de
noul acord pe care-l încheie PSD şi PC în vederea colaborării la alegerile par-
lamentare din toamnă. Moraliştii de serviciu nu ezită să invoce, vitriolant, „tră-
darea” oamenilor lui Voiculescu şi „întoarcerea armelor” de la finele lui 2004
când actuala Putere a ajuns să guverneze printr-o „soluţie imorală”. Cei cu me-
morie mai bună, precum Ilie Sârbu, evocă „pagubele colaterale” pe care le-a
suferit PSD-ul în urma transferului conservatorilor către barca Alianţei. Alţii,
mai pragmatici, se gândesc doar la faptul că, aflându-se într-o poziţie mai puţin
favorabilă şi decât în 2000 şi decât în 2004,  sprijinul „antenelor” conservatoare
le-ar putea aduce nişte procente în plus care să merite cedarea unor locuri de
parlamentar către băieţii şi fetele lui Voiculescu. Pentru liderul conservator,
operaţiunea este vitală: el înţelege suficient de limpede că, fără suportul unei
formaţiuni consacrate, nu are cum să sară pragul electoral. Iar dacă nu-l sare,
partidul e condamnat la dispariţie. Ca deobicei,  îşi negociază cu Geoană  cu
iscusinţă şansa – aşa cum a făcut-o şi cu Băsescu. Partidul său este viabil, atâta
timp cât se află la putere, iar această condiţie face să merite o nouă „întoarcere
a armelor”, chiar cu pierderile de ordin imagistic pe care le implică. Una peste
alta, ce vrea să spună acest acord? Că morala şi sentimentele pot deveni can-
tităţi neglijabile atunci când interesul şi pragmatismul contează.   (18 aprilie)
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Vântul rece - călduţ al schimbării…
… a adiat joi seară şi pe holurile celui mai mare mall de „fashion”

inaugurat cu fast în complexul Băneasa. Primarul în exerciţiu, dl. Videanu,
însoţit de fiica sa, a fost unul dintre VIP-urile care au onorat invitaţia gazdelor.
De-a lungul serii, însă, dl. primar n-a mai fost asaltat de corul de admiratori şi
de solicitanţii de favoruri ce l-au însoţit sistematic în cei trei ani de mandat.
A putut chiar să petreacă o seară liniştită, vorbind când cu unul, când cu altul,
ca aproape orice om obişnuit. Adriean Videanu a început deja să simtă adierea
răcoroasă a schimbării. Pe ultimii metri ai mandatului său nu mai este la fel de
interesant pentru cei marcaţi, de regulă, de magia puterii, cea care-i face pe
unii oameni mai faimoşi, mai interesanţi şi mai utili pentru cei care reuşesc să
le capete favorurile. Există un întreg şir de semne care însoţesc aceste coborâ-
şuri lente de pe toboganul unui mandat public. Telefonul sună mai rar. Invita-
ţiile la evenimente mondene se răresc. Portarii salută cu mai puţine plecăciuni,
secretara mai uită în câte o zi să-i aducă cafeaua, iar şirurile de solicitanţi din
sala de aşteptare se răresc văzând cu ochii. În ochii celor din jur persoana îşi
recapătă, treptat, dar sigur, statura normală, pregătindu-se pentru reintrarea în
rândul lumii.În acelaşi timp se mai petrece şi un alt fenomen: sunt personaje
pe care vântul schimbării le înviorează şi cărora le aduce în plămâni aer proas-
păt şi arome stimulatoare. Aceştia întrevăd perspectiva unei demnităţi publice
pentru care îi îndrituiesc aranjamentele de culise, promisiunile celor care pot
să le îndeplinească, bănuiala unui sufragiu suficient de amplu. Pentru aceştia,
vântul schimbării bate în direcţia dorită. O simt şi cei din jur. Omul devine, pe
zi ce trece, tot mai interesant. I se descoperă calităţi invizibile până atunci. El
însuşi resimte o neobişnuită capaciate de a fi popular, de a recunoaşte persoane
despre care nu-şi aminteşte să le fi văzut vreodată. Îşi face planuri şi e plin de
avânt în a rezolva lucruri despre care credea că sunt nerezolvabile. Se simte
nu doar mai uşor, ci şi mai deştept, pe măsură ce  se apropie termenul schim-
bării.Deobicei, astfel de fenomene se înregistrează în proporţie de masă, din
patru în patru ani şi vreme de câteva luni. După aceea lucrurile reintră în
normal. Cei care au părăsit barca puterii se străduiesc să redevină persoane
obişnuite, iar persoanele foste obişnuite învaţă algoritmul puterii: cum să nu
răspundă la saluturi sau la telefoane, cum să selecteze invitaţiile, cum să-şi
compună o altă identitate la emisiunile de televiziune pentru care invitaţiile
curg acum gârlă…   (19 aprilie)
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Caritasul imobiliar
Banca Naţională a intrat la idei în legătură cu preţurile caselor. După

ce a ignorat semnalele trase de Uniunea Notarilor, încă de la sfârşitul anului
trecut, guvernatorul Mugur Isărescu i-a chemat acum pe notari să se consfătu-
iască cu ei. De ce? Simplu: orice tranzacţie imobiliară trece prin mâinile unui
notar. Altfel nu se face. Chiar dacă Uniunea Europeană ar vrea să le retragă
notarilor acest monopol, şi să-l împartă cu agenţii imobiliari şi cu avocaţii.
Deocamdată, notarii sunt stăpâni pe situaţie: în cabinetele lor se parafează vân-
zările şi cumpărările. Tot în cabinetele lor vin oamenii cu sacoşele de euro
şi-i numără răbdători, cu martori. Chestia asta nu e deloc europeană şi şeful
notarilor, dl. Mănescu, i-a cerut guvernatorului să dea o directivă prin care ast-
fel de operaţiuni, mai mari de 10.000 euro, să se facă doar prin transfer bancar.
Guvernatorul, ca şi autorităţile, se mai gândeşte. Nu e uşor să înlături o tradiţie.
Românul care vinde vrea să simtă foşnetul bancnotelor sub degete. Nu al
ordinelor de plată. Apoi, dacă intră băncile pe fir, se alege praful de tranzacţii.
Şi de bursa imobiliară. La notar poţi să declari orice preţ, ori mai mic, ca să
plăteşti mai puţine taxe, ori mai mare, ca să justifici bani negri. Viramentul
bancar poate fi dezastruos pentru ambele direcţii. Ce se întâmplă, totuşi, pe
piaţa imobiliară? De ce nebunia asta? Simplu: românii au descoperit o nouă
sursă energetică: pământul. Terenurile. Nu sunt ca petrolul. Ba ceva mai tari.
Nu aveau habar pe ce comori stau. Acum au descoperit secretul şi s-a pornit
nebunia. Stimulată de supralicitarea şi de vehicularea unor mari sume ivite din
neant, tranzacţiile sfidează logica şi bunul simţ. În România terenurile şi casele
sunt mai scumpe ca oriunde în lume. Deşi românii n-au banii pe care-i au cei
de pe aiurea. Zona imobiliară a devenit un nou Caritas, în care toţi jucătorii
speră să scoată de opt ori cât face. Terenul. Sau casa. Sau apartamentul. Dar,
orice joc piramidal are un moment al adevărului. Când cursa încetează să mai
fie alimentată. Şi atunci totul se prăbuşeşte. Câţiva rămân cu ce-au câştigat la
început. Iar restul cu paguba. Caritasul imobiliar român se apropie de această
fază sub aceleaşi priviri inocente şi dezinteresate ale autorităţilor.   (21 aprilie)

Opera nu moare!
Ciclic, avem de făcut faţă câte unei prevestiri catastrofice. Las la o

parte pe cele legate de fenomenele naturale – El Nino, încălzirea globală, dis-
pariţia pădurilor. Am să mă refer aici doar la cele culturale. Apariţia televiziunii
i-a condus pe mulţi spre ideea că aceasta va ucide cinematograful. Cele două
genuri convieţuiesc deja de cel puţin 6 - 7 decenii şi nici unul nu dă semne că
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s-ar îndrepta spre colaps. Internetul va nimci cartea! Deşi lectura e în scădere
drastică, continuă să apară noi titluri într-un ritm care nu prevesteşte o catas-
trofă iminentă a textului scris. Noi, românii - dar nu numai noi - avem o pro-
blemă specială: economia de piaţă asasinează cultura! Este strigătul de alarmă
care iese din pieptul generaţiilor a doua şi a treia. Cele care s-au format, din
punct de vedere cultural, în epoca comunistă. O epocă plină de contradicţii,
dar şi cu câteva certitudini. Una dintre ele a fost cultura. Ca alternativă. Într-o
societate care a sugrumat în faşă iniţiativa privată, lăsând-o ca apanaj al statu-
lui, individul a avut opţiuni limitate de refugiu. Una dintre acestea a fost spor-
tul. O alta a fost cultura. Dincolo de cenzura efectuată de responsabilii
comunişti, au proliferat, totuşi, genuri şi modele valoroase. Unul dintre efectele
benefice ale cenzurii a fost acela al unei selecţii culturale mult mai riguroase.
În 1989 România era una dintre ţările cu cel mai ridicat grad de instrucţie şi
cultură, şi cu o omogenitate remarcabilă. Era rezultatul deceniilor în care
ne-am bătut pe carte – în special după „dezgheţul” din 1964, când am avut, în
mod aproape incredibil, acces la cele mai înalte valori culturale. Ne-am bătut
pe spectacol – celebrele timpuri ale „biletului în plus”, la film sau la teatru.
După 1989, aceste refugii au dispărut. N-au mai fost necesare. Au fost concu-
rate de opţiunile sporite. Şi de ofensiva subculturii şi a produselor sale.
Traversăm o criză  a culturii? După părerea mea, nu. E cert că fenomenul cul-
tural s-a restrâns între nişte limite mai apropiate de condiţia sa naturală. N-au
dispărut însă cititorii avizaţi şi inteligenţi şi nici spectatorii cu simţ estetic. Am
avut o dovadă recent: Opera Naţională – instituţie căruia mulţi s-au grăbit
să-i cânte prohodul – a lansat o nouă premieră: baletul „Lacul lebedelor”.
Aceasta este o „alfa şi omega” a coregrafiei, o piatră de încercare pentru orice
instituţie care se respectă. Este ultimul lucru cu care cineva poate încerca să
trişeze. Ori poţi, ori nu. Tupeul nu este suficient. Şi spectatorii – care au umplut
la refuz sala Operei sâmbătă şi duminică -  au putut să constate că demersul a
fost cinstit: instituţia are resursele şi aplombul necesare pentru o astfel de pro-
vocare! Aplauzele îndelungate au răsplătit munca exemplară şi talentul evident
al unei echipe de profesionişti care se poate măsura cu superlativele genului.
Nu cred că avem motive să fim îngrijoraţi: nici cultura nu e pe ducă, nici Opera
nu moare! Poate că au mai puţini „adepţi”, dar cu siguranţă mai fideli şi mai
competenţi. Şi cultura, şi Opera, se reaşează în alte tipare, proprii momentului
pe care-l traversăm.   (22 aprilie)
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Politică şi statistică
Deşi gradul de imprevizibilitate este mai mare în politică decât în

orice alt domeniu, cea mai mare greşeală ar fi să nu se dea atenţie statisticii.
Statistica ţine de aritmetică şi poate fi considerată o ştiinţă exactă. Că între sta-
tistică şi prognoză se produc dese confuzii, este altceva.Să ne întoarcem însă
la statistică. O agenţie – ZP NEWS INTERCEPTOR – efectuează de mai bine
de un an de zile statistici referitoare la frecvenţa cu care apar în presa scrisă
numele principalilor protagonişti ai vieţii publice. Este o evaluare strict canti-
tativă, nemenţionându-se conotaţia - pozitivă sau negativă - a consemnărilor.
Cât de mult se vorbeşte despre politicieni, în ce măsură numele lor este o
constantă a evocărilor din articolele care apar în ziare – este ceea ce află cel
care vizionează acese statistici.Principala concluzie a acestui proces de moni-
torizare este că nu sunt mai mult de vreo sută de persoane despre care se emit
infornaţii sau judecăţi în mod constant. În aceşti 100 intră, intempestiv, prota-
goniştii unor întâmplări sau scandaluri şi ies, definitiv, eroii altora, care n-au
mai avut resurse să rămână în prim plan. Vitrina topului este alcătuită din dem-
nitari, şefi de partide, politicieni aflaţi în funcţii cheie. De departe, cel mai
popularizat politician este Traian Băsescu. Se ştie şi de ce: este capabil să ali-
menteze în permanenţă media cu subiecte „fierbinţi”. El a şi fost purtătorul
auoritar al tricoului galben până pe la finele anului trecut, fiind secondat,
deobicei, de preopinentul său Tăriceanu.Iată, însă, că în ultima vreme se pro-
duce, tot mai frecvent, un fenomen: Băsescu „cade” de pe primul loc, cedându-
l altor lideri de opinie. Căderile sale sunt tot mai spectaculoase: nu doar locul
2, ci şi 5, 7 (ieri) sau chiar sub „primii 10” (săptămâna trecută).Concluzia:
Băsescu a început să obosească, nu mai are verva de altădată, sau nu mai reu-
şeşte să impresioneze la fel de puternic? De ce presa este mai puţin interesată
de isprăvile sale? Şi cum se pot traduce acete sincope de popularitate în pro-
cente electorale? Pentru că -  nota bene – aceste lucruri se produc în anul elec-
toral al ciclului de 4. O observaţie asemănătoare în legătură cu un alt top cel al
partidelor politice: deşi nu este creditat cu cel mai bun scor electoral, PSD-ul
este partidul despre care se discută cel mai des şi cel mai mult. Îl urmează
PD-L-ul şi apoi PNL-ul, cu procente foarte asemănătoare celor din sondaje.
Repet: unica neconcordanţă este în cazul social-democraţilor.

Poate fi aceasta un semn că la urne ei îşi pot depăşi  condiţia de prog-
noză prin impactul statisticii?   (23 aprilie)
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TURNEUL CANDIDAŢILOR
Cu opt ani în urmă, toată suflarea românească se afla în faţa televi-

zoarelor pentru a asista la “meciul secolului”: Năstase (Ilie) - Ciorbea, cei doi
candidaţi calificaţi în turul 2 al alegerilor locale pentru funcţia de primar
general al Capitalei. Pentru cei care-şi amintesc ce s-a întâmplat atunci va fi
cât se poate de evidentă scăderea interesului care se manifestă astăzi. Nu pentru
că Ciorbea şi Năstase ar fi fost mai buni decât Oprescu şi Băsescu în 2000, sau
decât Băsescu şi Geoană în 2004. Ci pentru că era pentru prima dată în scurta
istorie a democraţiei electorale româneşti când campania ieşea din tiparele
anoste de până atunci, devenind o competiţie vie, alertă, aptă să ţină milioane
de oameni în faţa televizoarelor. Pentru că, aş vrea să adaug, finala aceasta a
fost considerată vârful audienţei TV de după Revoluţie şi singurul caz în care
televiziunea naţională prelua şi retransmitea - în virtutea aceluiaşi interes - o
emisiune a unui post privat. Întâmplarea, probabil, a făcut ca o iniţiativă pornită
parcă în joacă, să conducă spre un asemenea final. Am avut şansa să propun
acea formulă - intitulată TURNEUL CANDIDAŢILOR - şi ca ea să fie
acceptată, conducând la o dezbatere de calitate, purtată în limitele decenţei
şi a responsabilităţii de către cei vreo 25 de candidaţi înscrişi la startul său.
Am fost, la vremea respectivă, uşor şocat de “violenţele” de limbaj şi de com-
portament ale celor doi finalişti, pentru ca astăzi să-mi dau seama că, faţă de
ceea ce s-a întâmplat în următoarele cicluri electorale, ambii ar merita un
titlu onorific de academicieni. Glumesc, bineînţeles. Şi nici nu doresc să
devin un nostalgic. Fiecare lucru se face, cum se face, la timpul său. Am
dorit, însă, să remarc scăderea calităţii dialogului, înlocuirea sa cu invectiva
şi aruncarea în joc a unor mari sume de bani - lucruri care nu fac decât să
scadă interesul publicului, cee ce se simte deja, cu câteva zile de începerea
oficială a campaniei electorale. (24 aprilie)

Cui i-e frică de Oprescu?
Încep să cred că mai tuturor candidaţilor le-a fost frică de Oprescu.

Cum s-a ajuns o atare stare de spirit? Cum a ajuns tradiţionalul perdant să con-
vingă lumea că poate converti această experienţă într-una câştigătoare? Sorin
Oprescu ocupă un loc aparte în galeria de politicieni contemporani. Este unul
atipic. Nu  este modelul clasic de activist care ţine cu tot dinadinsul să ajungă
în vârful ierarhiei, nefiind apt pentru vreo alta. Oprescu este medic, unul bun
chiar, iar ca manager în domeniul sănătăţii s-a dovedit a fi unul performant.
Pentru el politica a fost un hobby, ceea ce i-a permis să adopte o atitudine mai
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independentă decât alţii, să se ia în beţe cu şefii, fără teama de a fi marginalizat
sau dat afară. A optat pentru social-democraţie dintr-o convingere intimă, deşi
datele caracteriale l-ar fi făcut mai compatibil cu liberalii. Intrarea sa în com-
petiţia electorală s-a făcut mai degrabă  dintr-o vocaţie de performer decât dintr-
una de carierist politic.I-ar fi plăcut, probabil, să-şi exerseze talentele
manageriale într-un spaţiu mai larg şi mai complex decât spitalul. A pierdut de
două ori: prima dată, în 2000, când avea prima şansă şi când, în mod absolut
inexplicabil, echipa sa de campanie (condusă de Tatulici) a slăbit motoarele
taman în turul doi, permiţându-i lui Traian Băsescu să iasă câştigător aproape
fără să vrea. Al doilea eşec a venit de la sine, în faţa unui Lis propulsat misterios
de forţe inexplicabile.Această ultimă tentativă a sa are un caracter aparte: brusc,
cota sa a fost înalţată de „pericolul” Vanghelie. În faţa candidaturii acestuia,
s-au „înfiorat” nu numai liderii, ci şi o bună parte a unui electorat ce n-a văzut
cu ochi buni un astfel de experiment. Pentru aceştia Oprescu, candidat din spiţă
băsesciană, a reprezentat salvarea. Cota lui a crescut exponenţial odată cu
desemnarea oficială a lui Cristian Diaconescu, politician valoros dar lipsit de
doza de populism necesară unui asemenea demers. Oprescu a fost, evident,
„lucrat”. Nu ţin minte să mai fi luat vreodată Biroul Electoral la puricat vreo
listă de semnături aşa cum a făcut-o acum. Cu siguranţă, „pontul” a fost livrat
chiar de către unul dintre artizanii operaţiunii litigioase.   (25 aprilie)

Paştele de ieri şi de azi...
Este cel de-al 19-lea Paşte care se sărbătoreşte oficial în România,

după jumătatea de secol de semi ilegalitate în care s-a aflat, laolaltă cu toate
celelalte, una dintre cele mai importante sărbători creştine. Dacă la începuturile
regimului comunist preoţii erau trimişi în lagăre iar credincioşii hăituiţi pentru
participarea lor la slujbe, treptat credinţa religioasă a fost considerată  ca o
chestiune ţinând de tradiţie şi tolerată ca atare. Vrând-nevrând, până şi cei mai
zeloşi atei ajungeau să apeleze la serviciile preotului şi ale bisericii, când le
mureau părinţii sau când li se năşteau progenituri. Nu ştiu dacă există statistici
de acest gen, dar mi s-ar părea interesant să aflăm câţi dintre românii născuţi
înainte de Decembrie 1989 au fost botezaţi şi câţi nu. Am avea atunci o imagine
mai corectă a raportului dintre represiune şi toleranţă. Este cert însă că, oricât
de sus s-ar fi aflat în ierarhia comunistă, în intimitate oamenii nu renunţau la
tradiţie şi pe masa lor se găseau în ajunul Paştelui ouăle roşii (aici, la culoare,
se vedea, probabil, o anumită compatibilitate cu doctrina) şi cozonacul. Au fost
perioade, cele de relaxare politică de după evenimentele de la Praga, când mer-
sul la slujba de Înviere devenise o practică generală, când cu sau fără credinţă,
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oamenii se înghesuiau să ia lumină. Încercările de contracarare a acestui curent
au fost destul de lipsite de zel, deşi „slujbe” paralele se organizau cu concerte
şi cenacluri menite să readucă tineretul pe drumul cel bun, scăpându-l din ghea-
rele obscurantismului. Artişti de renume s-au pus în slujba acestui demers pe
care nu l-au repudiat şi nici nu şi-au turnat cuvenita cenuşă în cap. Cert este că
ateismul românesc a fost  mai degrabă unul de faţadă, de principiu. Credinţa,
strâns legată  de considerentele sale ce ţineau de tradiţii, a continuat să reziste
şi în cele mai grele momente. Bisericile n-au şomat, iar pentru cele care au
căzut sub lamele buldozerelor s-au găsit scuze şi motivaţii obiective.Cum spu-
neam, de 18 ani suntem liberi să ne manifestăm aşa cum credem de cuviinţă în
acest moment plin de semnificaţii al creştinismului. Sunt românii mai religioşi
după aceşti 18 ani de practică? Cred ei mai mult şi mai puternic în forţa şi
graţia divină? Îi face, măcar o zi pe an, credinţa mai buni, mai toleranţi, mai
înţelegători cu cei din jurul lor? Mi-e teamă că nu. Mi-e teamă că atunci când
aceste gesturi presupuneau un risc sau erau animate de o atitudine de frondă,
credinţa era mai sinceră sau mai puternică. Şi rugăciunile erau, poate, altele.
Şi aşteptările...   (26 aprilie)

Avantaj Oprescu?
Prima reacţie la anunţul admiterii recursului lui Sorin Oprescu de

către Curtea de Apel şi revenirea sa în cursa electorală mi s-a părut cât se poate
de sugestivă: Cristian Diaconescu a declarat că  forul de conducere al partidului
său ar trebui să reanalizeze de urgenţă situaţia şi să decidă retragerea sa din
competiţie. Asta ar însemna că ideea dominantă fusese că Oprescu era princi-
palul său adversar, iar scoaterea sa din cursa pentru Primărie îl avantaja mai
mult pe Diaconescu decât pe Blaga. Nu ştiu şi nici nu mă interesează care au
fost dedesubturile acestei afaceri suficient de dubioase. Cert este că ea produce
două concluzii. Prima ţine de starea de-a dreptul imponderabilă a Justiţiei
române şi nu degeaba ne repropşează Comisia Europeană ceea ce ne repro-
şează: nu deciziile în sine ale instanţelor, ci faptul că într-o proporţie inadmi-
sibilă ele se bat cap în cap. Judecătoria spune că e neagră - Curtea de Apel că
e albă. Pe aceleaşi probe. Ori asta nu este admisibil. Cum-necum, Sorin
Oprescu a fost mai întâi scos din cărţi, iar acum este reintrodus. Acest incident
se dovedeşte mană cerească şi nu ştiu cine ar fi putut să aranjeze lucrurile ca
să iasă mai bine pentru el. Dacă înainte de a fi eliminat şansele sale erau de 25
- 30%, acum ele pur şi simplu s-au dublat. Incidentul a atras atenţia publicului
că undeva, acolo sus, se încearcă manipularea lucrurilor pentru a-l elimina din
joc pe cel care s-a plasat împotriva sistemului. O astfel de atitudine nu poate
decât să atragă simpatia, mai ales cea a neutrilor şi nehotărâţilor. Aşa încât,
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iată-l pe doctorul Oprescu favorit într-o întrecere din care s-ar putea să lipsească
tocmai candidatul partidului care-şi pusese cea mai mare speranţă în această
carte. Şi iată cum PSD-ul lui Geoană, împărţit între trei candidatutri, e pe cale
să rămână fără nicuna! Mai sunt două - trei zile până la demararea campaniei
oficiale şi parcă în nicio rundă locală, dintre cele de până acum, lucrurile n-au
fost aşa de complicate şi de imprevizibile până în ultimul moment. Dovadă
această ultimă contestaţie a unei doamne pensionare care încearcă şi ea să-l
oprească pe Oprescu. Dacă lucrurile nu se vor poticni aici revenirea lui Oprescu
dă o lovitură dură şi candidaţilor din linia a doua şi a treia care se văd lipsiţi de
orice şansă de a-şi mai negocia bruma de zestre pentru turul doi. Pentru că nu
vor avea, practic, ce nogocia. Avataj Oprescu? Cine să mai ştie...   (29 aprilie)

Stimate dle ministru Păcuraru
Subsemnatul, autor al articolului de faţă, vă sesizez următoarele:

Sunteţi răspunzător – temporar – de destinele a milioanele de pensionari români
care, după ce au muncit o viaţă, la statul comunist sau la cel capitalist, ar trebui
să nu mai aibe grija – nu spaima – zilei de mâine. Pentru că au plătit pentru
asta, din greu. Marea majoritate a acestor pensionari au pensii mici şi foarte
mici. Cât îşi poate permite un stat aflat în dificultate pentru că, prin politicile
lor, guvernele precedente, ca şi cel actual, nu au stimulat munca, ci nemunca,
ajungând în situaţia ca cei care plătesc impozite şi CAS să fie mai puţini decât
cei care au de primit pensii. Dar asta e o altă poveste.Povestea mea este că, aşa
cum bine ştiţi, peste 90% din pensionarii României au pensii de mizerie, care
abia le permit să supravieţuiască, lipsindu-se de multe dintre lucrurile necesare,
pentru a-şi achita, primii, obligaţiile către stat – chirie, întreţinere. Aceştia sunt,
cu toţii, la discreţia statului. A funcţionarilor lui, care calculează şi decid cât
trebuie – conform legii – să primească fiecare. Nu ştiu vreun pensionar care
să-şi calculeze singur pensia şi să meargă la casa locală de Pensii, să bată cu
pumnul în masă şi să zică: eu atât trebuie să primesc! Ei stau şi aşteaptă, îm-
părţind gânditori banii primiţi şi fac calcule: cât le mai rămâne pentru medica-
mente şi pentru verdeţurile din piaţă. Desigur – a greşi e omeneşte – se mai
întâmplă ca la socotirea drepturilor, un funcţionar obosit sau stresat de şefi să
mai greşească: să calculeze mai puţin sau mai mult decât i s-ar cuveni pensio-
narului respectiv. Ei bine, aici intră în funcţiune un mecanism – legal – care
mă înfioară. Iată cazul sesizat de o doamnă în vârstă din Tg. Ocna, jud. Bacău.
Aceasta a primit deunăzi o decizie (nr. 37757/30-11-2007) care o informează
că la recalcularea pensiei s-a descoperit că dânsa a încasat „„necuvenit” o sumă
cam de vreo 2-3 ori cât pensia ei. Cum? A băgat doamna mâna în buzunarul
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poştaşului sau a forţat seiful Casei de Pensii? Nu! „S-a calculat” greşit punc-
tajul mediu cuvenit pentru perioada 1-07-1977 – 10-05-1981!!! Deci, pentru o
perioadă de acum 30 de ani! Iar banii „în plus” au fost primţi în perioada
1-07-2005 – 31-12-2007! Nu se spune în somaţie cine şi de ce a calculat eronat
şi ce răspundere are acesta. Se spune doar că dacă pensionara noastră nu achită
în 15 zile „din proprie iniţiativă” suma, va fi „executată silit”! Sau, cine ştie,
dacă nu au ce să-i execute, va fi aruncată direct în puşcărie! Domnule ministru:
oricât ar fi blindaţi cu regulile Ministerului de Finanţe (unde acţionează cei
mai mari şi mai nemiloşi hoţi din ţara asta) funcţionarii dv, vinovaţi de eroare
n-au dreptul, măcar moral, să arunce în disperare oameni care n-au nici o vină
că în trei ani au încasat nişte bani pe care trebuie să-i înapoieze în două săptă-
mâni! Pentru că, de regulă, n-au cum! N-au de unde! După cum bine se ştie,
din pensia minimă nu poţi să mai faci şi depozite la bănci. De aceea, dle minis-
tru, cât mai staţi pe acolo, pe la minister, aruncaţi-vă o privire îngăduitoare şi
asupra acestor cazuri şi găsiţi formule mai umane, care să nu-i omoare dintr-o
dată, făcând economie „necuvenită” statului.   (30 aprilie)

Repetabila povară
A început campania electorală a scrutinului care ne va face cadou o

nouă garnitură de primari. Vom asista, tradiţional, la o ploaie de promisiuni,
angajamente şi intenţii care se vor converti în următorii patru ani ca tot atâtea
minciuni şi păcăleli. Şi nu vom avea ce şi cui să reproşăm. Pentru că unul dintre
efectele perverse ale democraţiei este că pe mincinoşii, parveniţii şi hoţii pe
care-i va avea în fruntea sa administraţia locală nu i-a impus nimeni.Nu ne-a
forţat nimeni să-i alegem. Am făcut-o singuri, cu mâna noastră. Este o povară
repetabilă, de a tot spera şi de a nu ni se îndeplini – decât parţial sau strâmb –
speranţele. O povară împotriva căreia ne luăm ca aliat speranţa.. Speranţa că
cei de mâine vor fi mai buni şi mai corecţi decât cei de ieri. Că vor avea în
vedere binele comun, al tuturor, şi nu doar pe cel personal, sau al găştii din
care fac parte. Că vor munci şi că proiectele lor nu vor urmări alte scopuri decât
cele enunţate. Sperăm, deşi nimic din ceea ce s-a întâmplat până acum, în
democraţia postdecembristă, nu ne îndreptăţeşte speranţele. Aleşii noştri din
1996 n-au fost mai buni decât cei din 1992, şi nici cei din 2004 mai buni ca cei
din 2000. Au fost o apă şi-un pământ, oameni incapabili să lupte cu propriile
lor limite, darmite cu cele ale sistemului. Partea cea mai comică – şi mai tristă
în acelaşi timp – va fi că în luna care urmează ni se vor dezvălui tot atâtea ade-
văruri dure despre lipsa de performanţă a celor care  s-au aflat în capul mesei,
pe câte vom afla în următoarea campanie despre cei care acum se dau zmei ai
dreptăţii şi ai binelui public Este un circ nesfârşit la care asistăm şi pe care-l
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trăim, în mod paradoxal, ca şi cum nu ne-am fi fript de atâtea ori. Memoria colectivă
se dovedeşte însă suficient de scurtă pentru ca politicienii să profite, iar speranţa
mai puternică decât realitatea. Ăsta-i jocul! Să-l mai jucăm odată...   (05 mai)

Viitorul premier al României
Partidul prezidenţial a transmis naţiei un semnal liniştitor: ştim deja,

cu cel puţin vreo 8-9 luni înainte, cine va fii viitorul premier. Cel care, instalat
la Palatul Victoria, va manevra Executivul, dându-i direcţia cuvenită, accele-
rând de câte ori se poate şi punând frână pentru a evita pericolele. Din prezen-
tarea făcută viitorului premier reiese că acesta ar fi un „şofer” de ţară mult mai
bun decât cel actual. Pe care, paradoxal – tot el l-a promovat spre o asemenea
funcţie. Theodor Stolojan se numeşte viitorul premier. Îl cunoaşteţi. Este fostul
ministru al Finanţelor din Guvernul Roman. Şi-a dat demisia în urma unor
neînţelegeri cu şeful de guvern, pe marginea ritmului şi specificului Reformei
– o noţiune pe care, la vremea respectivă nimeni n-o stăpânea prea bine. După
mineriada din septembrie 1991 şi demiterea (sau demisia) guvernului condus
de şeful FSN-ului (lider naţional!), cineva şi-a adus aminte, nu se ştie de ce,
de scrâşnitul finanţist. Acesta îşi făcuse deja formele ca să plece într-un stagiu
la FMI. În criza născută atunci, opţiunea pentru Stolojan a părut soluţia salva-
toare, mai ales că se evita o altă numire, controversată. Fostul ministru de
Finanţe ajuns premier prin jocul dihoniei şi al întâmplării avea să gestioneze
timp de aproape un an situaţia, pregătind alegerile viitoare. Surprinzător,
Stolojan s-a făcut remarcat – şi admirat – prin încăpăţânarea cu care a rezistat
presiunilor sindicale. A rămas celebru pentru decizia de a negocia cu Cozma
„până va cădea lat sub birou” şi în şirul de cedări şi concesii ce păreau fără
sfârşit, el a adus o undă de speranţă că toate aceste tendinţe centrifuge ar putea
fi stăpânite. A guvernat 11 luni alături de liberali, fără a face mare lucru. Ba a
făcut ceva: strâns cu uşa de situaţia economică generată de guvernarea şovă-
ielnică de până atunci, a recurs la o măsură extremă: a „naţionalizat” valuta
agenţilor economici. O măsură pe care, ca liberal, n-ar fi acceptat-o în ruptul
capului. Dar nu era încă liberal! Avea să devină, după întoarcerea de la FMI,
unde a avut sarcina de mare răspundere de a monitoriza Moldova de peste Prut,
şi după episodul încă atât de controversat, al susţinerii candidaturii preşedin-
telui Iliescu la alegerile din 1996. Amintirea premierului inflexibil l-a reinserat
în viaţa politică, de cealaltă parte a baricadei: după falimentara guvernare de
dreapta din 1997-2000, partidul liberal intrat în vrie şi salvat de la pericolul de
a deveni neparlamentar doar de abandonarea timpurie a lui Constantinescu, a
fost pur şi simplu depus în braţele lui Stlolojan, pe care Stoica l-a considerat
ca având stofă de liberal. Câtă a avut, greu de spus. A avut însă flerul de a da
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mâna cu Băsescu şi de a forma o Alianţă devenită, prin manevrele acestuia din
urmă, forţa politică de guvernare. Dar – nota bene –  abia după ce candidatul
la preşedinţie Stolojan a abandonat cursa din motive personale, abandon stropit
de lacrimile viitorului preşedinte. Iată, aşadar, ce-l califică pe Teodor Stolojan
pentru funcţia de viitor premier: un experiment la vârf ratat şi o suită de viraje
politice  mai mult sau mai puţin oportuniste. Dar, de ce n-ar fi el şi-ar fi altul?
Chiar aşa...   (06 mai)

Filiera vieneză
În urmă cu câteva luni preşedintele Băsescu a primit la Cotroceni şi

a decorat câţiva medici austrieci. Nu s-au precizat atunci meritele speciale pen-
tru care aceştia au primit distincţiile româneşti, dar presupun că printre ei s-a
aflat şi cel care l-au operat şi tratat pe preşedinte de coloană atunci când a avut
astfel de probleme. Întâmplarea a făcut să recunosc de pe lista de decoraţi
câteva nume care mi-au sărit în ochi. Nume legate de o filieră medicală aus-
triacă despre care s-a vorbit nult şi nu în termenii cei mai elogioşi, pentru
românii – alţii decât preşedintele – care, având probleme medicale au încercat
să le rezolve mai bine şi mai în siguranţă decât în reţeaua gestionată de dl Nico-
laescu. Mă refer aici la acei români care-şi pot permite să plătească un act me-
dical de calitate. Ce spuneau bârfele cu pricina – pentru că le consider ca atare
atâta timp cât nu dispun de documentele şi atestările care să justifice o altă în-
cadrare? Că ar exista o „filieră vieneză”, care prin asistenţi de origine română,
recrutează pacienţi cărora le oferă servicii de transport, cazare şi consultare la
câţiva medici  cu „antecedente” româneşti, care la rândul lor îi îndrumă spre
diferiţi specialişti austrieci. Nimic neobişnuit sau incorect în chestiunea aceasta.
Doar că traficul decurge după reguli mai „româneşti”, nu austriece: serviciile
sunt plătite cash, fără a se elibera vreun document. Nu doar cele de transport,
găzduire şi îndrumare. Chiar şi cele medicale. Un pacient care a urmat această
filieră a relatat că după ce a fost consultat mai întâi de un profesor de cu totul
de altă specialitate decât cea de care avea nevoie, a fost trimis să facă analize
şi să fie consultat de alţi medici din aceeaşi clinică, fără nici o legătură cu boala
sa. La fiecare cabinet a lăsat o sumă în schimbul căreia nu i-a fost eliberat
niciun document. Analizele cu care venise de acasă au fost considerate necon-
cludente şi a trebuit să facă altele care au dat aceleaşi rezultate. La final, a plătit
la casieria clinicii o sumă modică, ce trebuia să justifice trecerea sa pe acolo.
Pacientul cu pricina a fost surprins să constate cât de mult se obişnuiseră
medicii-profesori austrieci cu sistemul şpăgii româneşti şi naturaleţea cu care
luau banii şi îi băgau în buzunare. „Nu numai că n-am reuşit să diagnostichez
starea în care mă aflam, dar m-am plimbat o săptămână pe la tot felul de clinici
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şi spitale care în mod vădit n-aveau legătură cu suferinţa mea”. Reţeaua este
bine pusă la punct, are „corespondenţi” printre medicii din ţară care-şi trimit
pacienţii la Viena, beneficiind la rândul lor o cotă parte de pe urma acestei fur-
nizări de clientelă. Pare să fie o afacere deosebit de înfloritoare pentru cei care
o practică, cu conexiuni sus-puse (vezi decorarea de care vorbeam) şi cu efecte
practic nule, atâta timp cât consultaţiile nu au ca rost vindecarea bolnavului,
ci „mulgerea” sa sistematică prin trimiterea lui la cât mai mulţi colaboratori ai
filierei. Dincolo de aspectul etic pe care-l ridică această chestiune, cred că
cineva ar trebui să fie interesat şi de intensa evaziune fiscală care se practică
într-un stat cu structuri de control serioase şi aşezate, cum este Austria. Pentru
că la noi mai e încă drum lung până acolo...   (07 mai)

Păzea! Vine lovitura de stat!
Grijuliu cu soarta protejaţilor săi care cam scad în sondaje, taman

acum, când ar trebui să crească, preşedintele tuturor românilor care l-au votat
iese la rampă ca să dea o gură de ajutor. Şi zice: se profilează o monstruoasă
coaliţie, ai cărei membri dau mână de la mână, trecând peste orice diferenţe de
doctrină, doar pentru a împiedica un eventual succes al singurului partid
democrat şi liberal pe deasupra! Mai mult, pentru dl preşedinte este evident
faptul că se pregăteşte o lovitură de stat, dat find că în culise lucrează un spe-
cialist recunoscut al acestor procedee – şi dl Băsescu nu ezită să-l numească
pe dl Iliescu. Lovitura de stat cu pricina s-ar concretiza prin venirea la putere
a altor forţe politice decât PDL. Cu nonşalanţa-i cunoscută, dl Băsescu reduce
procesele şi noţiunile la arhetipuri de producţie proprie: lovitura de stat este
cam ce-a făcut domnia sa în 2004, când în loc să-l numească pe Năstase pre-
mier, pentru că avea majoritatea parlamentară, l-a numit pe Tăriceanu, după
ce în prealabil a forţat ieşirea umaniştilor din alianţa cu pesediştii. Dacă asta e
lovitură de stat, nu pot decât să mă mir că dl preşedinte acuză un procedeu pe
care domnia sa l-a folosit, neîmpiedicându-se de Constituţie sau de principii.
De ce n-ar face-o, atunci, domnii Iliescu,Geoană, Tăriceanu şi cine va mai fi
în această horă nedemocrat-liberală? Dar alianţa dintre democraţi şi liberali,
ce-a fost din această perspectivă? Nu tot o modalitate nedemocratică de a bara
accesul la putere al social-democraţilor? Că nu din dragoste şi din consideraţie
s-au luat atunci democraţii lui Băsescu cu liberalii lui Stolojan şi şi-au pus
pirostriile electorale. Ci din aversiune faţă de Năstase şi ai lui. Este straniu cum
totul sau aproape totul poate fi interpretat şi filtrat prin interesul propriu. Acolo
unde acesta o cere, albul devine negru şi negrul alb. Fără prea multe explicaţii,
doar pe bază de acuze şi suspiciune de manevre oculte. Este, probabil, conse-
cinţa unei imaturităţi politice a unei clase care evoluează mai încet şi mai stân-
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gaci decât electoratul, pe care continuă să-l considere o entitate amorfă, numai
bună de dus de nas şi de minţit de la obraz. Practica celor 18 ani de democraţie
ne arată limpede că în jocul acesta nu s-au făcut progrese: n-au apărut politi-
cieni noi, de meserie. Lucrăm cu aceiaşi amatori deghizaţi, care recită aceleaşi
partituri răsuflate şi care cred că pot minţi şi înşela la infinit la adăpostul
imunităţii. Cam aşa credeau şi cei de dinainte de aceştia. Şi, la fel ca acum,
erau obsedaţi de loviturile de stat împotriva orânduirii instalate de ei... (08 mai) 

Agresiunea împotriva pădurii - 
cu binecuvântare de la autorităţi!

Un post de televiziune privat, face cu pricepere şi convingător ceea
ce ar trebui să facă postul public: demască în serial jaful sistematic, petrecut
sub ochii şi cu complicitatea aurorităţilor, din acest bun naţional, practic nere-
cuperabil, care este pădurea. În numai un secol, suprafeţele acoperite de pădure
au scăzut de la 70 la sută, la doar vreo 25 la sută. Ceea ce s-a petrecut în ultimii
18 ani este, practic, imposibil de măsurat, pentru că pădurea scade dramatic
aproape în fiecare minut. Simfonia drujbelor răsună peste Carpaţi cu o frenezie
pe care nimic nu pare să o poată domoli. Şi primul lucru care i se opune este
politica. După defrişările buimace din primii ani de după Revoluţie, când „po-
porul” s-a considerat, brusc, stăpân pe bogăţiile ţării, şi când au dispărut de pe
hartă suprafeţe întinse cu rol de protecţie – cum s-a întâmplat în sudul Olteniei,
unde se naşte şi creşte deşertul românesc – a intervenit cea mai criminală – aş
spune – iniţiativă politică: nişte tembeli sau nişte ticăloşi (altfel nu pot să
numesc gaşca de ţărănişti ai lui Vasile Lupu) s-au lansat într-o luptă fără scrupu-
le pentru retrocedarea pădurilor. În numele sfintei proprietăţi, aceşti tembeli
au scos la mezat sănătatea ecologică a ţării, sacrificând-o pe altarul intereselor
proprii şi de grup. Nu principiul a fost motorul demersului, ci interesul: acela
de a face cât mai mulţi bani de pe urma punerii la pământ a pădurii! N-am să
înţeleg de ce nici o minte luminată din această ţară cufundată în bezna igno-
ranţei şi a incompetenţei, nu a fost capabilă să impună pădurii un regim ase-
mănător rezervelor subsolului. Să o pună la adăpost de bunul plac al unor
proprietari inventaţi sau dubioşi. Pentru că marele atac, după retrocedări s-a
dat asupra pădurilor private, care practic au dispărut sub topoarele harnice ale
stăpânilor sau ale infractorilor de tot felul. Păi n-avem legislaţie? – se poate
întreba cineva mai naiv. Dar cine se oboseşte să o mai bage în seamă sau să o
mai respecte. În serialul TV amintit s-au expus, limpede, toate metodele şi toate
complicităţile care fac ca pădurea să se împuţineze în ritm alarmant. Dacă nu
e vorba de indiferenţă, e vorba de interese. Practic, furtul de lemne din pădure
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e un sport naţional printre locuitorii din zonele respective, iar principalii bene-
ficiari sunt proprietarii de gatere care obţin marfă fără taxe. „Paznicii” pădurii
dau din umeri: nu ştiu ce să mai facă. Atunci când ei controlează într-o parte,
hoţii fură din alta. Este, însă, limpede că nu există nici cea mai mică intenţie
de a-i prinde. Nici măcar de a-i împiedica. Hoţia asta la codrul mare va continua
nestingherită atâta timp cât autorităţile nu decid să ia măsuri drastice: să închidă
sau să confişte gaterele care prelucrează lemn furat! Să confişte mijloacele de
transport care servesc furturilor. Să-i verifice la sânge pe afaceriştii cherestelei
şi să-i ardă acolo unde-i doare mai tare: la evaziunea fiscală. Dar cum nimic
din toate astea nu se întâmplă, hoţia merge mai departe. Iar pădurea dispare,
făcând loc deşertului imobiliar. Că asta se plantează în loc...   (09 mai)

Bâlciul deşertăciunilor
Acest final de campionat ar putea să însemne – dacă există vreo

voinţă, nu neapărat politică, de acest fel – spargerea buboiului de ilegalităţi
care sufocă treptat acest sport popular. CFR Cluj este prima echipă din provin-
cie care câştigă campionatul, după 17 ani de supremaţie neîntreruptă a bucu-
reştenilor. A grupurilor de interese din jurul acestor echipe. Chiar dacă succesul
clujenilor nu a fost unul convingător – o campioană are nevoie de ceva mai
multă coerenţă şi stabilitate, lucru despre care nu se poate vorbi în condiţiile
în care ei au pierdut cu uşurinţă avansul de 11 puncte pe care-l aveau din tur.
Iar modul în care au câştigat partida decisivă de miercuri – care a fost departe
de a certifica o campioană –  pune în evidenţă faptul că o performanţă se poate
construi, cu seriozitate, talent dar şi cu bani, oriunde, nu doar în Bucureşti.
Gruparea din Cluj şi-a pregătit acest succes încă din urmă cu vreo 6-7 ani şi a
făcut-o pe principii mai sănătoase şi mai corecte decât competitoarele sale (era,
dealtfel, cât pe ce, să cadă victimă acestei corectitudini). S-a lucrat pe principiul
unei societăţi comerciale performante şi faptul că s-au adus mulţi jucători stră-
ini nu este un fapt negativ atâta timp cât piaţa fotbalului ignoră tot mai mult
graniţele naţionale. Ba, dimpotrivă, prezenţa acestor jucători poate da un im-
puls talentelor locale şi le poate ajuta să înveţe mai mult despre sportul modern
decât teoriile care se servesc deobicei. De cealaltă parte avem „modelul
Steaua”. La 20 de ani de la cel mai mare succes fotbalistic românesc, datorat
unei generaţii de jucători de excepţie, clubul fost militar înfruntă un moment
dur care poate duce la dezagregarea echipei. Încăpută pe mâna unui spirit
totalitar, care confundă banii cu competenţa, Steaua este echipa pe care s-au
făcut cele mai variate şi mai dubioase experimente. Ajutată să câştige în cam-
pionat de „premiile” patronului, s-a lovit de realitatea dură a valorii continen-
tale în competiţiie europene, de unde se întoarce, de câţiva ani buni, cu coada
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între picioare. Sistemul educativ „Becali”, combinat cu veşnicele aranjamente
pe sub masă au făcut să dispară de aici nu doar spiritul de echipă ci şi noţiunile
elementare de sportivitate. Banul a devenit ţinta supremă şi, pentru a-l obţine,
lecţia este că nu trebuie să te dai în lături de la nimic. Episodul cu tentativa de
„premiere” a universitarilor din Cluj poate să deschidă o veritabilă Cutie a
Pandorei, lucru mai mult decât benefic dacă din el va rezulta o curăţire a
fotbalului de cei care îl parazitează şi îl compromit, transformând un sport iubit
într-un bâlci detestabil. Aşa încât „arbitrajul” DNA devine o cerinţă a sănătăţii
viitoare a fotbalului.   (10 mai)

Şcoală de gâşte?
Ministrul Adomniţei, deşi aflat în concediu de alegeri, îşi va lăsa am-

prenta asupa învăţământului românesc printr-o lovitură de maestru: dintr-un
foc, din programa şcolară (deocamdată a claselor a V-a şi a VI-a) dispare cam
30 la sută din materie! O altă schimbare revoluţionară este reducerea orarului
zilnic la maxim 5 ore, şi asta doar în clasele mari. Va deveni şcoala mai uşoară
şi mai atractivă pentru elevi? Înclin să cred că nu. Problema de fond a învăţă-
mântului nu stă în cantitatea de materie, ci în calitatea ei. Am moştenit de la
învăţământul comunist – care a avut, cu certitudine, părţile sale bune, altminteri
nu ar fi fost unul dintre domeniile în care România a performat – o programă
legată de caracteristicile şi realităţile acelei perioade, care-şi propunea să
construiască „omul nou” cu orice preţ. Ponderea importantă a materiilor uma-
niste şi nivelul ridicat al celorlalte materii plasau şcoala spre performanţe fără
legătură cu practica economică şi socială. Învăţământul, ca şi cultura, devenise
un refugiu şi o compensaţie a lipsei alternativelor lucrative, pragmatice. De 18
ani încoace lucrurile s-au schimbat şi continuă să se schimbe. Componenţa şi
dinamica societăţii sunt cu totul altele. Naţia nu mai vrea, la unison, diplome.
Oamenii vor mai degrabă să câştige bani, iar şcoala devine importantă doar în
măsura în care-i ajută în atingerea acestui scop. Nu mai funcţionează relaţia
directă între pregătirea şcolară şi posibilitatea de a câştiga mai mulţi bani. Pe
un asemenea fond, şcoala a continuat să pregătească copiii într-o manieră mai
degrabă disciplinară decât stimulativă. Accentul s-a păstrat pe volumul de
cunoştinţe, în detrimentul tehnicilor de însuşire. Uneori acest lucru a fost di-
recţionat cu interes, spre a-i obliga pe părinţi să recurgă la soluţii de pregătire
extraşcolare. Baza cunoştinţelor din diverse domenii a rămas cam aceeaşi de
pe vreme a reformei lui Spiru Haret, deşi progresele din ştiinţă şi tehnologie
impun cu totul alte standarde. De aceea cred că măsura iniţiată de minister are
mai degrabă o conotaţie populistă decât una practică. Accentul va trebui pus
pe depistarea abilităţilot şi talentelor specifice ale copiilor şi pe stimularea lor,
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nu pe burduşirea creierelor lor cu cunoştinţele care nu le vor fi niciodată de
folos în practică. Ei trebuie învăţaţi să înveţe în primul rând, să acumuleze
sistematic, să facă uz de aceste cunoştinţe. Dar pentru asta sunt necesare schim-
bări de fond la nivelul resurselor umane. Iar aceasta necesită timp preţios, pe
care-l pierde acum învăţământul cu felurite experimente lipsite de finalitate.
Între care e acela de a-i ajuta pe elevi să treacă prin şcoală mai uşor: pe prin-
cipiul gâştei prin apă.   (11 mai)

Tichia de mărgăritar a lui Gheţea
Lăsat de izbelişte 18 ani, doar-doar şi-o da obştescul sfârşit să pună

„ai noştri” mâna pe el, pe un pumn de dolari, bâtrânul CEC trebuie să se tre-
zească la viaţă: au decis acţionarii majoritari – ministerul Finanţelor, recte
Guvernul României. Noua politică a fost determinată de eşecul privatizării cu
un investitor strategic străin. Acesta n-a apărut. Ori preţul trâmbiţat imprudent
de Vlădescu  a fost considerat nerealist, ori piaţa bancară s-a saturat. Rămasă
nemăritată, cea mai veche bancă a fost dată pe mâna unui amic de-al premie-
rului să facă acesta ce-o putea cu ea. Şi după scremete de multe luni de zile, dl
Gheţea şi-a anunţat intenţiile: banca trebuie re-branduită! Cu un fleac de 6 mili-
oane de euro i se va crea o nouă imagine. Cum? Împărţind banii aştia pe la par-
tenerii din mass-media! Întrebarea pe care mi-o pun e următoarea: chiar avea
nevoie CEC-ul de rebranduirea asta? Există puţine branduri româneşti cu ve-
chimea şi autenticitatea CEC-ului. În timp, el ajunsese sinonim cu economisi-
rea şi cu siguranţa economiilor. A fost necesar mai bine de un secol şi jumătate
pentru asta. Până în 1989 a fost singura bancă ce se ocupa de economiile
populaţiei, pe care le şi garanta. Cu tot declinul său în faţa ofensivei sistemului
bancar privat, CEC-ul şi-a păstrat autoritatea prin faptul că măcar nu a dat
tunurile pe care le-au dat multe dintre băncile deja dispărute. Nici măcar
experimentul FMI nu a reuşit să-i deturneze imaginea astfel încât să aibe nevoie
de vreo nouă faţadă. Aşa că mă întreb, pe bună dreptate, dacă nu cumva dl
Gheţea e niţel luat de val în demersul său de resuscitare. Poate că cele 6 mili-
oane de euro erau mai potrivite să fie cheltuite pe dotarea unităţilor din zonele
rurale, unde CEC-ul domneşte încă fără concurenţă, şi unde fondurile europene
vor deschide un important front de lucru. Ce să mai facă rebranduirea? Să ne
explice faptul că CEC-ul este o bancă şi nu o Casă de Economii? Sau că depu-
nerile nu mai sunt garantate de stat? După umila mea părere, cea mai bună
rebranduire se poate face prin servicii. Să se ocupe serios dl Gheţea şi prietenii
săi de creşterea calitatăţii serviciilor, de îmbunătăţirea atmosferei şi lucrului
cu cetăţeanul, de găsirea celor mai potrivite răspunsuri pentru nevoile omului
care trebuie să stabilească o relaţie amiabilă cu banca şi atunci va câştiga cu
siguranţă şi pe termen lung cele 6 procente din piaţă la care aspiră.   (12 mai)
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Gunoiul: preţul corect!
Între agenda cetăţeanului şi cea a celor care îl reprezintă, sau aspiră

să-l reprezinte prin mandat există o fractură de durată şi de fond. Cu timpul,
sub presiunea realităţii, agendele ajung să se apropie, punând în vedere irosirea
sistematică de timp şi resurse. În plină campanie electorală, problematica
marilor aşezări urbane, între care Capitala ocupă un loc aparte, a definit câteva
priorităţi certe. Prima este aceea a traficului urban, pe cale de a se sufoca şi de
a sufoca funcţionalităţile oraşului. Cu mare întârziere, se caută soluţii şi se
încep lucrări ce ar fi trebuit demarate cu cel puţin un deceniu în urmă. Cea
de-a doua prioritate care ameninţă să devină în orice moment o provocare acută
este salubritatea. Modelul „Napoli” şi precedentele înregistrate la New York
ne dau o imagine suficient de limpede asupra perspectivelor crizei pe care o
poate declanşa gestionarea deficitară a deşeurilor menajere. Conform prima-
rului general în exerciţiu, dl Videanu, Bucureştiul produce, zilnic, o cantitate
de 4000 tone de deşeuri. Doar 75% dintre acestea sunt colectate şi transportate
la rampe. Circa 1000 tone rămân pe loc, se adaugă celor precedente şi se
autodezintegrează trasformându-se în praf şi noxe pe care le înghiţim zilnic.
Este consecinţa unui lung proces de abordare deficitară şi de punere în practică
după criterii politice a unei activităţi esnţiale pentru supravieţuirea unei colec-
tivităţi. „Redresarea” a plecat cu stângul, printr-un contract poetic încheiat de
municipalitate cu societatea germană RWE, în care, ca într-o platformă – pro-
gram de partid, se enunţau obiective, dar nu se stabileau parametri concreţi.
De la RASUB la REBU progresele n-au fost semnificative. Din simplul motiv
că se înlocuia un monopol cu altul. Cum fac românii lucrurile, pe jumătate,
monopolul s-a spart, în 1999 doar pentru 3 sectoare. Sistemul concurenţial a
fost îngropat de cel al actelor adiţionale în serie, şi până prin 2011 nu sunt şanse
să se schimbe mare lucru. Tentativa unor sectoare de a pune activitatea pe baze
care să conducă la evidenţierea unui „preţ corect” al gunoiului, se loveşte de
atacuri din mai multe direcţii: şi din zona politicului, unde clientela unor partide
nu se dă bătută, şi din cea a unei „mafii” în constituire, care blocheză prin
tertipuri juridice orice mişcare. Trecerea de la „acte adiţionale” la licitaţii
corecte se dovedeşte un procedeu anevoios şi pândit de multe pericole. Între
care acela ca contribuabilul să plătească diferit aceleaşi servicii, sau să se vadă
în ipostaza de a se experimenta pe pielea sa diverse iniţiative sunt, poate, cele
mai mici. Aştept, de aceea, cu interes, o dezbatere serioasă între candidaţii la
funcţia de primar pe această temă: preţul corect al unor servicii publice esen-
ţiale pentru traiul de fiecare zi al alegătorului!   (13 mai)
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“Ce ţie nu-ţi place”... 
italienilor nu face!

Ne strofocăm de zor pe motiv de rasism şi intoleranţă a italienilor.
La putere a venit un guvern de dreapta care-şi propune să-i alunge pe imigranţi.
A câştigat făcând campanie pe această temă. A primit un ajutor nesperat din
partea românilor, care au servit pe tavă argumentele. De la Mailat şi până la
cei doi încă necunoscuţi jefuitori ai celui mai bătrân episcop din peninsulă.
Printre măsurile abuzive pe care vor să le ia italienii figurează şi aceea a inter-
zicerii sejurului celor care nu reuşesc să câştige o sumă de bani care să le per-
mită să trăiască decent. Această măsură va lovi în primul rând în români. Deşi
în Italia sunt numeroşi imigranţi de alte etnii – de la albanezi şi marocani până
la ucrainieni şi sudanezi – nici un alt grup nu şi-a făcut o popularitate atât de
susţinută şi atât de defavorabilă ca românii. Deşi nu printre cele mai grave,
delictele comise de români sunt revoltătoare prin lipsa lor de decenţă şi de
măsură. Am exportat, din nefericire, în Italia, cea mai de jos categorie de
populaţie, care a dus cu ea nu doar lipsa de civilizaţie dar şi pornirile barbare
şi lipsa oricărui reper etic. Au plecat, precum hoardele barbare în decursul
istoriei, în bandă, ţintind locuri şi oameni uşor de agresat şi de jefuit. Nu s-au
dat şi nu se dau în lături de la nimic din ceea ce poate aduce un câştig fără
muncă şi un bun fără drept. Deşi în minoritate faţă de marea masă a românilor
aflaţi în Italia legal şi cu temeiuri de muncă profund serioase, aceştia sunt cei
care ne conferă trăsătura caracteristică. Zic, de aceea, că în loc să piardă vremea
cu proteste inutile şi nejustificate, politicienii şi autorităţile române ar trebui
să ia măsuri, ele însele, pentru a-şi aduce acasă acest contingent de răufăcători
şi de a le aplica tratamentul cuvenit. Expulzarea, la care doresc să recurgă
italienii, nu mi se pare deloc un abuz, atâta timp cât aceste persoane îşi bat joc
de legile şi regulile unei ţări care nu le-a făcut decât bine. Ar fi regretabil ca să
învăluim acest episod în aceeaşi haină politică în care au oblojit-o italienii.
Sigur, e mai simplu să dai vina pe români şi să faci uitate celelalte probleme.
După cum şi din partea noastră este mai simplu să ne erijăm în apărători ai
drepturilor omului, ameninţând cu plângeri la Bruxelles şi Strasbourg. Oricum,
vina ne aparţine şi probabil că Europa s-a cam grăbit să ne primească în casa
ei atâta timp cât nu suntem în stare – şi nici dispuşi – să respectăm cele mai
elementare reguli de convieţuire şi de comportament. Şi poate că n-ar fi rău să
mai stăm pe-acasă până ne vom deprinde cu ele.   (14 mai)
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Ambasadorul Hasanov are dreptate
Am avut recent prilejul, alături de câţiva alţi colegi de breaslă, să

particip la o întâlnire amicală, informală, cu Excelenţa Sa Eldar Hasanov,
ambasadorul Azerbaidjanului în România. Nu era prima întâlnire de acest fel
dar ea venea în urma unor intense contacte diplomatice şi la nivel înalt, între
cele două ţări, ale căror consecinţe se vor vedea, cu siguranţă, în etapa urmă-
toare. Şi nu este vorba doar de Nabucco, mult discutata conductă care ar urma
să unească pe traseul său cele două ţări, şi despre care ambasadorul are o fermă
convingere că se va realiza, mai devreme chiar decât ne închipuim, dar şi des-
pre afinităţile culturale care s-au materializat în ultima vreme într-o serie de
iniţiative valoroase şi pentru care prietenii noştri de la Marea Caspică depun
eforturi notabile. Aflat la post încă din 2001, dl Hasanov a avut prilejul nu doar
să cunoască mai bine decât alţii România, dar să-şi şi facă aici mulţi prieteni.
Indiferent de culoare politică – dacă au aşa ceva  – prietenii săi sunt în primul
rând români, naţiune pentru care manifestă şi o preţuire pe care de multe ori
nu suntem în stare noi înşine să ne-o acordăm. Dincolo de faptul că România
a fost, după Turcia, a doua ţară care a recunoscut independenţa Azerbaidjanului,
după desprinderea ei de Uniunea Sovietică, sunt o serie de alte poziţii şi orien-
tări comune care fac ca comunicarea dintre cele două ţări să fie una de excepţie.
„Ce admir eu cel mai mult la voi, românii, este climatul democratic şi stabili-
tatea socială şi politică. Aţi trecut prin momente dificile, după eliberarea de
totalitarism, dar aţi făcut-o în mod firesc. În România este, după părerea mea,
o democraţie reală, care prilejuieşte opinii diverse, fără ca acest lucru să se tra-
ducă prin extremism. Dealtfel, violenţa şi extremismul par să fie cu totul străine
poporului dv şi asta face ca România să fie o ţară sigură şi în care să fie plăcut
să trăieşti. Urmăresc, deasemenea, cu interes viaţa politică şi constat extraor-
dinara stabilitate a sistemului dv. Fie că a fost vorba  de alegeri controversate,
fie de de iniţiative parlamentare de suspendare, fie de referendum, toate au
avut loc în linişte, în conformitate cu prevederile constituţionale şi fără ca pro-
cesele, viaţa de fiecare zi a instituţiilor statului, să aibe în vreun fel de suferit.
Am, deasemenea, un deosebit respect pentru opţiunile politice la nivel înalt şi,
după mine, abordarea de către întreaga clasă politică  românească a situaţiei
din Kosovo, reprezintă un model. Nici nu ştiţi ce norocoşi sunteţi!” Am ascultat
cu atenţie spusele ambasadorului şi am constata că are multă dreptate. Dincolo
de agitaţia politică, de controversele de tot felul şi de ecoul lor, adeseori dis-
proporţionat din mass-media, de diferendele şi de conflictele care se consumă,
avem şansa unei stabilităţi de fond reale, a unei democraţii pe cale de consoli-
dare care face să nu se producă derapaje. Din când în când, o privire lucidă,
din afară, asupra lucrurilor şi asupra realităţii româneşti în general, ne poate fi
de folos pentru a realiza mai exact în ce lume şi cum trăim.   (15 mai)
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După voi, potopul!
Un vechi principiu prinde rădăcini în politica românească. El a fost

aplicat de mai multe ori până acum, atunci când se prevedea o posibilă schim-
bare de regim. Guvernele în funcţie îşi concentrau eforturile şi atenţia spre
reglarea „legală” a unor probleme sau situaţii menite să îi facă pe urmaşii lor
să treacă liniştiţi printr-o ţară pârjolită de hoţie şi de abuzuri făcute pe ultimii
metri ai guvernării. Evident, guvernul Tăriceanu nu putea face excepţie. Nici
premierul şi nici oamenii din echipa sa nu-şi fac iluzia că se vor mai putea afla
la guvernare, în capul mesei cum s-a întâmplat în ultimii aproape patru ani.
Ştiu bine că electoratul nu va fi prea blând cu ei şi că lipsa de performanţă,
amatorismul şi abuzurile vot fi sancţionate în cabina de vot. În consecinţă,
urgenţele pe care le are în vedere Executivul vizează aproape exclusiv căpă-
tuirea prietenilor politici în funcţii şi sinecuri care să nu le poate fi luate de sub
nas şi în clocirea de ordonanţe de guvern care să împartă ce-a mai rămas de
împărţit între „noi şi ai noştri”. Două lucruri sar în ochi în acest moment. Primul
este intenţia – nici măcar ferită, de ochii lumii – de a transfera Registrul
Comerţului spre Camera de Comerţ. Până când Năstase a luat Registrul de la
gura Camerei, prin 2003, dacă nu mă înşel, aceasta era unica sursă de venit a
unor camere teritoriale parazitare, care se mulţumeau să toace banii, fără a pro-
duce nimic. Reglementarea le-a lipsit, practic, de obiectul muncii. În bătălia
lansată de actualul şef al Camerei, liberalul Mihail Vlasov, de smulgere a
Camerei din mâinile fostei conduceri, Registrul a fost prada fluturată pe la
nasul Camerelor judeţene, pentru a i se acorda voturile. Se miza – chestia e de
notorietate – atât pe „obligaţiile” lui Tăriceanu faţă de facţiunea liberală de la
Iaşi, coordonată de Vlasov cât şi pe legătura de rudenie a principalului său
colaborator, ministrul David, cu socrul Vlasov. Chiar dacă ministrul Justiţiei
s-a opus acestui transfer, Tăriceanu n-are de gând să renunţe şi, ca urmare, va
face cadou unui ONG o sursă de bani publici! Al doilea: proiectul de reorga-
nizare a Regiei Naţionale a Pădurilor. După ce mai bine de trei ani toţi incom-
petenţii – între care şi cei doi directori liberali, unul om de casă al lui Flutur -
Maftei, iar altul protejat al lui Ruşanu - Aldea – au făcut din Regie o structură
falimentară care, în ciuda bogăţiei pe care o administrează, abia plăteşte leafa
la angajaţi, acum s-a trezit şi Guvernul că trebuie să facă ceva. O reorganizare.
Una care să desprindă de Regie entităţile viabile pe care să le plaseze clienţilor
politici. Sau pe care să le poată scoate la vânzare cu dedicaţie. Plan subtil foc,
căruia nu-mi explic cum i-a căzut în plasă ministrul Cioloş, altminteri un om
care părea preocupat de rezolvarea problemelor agriculturii şi nu de cele ale
clientelei de partid. Aflată într-un pronunţat declin, traiectul abrupt pe care a
plasat-o fostul director pesedist, celebru pentru acele sale de cravată, Regia
a fost îmbrâncită spre dezastru de cei care i-au urmat, oameni fără experienţă
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de conducere la un astfel de nivel şi cu interese vădit contrare celui public.
Să nu vă miraţi, deci, dacă şi această intenţie, la fel ca în cazul Registrului
Comerţului, se va „materializa” pe agenda unei guvernări a cărei deviză
rămâne: „După noi, potopul!” (16 mai)

A înjurat, dar n-a discriminat!
Aşa cum face tot mai des în ultima vreme, Curtea Constituţională

apeleză la metode rabinice. Ştiţi bancul cu rabinul şi cu cei doi reclamanţi, care
la judecata finală conchide: şi tu ai dreptate, şi el are dreptate! Cam aşa e şi
povestea cu preşedintele: a comis, într-adevăr, o măgărie numind-o pe ziaristă
„ţigancă împuţită”, dar măgăriile nu sunt sancţionabile. Deci, dl Băsescu iese
cu capul sus din acest clinci discriminatoriu, având de acum înainte dreptul să
folosească orice expresie – de la „armean incompetent” până la „ungur necin-
stit” – fără teama că respectivele etnii îl vor putea târî în faţa justiţiei. Această
decizie marchează şi echilibristica tot mai periculoasă pe care judecătorii Curţii
Constituţionale – la urma urmelor sunt şi ei oameni – o fac între părţile impli-
cate sistematic în conflictele care ajung în faţa lor. Şi cum au experienţa pri-
melor decizii (mai ţineţi minte ce furtună a stârnit faptul că la începuturile
guvernării, au dat câteva decizii contrare punctului de vedere oficial? Cum au
fost catalogaţi in corpore, drept slugi comuniste, dinozauri sau nostalgici?).
Fiecare experianţă te învaţă câte ceva. Pe judecători i-a învăţat că într-un
moment în care nici una dintre părţi nu are un avantaj hotărâtor, este bine să te
plasezi pe undeva pe la mijloc: aurea mediocritas! Cât despre dl Băsescu, nu
poate decât să fie mulţumit de rezultat. Le dă din nou cu tifla celor care au
încercat să-l dea jos din scaunul de preşedinte, marcând cu fast împlinirea unui
an de la istorica decizie printr-o paradă a „uşilor deschise” de la Cotroceni. Să
vină „poporul”, acel popor care n-a fost de acord cu cei 322 de ticăloşi, şi să
vadă cum munceşte preşedintele pentru binele său. Nu ştiu dacă poporul poate
să viziteze şi crama de la Cotroceni, unde ar putea să constate cât a mai rămas
din provizia făcută de Voronin pe vremea în care cei doi erau ca fraţii, dar cu
siguranţă evenimentul ar fi trebuit să includă şi cele două sedii secundare ale
preşedinţiei – „Golden Blitz” şi „Cireşica”! Sărbătoarea ca sărbătoarea, dar
munca rămâne pe primul loc. Preşedintele asudă făcând campanie candidaţilor
partidului său şi veştejindu-le adversarii. Este doar preşedinte – jucător! Şi ale-
gător, pe deasupra.   (17 mai)
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Zig Zag
Grupul BCR a câştigat un milion de euro pe zi în 2007! I-a câştigat

pentru ustriecii de la Erste, din buzunarele – şi din subsolul – românilor...
Dosarul „Flota” a fost îngropat cu pompă de DNA! Din cele 300 de nave
pe care le deţinea NAVROM în 1989, n-a mai rămas decât una. De celelalte
s-a ales praful de pe tobă... Cătălin şi mai cum? – se tot întreabă membrii
de vază ai PNL-ului, pe care Tăriceanu n-a mai catadixit să-i consulte sau
să-i informeze când l-a numit pe Predoiu la Justiţie. Începe să devină o
tradiţie numirea câte unui membru al unei mari case de avocatură într-o
funcţie mai prost plătită de Guvern. Începutul a fost făcut de Zbârcea de la
AVAS... Din „Tractorul” Braşov va mai rămâne doar amintirea tractoarelor,
de care agricultura românească are nevoie ca de aer. Zona va deveni un parc
imobiliar, ca mai toate locaţiile industriale duse cu grijă la faliment... Se
redeschide hotelul „Turist”. Este o pietricică de pe coroana lui Gabriel
Popoviciu, autorul proiectului rezidenţial Băneasa. E bună şi asta, mai ales
că intră în reţeaua „Ramada”... Plin de modestie, Florin Călinescu se înscrie
pe linia lui Caragiale în abordarea artistică a politicului. Interpretul preşe-
dintelui Boerescu în noul serial  PROTV „Anticamera” se dă bine pe lângă
modelul înzestrat „cu o minte sclipitoare”... Economia româneacă a crescut,
anul trecut, cu 5,7%. Sub ţinta prognozată de 6,1%. Ca şi inflaţia. Doar că
asta a fost mai mare decât „ţinta” lui Isărescu... Ambasada României este
datoare la Primăria Londrei cu vreo 200.000 de lire – din taxele de decon-
gestionare a traficului. Iată o bună idee pentru dl primar Videanu, ca să mai
scoată un ban de borduri: să taxeze ambasadele străine din Bucureşti, că
din cauza lor nu se mai poate circula... Preşedinte nou la Moscova: o veste
bună pentru dl Băsescu care nu s-a înţeles deloc cu Putin. Poate are mai
mult noroc cu Medvedev în problemele „lacului rusesc” şi ale preţului
gazelor... Meleşcanu a rămas pe drumuri cu jumătatea sa de normă la Jus-
tiţie. Şi abia se obişnuise cu ideea unui interimat de mai lungă durată...
Războiul femeilor de la Cotroceni continuă şi în afară: plecate amândouă,
în urma unor scandaluri mai răsunătoare sau mai puţin răsunătoare de la
Palat, Elena Udrea şi Adriana Săftoiu se atacă prin bloguri şi prin interviuri,
spre deliciul mahalalei politice...   (19 mai)

.   



118 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

Cea mai îndârjită campanie locală!
Campania electorală a intrat în linie dreaptă. Sunt mai puţin de două

săptămâni până când vom merge la urne să ne alegem primarii, consilierii şi
– pentru prima dată uninomonal – preşedinţii de judeţe. De consilii, bineînţeles.
Niciodată până acum campaniile locale nu au avut această încărcătură explo-
zivă, de bătaie pe viaţă, devenită deja, în unele situaţii, contondentă. Până
acum, niciodată nu s-a pus în campanie atâta pasiune şi determinare. Cine va
lua de model Bucureştiul, riscă să se înşele. Aici, miza primăriei Capitalei şi a
primăriilor de sector pare să fie mai mică decât în restul ţării. Este, probabil,
şi consecinţa suprapunerii autorităţilor. În provincie, însă, bătălia riscă aproape
oricând să degenereze în bătaie. Ce se întâmplă în Bucureşti este, iarăşi, lipsit
de precedent. Nu este clasica dispută bipolară la vârf! Există un candidat al
dreptei aflată aici la putere, care chiar dacă nu face prea multe valuri, poate
conta pe un eşalon consistent de votanţi, chiar dacă nu decisiv, dar nu există
un contracandidat „autorizat”. Diaconescu pierde viteză cu fiecare zi şi lucru-
rile par să se îndrepte spre un compromis: acela al recuperării „independentu-
lui” Oprescu  de către partidul aflat în criză de inspiraţie. Şansele lui Orban
sunt mici, iar ale celorlalţi – minuscule. Lucrurile merg, deci, spre un „tur doi”
cu „emanaţiile” FSN-ului în rolurile principale. Nici la sectoare lucrurile nu
dau în clocot: în timp de Negoiţă şi Onţanu sunt aproape siguri că-şi vor con-
tinua mandatele, în celelalte sectoare disputa se va tranşa tot între reprezentanţii
PSD-ului şi ai PDL-ului. Fără liberali. În ţară, cum spuneam, lucrurile stau
altfel. Campania este îndârjită şi în luptă se aruncă toate mijloacele. Pentru
partidele mari e momentul mobilizării totale, iar pentru cele mici, şansa spar-
gerii monopolului. Cel mai activ partid din campanie rămâne PDL-ul. Cu re-
sursele pe care le are şi cu clientela sa majoritară din clasa de mijloc,
„portocaliii” excelează în formule şocante: caravane de jeep-uri, spectacole cu
vedete, concursuri. PSD-ul mizează pe ”nucleul său dur”, care va acţiona în
consecinţă, cu sau fără prea multe fasoane. Acapararea puterii locale a devenit
obiectivul general: după 16 ani de practică politică, lumea pare a fi înţeles că
acolo se tranşează lucrurile care îi privesc direct pe oameni. Că acolo trebuie
să fii prezent la masa negocierilor şi a împărţirii prăzii. Dacă pentru primă-
riile din marile oraşe lucrurile par a fi mai clare – se cam ştie cine are şanse
să rămână în scaune şi cine nu – bătălia cea mai dură vizeză funcţiile de pre-
şedinţi ai Consiliilor Judeţene. Aici nu se vor mai instala, ca până acum, tot
felul de persoane, care au ca unic merit să facă parte din formaţiunea câşti-
gătoare la masa negocierilor ( în actualul ciclu au acces la această poziţie
nu puţini reprezentanţi ai unor partide mici, fără pondere, dar care au înclinat
balanţa într-o parte sau alta). Uninominalul îşi va arăta meritele şi limitele
în acest sector: cel al dispunerii de fondurile descentralizate şi de cele
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europene. Preşedinţii de Consilii Judeţene vor deveni un fel de prim-miniş-
tri mai mici, dar mai puternici, mai discreţionari pe felia lor decât cel de la
Bucureşti. Puterea lor, însumată, va exercita o altfel de presiune în balanţa
generală a puterii. (20mai) 

“Blestemul” Operei:
războiul chimic!

Un reportaj incendiar dintr-un ziar de mare tiraj îţi face părul măciucă:
Opera Română a devenit un instrument de tortură şi de asasinat în masă!
Mai exact: în preziua uneia dintre cele mai ambiţioase premiere ale stagiunii,
“Macbeth” de Verdi, la solicitarea aproape disperată a sindicatului din instituţie,
o echipă de control de la Inspecţia Muncii a venit ca să constante două lucruri:
că costumele de scenă au fost impregnate cu o soluţie chimică mortală şi că
aceleaşi costume au fost croite în aşa fel încât purtătorii lor riscau în orice mo-
ment să-şi reteze unii altora capetele sau membrele. Aceasta era - în opinia
aceloraşi sindicate - una dintre etapele planului mârşav pus la cale de Cătălin
Ionescu Arbore, directorul Operei Naţionale şi, în acelaşi timp regizorul piesei
- de “a curăţa” instituţia, la propriu, de toate valorile pe care le mai are. De ce?
Într-adevăr: de ce şi-ar decima “baciul” propria turmă, taman înaintea mulsu-
lui? Greu de explicat. Greu de explicat şi toată această campanie desfăşurată,
practic, împotriva instituţiei de pe urma căreia trăiesc, a unor oameni pentru
care noţiunea de echipă nu s-a inventat încă. După o perioadă în care a avut de
luptat cu pierderea publicului, atras de alte genuri, cu indiferenţa autorităţilor,
pentru care priorităţiile sunt altele, prima scenă lirică luptă acum să se salveze
de proprii săi inamici, din interior. Pentru că e destul de greu de acceptat ideea
că cineva cu capul pe umeri ar putea da crezare fantasmagoricelor acuzaţii
cărora nu le-a dat de capăt Inspecţia Muncii: substanţa ucigaşă era o vopsea
lavabilă obişnuită, iar costumele - ghilotină erau din hârtie rigidizată! Inspecţia
a găsit alte hibe pentru care a dat şi amenzi, dar nu acestea au fost cele invocate.
Dealtfel, regizorul a renunţat - din bun simţ - la costumele iniţiale, făcând pen-
tru premieră altele. Mai puţin... periculoase. Articolul care înalţă la rang de
scandal public o bârfă derizorie mai vorbeşte despre ceva: despre “blestemul”
lui Macbeth - ghinioanele care însoţesc sistematic orice montare. Nici acestea
nu sunt însă chestiuni obiective: în cazul de faţă, de ce a acţionat “blestemul”
doar la îndemnul sindicaliştilor? Pentru că, dacă e vorba de un blestem la
Operă, acesta e acela de a nu fi populată cu oameni raţionali, în stare să vadă
dincolo de propriile lor interese sau de cele de grup. Să vadă interesul culturii,
în general.   (21 mai)
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Când nu mai poţi de grija altora...
A devenit aproape un loc comun îngrijorarea şi preocuparea politi-

cianului faţă de ceea ce se întâmplă în partidele adverse. În sensul abordării
critice a acelor aspecte care nu par în regulă, sau nu se derulează aşa cum li
s-ar părea normal autorilor. Este o mostră de altruism? Să fie reală îngrijorarea
preşedintelui Băsescu faţă de starea de lucruri din PSD? În cazul în care
dl. Băsescu ar fi – aşa cum se proclamă cu fiecare prilej - un preşedinte al
tuturor „românilor”, ar putea să pară reală. Dar preşedintele nu face nici un se-
cret că înainte de toate se consideră preşedintele democrat - liberalilor. De pe
această poziţie, criticile sale la adresa social - democraţilor nu mai pot fi cata-
logate altfel decât crasă ipocrizie. De ce-ar vrea Băsescu să meargă lucrurile
mai bine în PSD? De ce să vrea acolo oameni mai competenţi decât cei aflaţi
în acest moment la conducere? Ca să aibă un adversar mai puternic? Să fim
serioşi: cred că cea mai arzătoare dorinţă a d-lui Băsescu ar fi să-l vadă în frun-
tea social - democraţilor pe Vanghelie. Nu că n-ar putea fi bun, ci pentru că
l-ar putea manevra mai eficient, cunoscându-l mai bine şi împărtăşindu-i stilul
şi mentalităţile. De ce ar vrea dl. Băsescu un preşedinte mai bun pentru liberali?
Când tocmai domnia sa, în bună înţelegere cu suferindul Stolojan, l-a ales pe
Tăriceanu? Ce ar putea să nu-i convină în actuala situaţie, în care PNL-ul este
clar pe tobogan? Un alt preşedinte, mai cooperant? Poate. Dar unul care să se
dea legat de mâini şi de gură partidului prezidenţial. Un PNL independent nu
face decât să-i încurce planurile. Nici ce se întâmplă pe la unguri nu-i place
preşedintelui tuturor românilor de etnie maghiară. De aia îi şi încurajează pe
disidenţi. Destul cu partidul unic maghiar, cel gata să facă coaliţie cu orice
putere ca să ajungă la guvernare. Şi să ia o felie din tortul celorlalţi. Această
metodă de dezbatere politică aduce mult cu bârfa de la mahala. În care, la un
pahar de vorbă vecinii se critică între ei  pentru ce li se pare că nu merge la
ceilalţi ca la ei. Este o tendinţă stângace şi niciodată reuşită de a impune altora
nişte standardele proprii. Băsescu ar vrea să impună standardul său personal
în întreaga politică românească. Rezultatul este însă altul: o coaliţie tot mai
îndârjită a celorlalte partide împotriva celui personal.   (22 mai)

Criza aviaţiei
Printre multe alte crize, România traversează şi o criză a transportu-

rilor aeriene. Otopeniul e depăşit de trafic, iar Băneasa e sufocată. Tot mai
mulţi români care călătoreau cu alte mijloace de transport au ales avionul
pentru a ajunge acolo unde au nevoie. Îi ajută şi „democratizarea” zborului
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care face ca astăzi un bilet de avion să coste mai puţin decât unul de tren sau
de autocar, cu economia de timp şi de energie aferentă. Criza se datorează şi
faptului că experţii noştri din domeniu n-au evaluat corect evoluţiile. Aeropor-
turile din ţară n-au fost pregătite să se dezvolte la nivelul cererilor. Nu s-au
alocat fonduri nici pentru dezvoltarea lor, nici pentru construcţia altora noi. Nu
mai departe de acum câţiva ani se considera că aşa cum România n-are nevoie
de autostrăzi (apud Băsescu) n-are nevoie nici de aeroporturi. Mi-amintesc
chiar că intenţia unui grup turcesc de a deschide o poartă aeriană la Braşov
s-a lovit de opoziţia autorităţilor locale care considerau proiectul lipsit de viitor.
Numărul de călători nu este calibrat la nivelul infrastructurii. Ceea ce se inten-
ţionează acum va fi depăşit peste câţiva ani. Noul aeroport din sudul Capitalei
este acoperit de ceaţa nehotărârilor guvernamentale şi dacă se va lua în curând
o asemenea decizie, aceasta nu va putea prinde viaţă mai repede de 4 - 5 ani.
Nici măcar n-am fost capabili să gândim o reconversie a echipamentelor şi
dotărilor militare spre uzul civil. Aviaţia miliatră românească şi-a redus drastic
echipamentele şi efectivele, aşteptând ceva, nu se ştie ce. Concomitent şi-a
redus şi contingentele de instruire. În loc să pregătească piloţi care după
absolvire să poată trece în aviaţia civilă, armata a preferat să închidă centrele
de pregătire şi instruire. Asta în timp ce s-a calculat ca în următorii 5 ani, Uni-
unea Europeană va avea nevoie de 25000 de piloţi. Şi nu se ştie de unde-i va
lua. În România, deja se aduc piloţi de prin alte ţări, când puteam foarte bine
să ne antrenăm aceste eşaloane prin forţe proprii. Scumpi la tărâţe şi ieftini la
făină – asta a fost şi tactica din ultimii ani a administraţiei aviaţiei civile. În
loc să-şi reducă cheltuielile de personal, supradimensionate, TAROM-ul a pre-
ferat să renunţe la curse şi la trasee pe care nu le va mai putea obţine. Aparatele
Airbus lung curier au fost achiziţionate special pentru cursele trans - atlantice.
S-a preferat să fie puse la „conservat”, în aşteptarea unei decizii care să le
transforme în  aeronave prezidenţiale, cu care să călătorească Băsescu în
Georgia şi Ucraina, în loc să facă cursa spre Chicago, spre bucuria companiei
Delta căreia cursa de Bucureşti îi merge strună. Motivul renunţării la cursele
de peste ocean l-a constituit costul ridicat al … echipelor de piloţi, care se
ridica la sume uriaşe, din motive cât se poate de subiective şi de interesate.
Avem tradiţii fundamentale în materie de aviaţie. Avem însă şi o tradiţie de
incompetenţă, ineficienţă, dezinteres şi lăcomie, care însoţesc – şi determină –
toate crizele cărora nu mai reuşim să le facem faţă.   (23 mai)
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Neaoşismul ca atu electoral
Evident că pentru funcţiile care presupun cunoaşterea şi înţelegerea

mecanismelor şi nevoilor unei comunităţi, cei mai calificaţi ar trebui să fie
oamenii locului. Aşa se întâmplă, de cele mai multe ori, în special în micile
localităţi. Rareori – şi doar datorită unor calităţi deosebite - cei veniţi de prin
alte părţi reuşesc să câştige încrederea cetăţenilor. Iar pentru asta trebuie să
facă, deobicei, mai mult decât ar face un localnic.Nu neapărat ceea ce scrie pe
documentul de identitate la locul naşterii e important. Ci modul în care respec-
tivul este asimilat, sau îşi asimilează principiile şi formele de manifestare ale
unei comunităţi.Cea mai complicată problemă o ridică, din acest punct de
vedere, Capitala. Este mediul cosmopolit în care se amestecă lume de toate
soiurile şi unde identitatea de „bucureştean” este greu de definit. Poate doar în
cazul mahalalaelor, unde stabilitatea a fost mai mare decât în alte părţi. Este
greu de ştiut care este procentul celor născuţi şi crescuţi din părinţi şi bunici
bucureşteni, care îşi reprezintă locul naşterii prin coordonate identitare. Marile
oraşe sunt, tot mai mult, adăposturi de mai lungă sau mai scurtă durată pentru
cei care îşi caută o soluţie de viaţă mai confortabilă şi, oricum, mai apropiată
de locul de muncă. În acest amestec pestriţ poţi face cu greu portretul-robot al
candidatului la funcţia de primar. General. De primar al primarilor. Dacă în
cazul sectoarelor lucrurile sunt mai simple, putându-se realiza o relaţie mai
directă şi mai stabilă între cetăţean şi purtătorul mesajelor sale, la nivel metro-
politan lucrurile sunt diferite. Asist la o dezbatere, un început de dezbatere, pe
tema neaoşismului. Întâmplarea - sau nu ea? - face ca independentul Sorin
Oprescu să fie cam primul primar general - dacă va fi ales - care se poate lăuda
cu rădăcinile sale dâmboviţene. Halaicu nu ştiu exact de pe unde era, Ciorbea
venea din Ţara Moţilor, Lis nu se definea prea clar, iar Băsescu ancorase aici
din Dobrogea natală. Videanu este bărăgănean, iar Blaga - cel care i se opune,
teoretic, lui Oprescu - este ardelean. Cât poate să cântărească acest fapt în
balanţa alegerilor de la 1 Iunie? Cum poate prevala adaptabilitatea lui
Oprescu în faţa pragmatismului domol al lui Blaga? Sau viceversa. Cred, că
până la proba contrarie, principalul test îl constituie limba. Adică limbajul.
Va avea avantaj, în general, cel care vorbeşte cel mai pe înţelesul alegătorilor.
Până la viitoarele fapte, contează vorbele. Aici Oprescu pare să fie în avantaj.
În avantaj e şi Orban, lui însă îi lipsesc alte câteva lucruri. “Vorba dulce”
i-a adus lui Băsescu două mandate de primar general şi modelul său ar putea
să fie unul care să-l dezavantajeze pe candidatul pe care-l susţine. În acest
caz, dincolo de eventualitatea de a avea, pentru prima dată, un primar băşti-
naş, Bucureştiul continuă să-l aştepte pe “omul providenţial”, care să-l scoată
din criza de creştere. (24 mai) 
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Strategia “Lisabona” 
şi Strategia “Dâmboviţa”

L-am văzut, vineri, pe dl Băsescu, la o masă rotundă internaţională
cu tema “Evoluţiile socio-economice din România”, la care participa şi cel mai
înalt reprezentant al României în structurile comunitare - comisarul Leonard
Orban. Dl Băsescu a vorbit, a citit de fapt, un text care explica ce este cu această
“Strategie Lisabona”, ce vrea ea şi cu ce ne putem alege de pe urma ei. Textul
era corect scris şi preşedintele îl citea cu o oarecare dificultate ce venea din
lipsa sa de familiarizare cu textele scrise. Băsescu este un oral prin excelenţă.
Atât de puţin i se potriveşte rolul, încât, privindu-l, am avut senzaţia că trăsă-
tuirile i se modifică şi dincolo de ochelari prinde contur fuzionomia celuilalt
preşedinte. Cel căruia şi tema şi textul şi contextul i se potriveau, parcă, mai
bine. Le şi înţelegea, probabil, mai bine, globalizarea şi toate celelalte consti-
tuind una dintre preocupările sale, ca să nu spun obsesie. Continuând să-l
urmăresc pe dl Băsescu în acest insolit rol de Iliescu, mi-am dat seama că aştept
ceva. Ceva care să-l scoată din această partitură nepotrivită şi destul de necon-
vingătoare. Aşteptam să dea hărţile la o parte, să-şi scoată ochelarii şi să rede-
vină el însuşi. Adică să lase la o parte teoria şi să abordeze practica: întârzierile
în aplicarea strategiei, provocate de incompetenţa guvernului nelegitim; lipsa
de procupare a clasei politice pentru asimilarea standardelor europene; mane-
vrele oculte ale unei opoziţii care fraternizează dubios cu un guvern lipsit de
susţinere politică reală şi care-şi face mendrele la adăpostul unei protecţii
interesate; blaturile pe care membrii partidelor le pun la cale pentru a-şi împărţi
tortul electoral; problemele şi defectele candidaţilor din alegerile locale, alţii
decât cei ai Partidului Democrat-Liberal. Şi nu în ultimul rând, politica mogu-
lilor de presă, care acordă timp şi spaţiu altor chestiuni decât cele esenţiale
pentru societatea românească. Este un reflex condiţionat: de aproape patru ani
preşedintele Băsescu ne-a obişnuit cu mesaje directe şi neprotocolare. Strate-
giile pot fi lăsate pe seama altora. El este preşedintele-jucător pe orice post
care implică acţiune, nu meditaţie sterilă. Este “strategia Dâmboviţa” pe care
o promovează consecvent şi în care crede cu tărie. Mesajele prezidenţiale
trebuie să ajungă la marele public şi soluţia este să fie transmise după metodo-
logia băsesciană: băi de mulţime, teme clare, atacuri la persoane sau la partide,
pe principiul tăvălugului care ameninţă permanent să se prăvălească asupra
unei actualităţi adormite.   (26 mai)
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Barometrul AlegRo 
şi sondajele de opinie

Dintre toate cercetările de piaţă efectuate în această perioadă, unul
singur nu are pretenţia de a indica – plus-minus marja de eroare – cine va fi
viitorul primar al Capitalei. Sondajul realizat de Agenţia ZP NEWS INTER-
CEPTOR pentru Fundaţia AlegRo are doar pretenţia de a indica pulsul dezba-
terilor în centrul cărora se află candidaţii, pe baza frecvenţei cu care aceştia
sunt consemnaţi de presa scrisă. Calculând cotidian de câte ori apar aceste
nume, în câte articole din câte publicaţii, sondajul respectiv este mai degrabă
un barometru decât un vector de opinie. Ce spune „Topul candidaţilor” după
trei săptănâni de campanie electorală? Că cel mai mediatizat candidat este in-
dependentul Sorin Oprescu. Lui i-au fost dedicate 292 de articole în 201 de
ediţii de ziar, iar numele său a fost pomemit de 666 de ori. În urma sa se află
candidatul partidului cu cele mai mari pretenţii la această funcţie: Vasile Blaga:
245 de articole, în 171 de ediţii şi 465 nominalizări. Cristian Diaconescu se
află pe locul 3, la mică distanţă de Blaga, cu 227 de articole în 173 de ediţii şi
388 de nominalizări. Pe locul al patrulea, liberalul Ludovic Orban, cu 195 de
articole în 135 de ediţii şi 291 de nominalizări. Aceştia sunt cei patru candidaţi
dintre care doi vor merge în turul 2. Cealaltă jumătate a clasamentului găzdu-
ieşte veleitari. Cu toate eforturile lor, aceştia nu au reuşit să facă presa să vor-
bească despre ei mai mult decât despre primii. Între cel mai activ – Guşă, şi
ultimul din „prima divizie” sunt vreo sută de articole diferenţă. Cam la jumă-
tatea scorului lui Guşă se clasează Pavelescu – mai mult decât şters în campa-
nie, la egalitate aproape perfectă cu Codrin Ştefănescu. Despre candidatul PNG
– Daniel „şi nu mai ştiu cum”, vorba lui Gigi Becali, şi Virginia Vedinaş, can-
didata PRM, numai de bine. Persoanele lor n-au stârnit mai deloc interesul
presei. Ce observăm? O foarte interesantă similitudine între datele acestui
barometru şi cele câteva sondaje de opinie apărute în această perioadă.
Ordinea favoriţilor este, în linii mari, aceeaşi. Asta nu poate să însemne decât
un lucru: că publicul este extrem de sensibil la mediatizare şi la intensitatea
ei. Reciproca este mai greu de argumentat. Cu precizarea: mediatizarea în
sine, indiferent de conotaţia pozitivă sau negativă. Cu alte cuvinte: se vor-
beşte despre tine – exişti! Nu se vorbeşte – nu exişti. Aceeaşi Agenţie a efec-
tuat şi barometrul candidaţilor la primăriilor de sector. Lideri de opinie sunt
şi aici, Vanghelie (la 5), Negoiţă (la 3), Onţanu (la 2), în timp ce la Sectorul
1 Murgeanu îl devansează pe Chiliman! (27  mai)
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Marea îngrijorare
Ce face mandatul din om! Pe de o parte, îi oferă o anumită siguranţă,

numai că aceasta este la termen. Dincolo de scadenţă se poate întâmpla orice.
Mărire sau decădere. Continuitate sau eşec. Sunt cel puţin câteva mii de
români, încă în funcţii şi care n-au renunţat la ideea de a şi le păstra, care trăiesc
momente de tensiune maximă: voi fi reales, sau voi părăsi scaunul? Destinele
nu sunt chiar atât de individuale pe cât pot să pară. De fiecare primar este
legată, ca cu aţă, o întreagă „echipă”, ca să-i spun aşa. Cei pe care el i-a numit,
i-a făcut oameni şi a aşteptat de la ei prestaţii pe măsură. Stabilitatea şi viitorul
luminos al acestora sunt strâns legate de ceea ce se întâmplă cu titularul. Ră-
mâne el, rămân şi ei. Pleacă el, s-ar putea să fie obligaţi să plece şi ei. Cei ce
vor veni vin cu propriile „echipe”, formate din sponsori şi susţinători ce vor
trebui recompensaţi pentru „jertfa politică”. Pe fondul acesta de tensiune multe
dintre mecanismele administraţiei locale sunt practic blocate. Cu excepţia
câtorva edili care, din varii motive, se pot considera deja câştigători – şi aici
sunt notorii cazurile lui Iohannis, de la Sibiu, al lui Ciuhandu, de la Timişoara,
al lui Iliescu de la Giurgiu, al lui Mazăre de la Constanţa şi al altor câţiva „se-
natori de drept” – ceilalţi aşteaptă cu inima strânsă verdictul alegătorilor,
regretând că n-au fost în stare să facă mai mult pentru a-i convinge pe oameni
să le dea votul. Cea mai ridicată tensiune se înregistrează la Primăria Capitalei,
unde umbra lui Oprescu se înalţă peste întreaga structură democrată, ale cărei
iţe s-au ţesut temeinic de vreo opt ani încoace. Sunt îngrijoraţi funcţionarii, dar
mai îngrijoraţi sunt clienţii contractelor preferenţiale şi ai serviciilor fără licitaţie
ce căpuşează temeinic şi cu spor finanţele publice ale Capitalei. Din partea lor
reacţia la trendul actual se aşteaptă a fi nu doar dură, ci şi lipsită de orice complexe.
Pentru că „omul lor” trebuie să câştige. Cu orice preţ…Aşa încât să nu vă miraţi
dacă sondajele o vor lua razna, exact pe ultimii metri ai campaniei...   (28 mai)

Antidrogul s-a luat de fumat!
L-am ascultat, zilele trecute, pe la un simpozion, pe dl Abraham

cuvântând vehement împotriva fumatului şi a ţigărilor. Dânsul este şef pe la o
instituţie antidrog. Acolo se ocupă, de combaterea acestul flagel dar, în mod
de-a dreptul inexplicabil, cu cât e mai combătut de dl Abraham şi colaboratorii
săi, pe atât fenomenul creşte şi se amplifică. În aproape două decenii România
a avut tot timpul să devină, din ţară de tranzit, ţară de consum. Odată cu creş-
terea nivelului de trai al unor categorii sociale consumul de droguri a proliferat.
Sunt, la această oră, înregistrate câteva zeci de mii de dependenţi care consumă



126 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

cu regularitate droguri. Este o cerere importantă care susţine o ofertă pe măsură,
numeroase clanuri interlope specializându-se şi formând reţele de distribuţie.
Lupta împotriva acestora înregistrează succese moderate: din când în când
televiziunile ne prezintă reportaje de acţiune în care poliţia tabără pe interlopi
şi le confiscă câteva grame de drog. Marile transporturi de zeci, sute de kilo-
grame, se derulează însă în linişte, miza şi valoarea lor „ungând” roţile meca-
nismelor care ajută la derularea lor. Autorităţile şi forurile competente acuză
lipsa de experienţă în domeniu. Sunt ţări dezvoltate care se luptă de zeci de ani
cu traficul şi cu traficanţii, fără să poată eradica fenomenul. Resemnaţi parcă
în faţa inevitabilului, angajaţii compartimentului antidrog au găsit soluţia de a
rămâne activi: s-au năpustit supra tutunului. Asimilându-l drogului – fără ca
în mod formal această identificare să fie operată – ei au devenit participanţi
activi la campaniile împotriva fumatului. Iar pentru că aici totul se petrece la
vedere, au şi unde să arate cu degetul: marii producători de produse din tutun.
Chestorul Abraham i-a ţintuit pe aceştia la stâlpul infamiei, mărturisind că ar
fi martorul tentativelor acestora de a atrage spre practicarea acestui viciu prin
fel de fel de mijloace, identificând astfel un inamic cât se poate de convingător.
Problema fundamentală e una complexă. Este adevărat, dovedit ştiinţific, că
fumatul afectează un mare număr de persoane, fiind principalul vinovat pentru
incidenţa cancerului pulmonar. Legislaţia ultimelor decenii a îngrădit serios
publicitatea şi formele de distribuţie a produselor de tutun. Fumatul este, însă,
un fenomen social. El face parte, de secole, dintre obiceiurile nesănătoase ale
oamenilor. Excesele sunt cele vinovate de urmări. Dar orice exces este nociv
şi aşa cum nu putem reglementa consumul produselor de fast-food – aproape
la fel de dăunătoare – nu putem, deocamdată cel puţin, impune un embargou
total, fără riscul de a genera fenomene asemănătoare celor produse de prohibiţia
alcoolului, tutunului. Pe de altă parte, industria tutunului generează o impor-
tantă cifră de afaceri care alimentează bugetele în general şi pe cele ale sănătăţii
în special. Ministerul de resort a introdus recent o serie de măsuri menite să
tempereze fenomenul, iar altele urmează. Aşa încât demersul dlui chestor
Abraham este cel puţin superfluu şi nu poate masca lipsa de eficienţă în sectorul
care a fost alocat „antidrogului”. 

Post Scriptum: Culmea luptei împotriva fumatului: o fundaţie, dintre
cele apărute ca ciupercile, a solicitat recent unei mai companii producătoare
de tutun, să sponsorizeze un simpozion... împotriva fumatului!   (29 mai)
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De ce nu dau doi bani 
pe  “Raportul Amnesty”

Multă vreme am crezut că cei de la Amnesty International fac o
treabă serioasă. Mai ales pe vremea când mi se părea că ei denunţă  cu curaj
anumite stări de lucruri despre care noi nici măcar nu puteam să vorbim. Între
timp am mai aflat cum stau lucrurile în domeniu şi cum se desfăşoară multe
dintre aceste activităţi „independente”, dar finanţate din surse detectabile. Ca
şi în  cazul multor ecologişti, în spatele acestor instituţii se află forţe interesate
ca anumite teme să capete o dezvoltare corespunzătoare. Dincolo, însă, de acest
aspect, modul de lucru este, de regulă, unul care se bazează pe surse, nu
neapărat autorizate. Ca şi unele ONG-uri de pe la noi, Amnesty International
se bazează pe ce scrie presa. Au acolo nişte băieţi care, cu foarfeca sau cu
mouse-ul, adună citate, ştiri, informaţii, pe care apoi le plasează, cu glazura de
rigoare, în raport. Ce-au cules – în special din presa românească – cei de la
Amnesty, pentru recentul raport? Nişte bazaconii: odată chestia cu „ţiganca
împuţită” a lui Băsescu, iar a doua oară neinspiratul banc al lui Cioroianu, cu
infractorii – nu ţiganii – care ar trebui duşi pe undeva prin Egipt. Din aceste
două anecdote, Amnesty trage concluzia că în România discriminarea se prac-
tică la cel mai înalt nivel! Nu contează că, în realitate, România este una dintre
cele mai tolerante ţări, iar dacă e vorba de discriminare, avem de-aface cu una
în defavoarea etniei române, sfidată sistematic de eşaloanele internaţionaliste
ale romilor, şi de cele naţionaliste ale maghiarilor, aflaţi de 10 ani, concomitent,
şi la guvernare şi în opoziţie. O altă gogoriţă a raportului o constituie cea cu
„închisorile” volante ale CIA. Un europarlamentar dornic să-şi justifice cali-
tatea, ne-a inclus pe o listă pe care n-a reuşit niciodată să o probeze. A elaborat
şi el un raport plin de zvonuri şi de informaţii confidenţiale, nereuşind să aducă
nici cea mai mică probă concretă. În ciuda acestei situaţii, închisorile CIA din
România sunt luate de bune în raportul Amnesty. Pe baza citării aceleiaşi surse.
Faptul că aurorităţile române au negat sistematic această suspiciune nu-i
deranjează în nici un fel pe autorii raportului. Sigur, sunt multe de reproşat, în
privinţa atitudinii slugarnice a politicienilor noştri faţă de  „marele frate”, dar
nu poţi să iei de bun un lucru de o asemenea gravitate, fără să-l susţii cu docu-
mente sau mărturii credibile. Aşa încât, daţi-mi voie să cred că acest raport este
o făcătură menită doar să justifice banii cheltuiţi cu activitatea „creativă” a
unei instituţii care devine tot mai parazitară.   (30 mai) 
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Ce aduce nou 
a zecea rundă electorală?

Ce aduce nou această rundă electorală – a zecea – de după Revoluţie?
Privită prin „sticla” campaniei electorale, mai nimic: aceleaşi figuri, aceleaşi
presiuni, aceleaşi acuze. Piesa e aceeaşi, rolurile s-au mai redistribuit. Singura
noutate este cea născută în chinurile pe seama formulei electorale: alegerea
uninominală a preşedinţilor de Consilii Judeţene. Alegerile pentru primării au
fost şi până acum uninominale. Nici nu se putea altfel. Consilierii vor fi aleşi
pe liste de partid: deocamdată ar fi extrem de complicat să se recurgă la o altă
formulă. Consiliile judeţene trec printr-o fază de distilare. Până acum, rezultatul
votului pe liste pentru Consiliile Judeţene dădea un număr de mandate pentru
fiecare partid participant. Dacă unul avea majoritatea, îi revenea automat func-
ţia de preşedinte şi rămânea doar ca partidul respectiv să numească pe unul
dintre consilierii săi. Dacă nimeni nu avea majoritatea, începea un complicat
proces de negocieri – voturi contra funcţii. S-a ajuns chiar la situaţia paradoxală
în care funcţia de preşedinte a revenit unui partid mic, doar pentru că fără
voturile acestuia nu se realiza o majoritate. Indiferent de culoarea politică, în
consiliile judeţene s-au înregistrat cele mai stranii alianţe, fără nici o legătură
cu politica la vârf a formaţiunilor. Caşcavalul judeţean se împărţea potrivit
intereselor, nu doctrinelor.   (31 mai)

LAS VEGAS,  pentru 5 zile 
“capitala” turismului american

Luni dimineaţa s-au deschis lucrările celei de-a 40-a ediţii a Conven-
ţiei anuale a turismului american “ POW WOW” organizată de T.I.A. ( Travel
Industry Association ). Gazda acestei ediţii este oraşul Las Vegas, din Nevada,
care a devenit, pentru 5 zile capitala turismului american. Nu mai puţin de 1000
organizaţii turistice din Statele Unite, alături de alte 1500 firme- cumpărătoare
de servicii, din peste 70 de ţări întreprind un maraton de negocieri bilaterale la
finele căruia se estimează că se vor semna contracte de peste 3 miliarde de do-
lari. Printre cei 5000 de participanţi de la această ediţie se numară şi 500 de
jurnalişti din 40 de ţări, care urmăresc pulsul pieţei mondiale pe care continuă
să-l dea turismul american. Las Vegas s-a instalat cu autoritate în fruntea celor
mai vizitate şi mai dotate zone turistice ale lumii. Capitala jocurilor de noroc



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    129

este, totodată, deţinătoarea a nu mai puţin de 70.000 camere în hoteluri dintre
care 17 se numără printre cele mai mari 20 de hoteluri din lume. MGM, cu
cele 10.000 de camere ale sale deţine recordul absolut – unui om fiindu-i ne-
cesari 13 ani ca să doarma câte o noapte în fiecare cameră.În alocuţiunea de
deschidere, rostită duminică, cu prilejul întâlnirii sale cu presa, Roger T. Dow,
preşedintele TIA, şi-a exprimat speranţa că această ediţie va marca un moment
de cotitură pentru turismul american, în efortul său de redresare după şocul
pricinuit de atacurile teroriste din 2001. La actuala ediţie POW WOW participă
şi o delegaţie- record din România, ceea ce exprimă interesul sporit al turiştilor
români faţă de potenţialul acestei uriaşe pieţe.   (02 iunie)  Corespondenţă din
Las Vegas ( SUA) 

Caritasul imobiliar
Călătorind câteva zile peste ocean, am putut – într-un fel – să iau pul-

sul crizei imobiliare din State. Dacă se poate simţi ceva, atunci acest lucru este
valabil pentru cei care stau în faţa televizorului, pe al cărui ecran reclamele
pentru achiziţionarea de imobile sună de-a dreptul implorator. S-ar părea că
nimic nu este mai simplu decât să-ţi cumperi acum o casă în America. Preţurile
– la nivelul mediu şi mai de jos – desfid orice concurenţă: poţi lua cu 100.000
de dolari apartamente care la Bucureşti te-ar costa de 3-4 ori mai mult. Aici a
lovit criza: în segmentul mediu şi minim. Mulţi americani au cedat tentaţiei de
a avea propria lor casă, încurajaţi de o publicitate enormă şi de oferte în cas-
cadă. Peste tot, de-a lungul şi de-a latul Americii s-au construit zone reziden-
ţiale. Proiectele au mizat pe o piaţă în continuă expansiune. Mulţi au văzut în
imobiliar sectorul ideal de plasament al economiilor: cumperi azi o casă pe
care o vinzi mâine cu de două ori preţul! Aceştia au fost cei mai loviţi. Criza a
aruncat în aer sectorul. Băncile s-au trezit cu un portofoliu imens pe care nu-l
mai vrea nimeni. Preţurile s-au prăbuşit. Un amic pe care l-am întâlnit în avion,
la întoarcere, plecat de vreo 25 de ani, mi-a sintetizat situaţia: eu am cumpărat
în urmă cu vreo 3 - 4 ani o casă cu 500.000 de dolari. Am vândut-o anul trecut,
la ţanc, cu 900.000. Acum banca mi-o oferă cu 400.000! Nu s-ar putea spune,
însă, că fenomenul e vizibil. Ba din contră. La Las Vegas, unde am poposit de-
a lungul călătoriei, ai senzaţia că nimănui nu-i pasă că ţara trece printr-o criză.
Valuri-valuri de turişti poposesc în capitala divertismentului cu un singur gând:
să joace! Şi, eventual să câştige. Dar, mai ales, în cele câteva zile în care se
află acolo, să se bucure de soare, de luminile oraşului, de spectacolele care se
ţin lanţ şi de tot ceea ce oferă un oraş a cărui faimă şi forţă economică s-au
construit pe o iluzie. Las Vegas de azi nu mai este cel al lui Bugsy Siegel. Locul
mafiei a fost luat de marile corporaţii. Acestea nu simt criza. În Vegas se con-
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struieşte într-un ritm dement: hoteluri-cazino de câte 3.000 (până la 10.000!)
de camere apar parcă peste noapte. Azi Vegas-ul are 70.000 de camere de hotel.
În 3-4 ani vor mai apărea încă 40.000, cel puţin 15 noi hoteluri aflându-se în
construcţie. Nimănui nu pare să-i pese de criza imobiliară.

Întors la Bucureşti, aflu cam care mai este bursa apartamentelor. E în creş-
tere. America e departe. Dar unda de şoc va ajunge şi pe aici. Şi cine mai ştie în
cine va lovi. Căci nu este altceva decât un nou Caritas. Unul imobiliar... (12 iunie)

Afacerea gunoaielor - 
monopol şi licitaţie

În vâltoarea comentării – şi contestării – rezultelor din primul tur, a
trecut aproape neobservat un fapt semnificativ: anunţarea, de către comisia de
specialitate a rezultatului licitaţiei pentru serviciile de salubritate organizată de
primăria Sectorului 1. Din toată hărmălaia care a precedat această licitaţie
– amânată datorită contestaţiilor în cascadă, de luni bune – n-au mai rămas nici
obişnuitele contestaţii de după – când fiecare participant necâştigător se con-
sidera nedreptăţit. Am pus acest lucru, mai întâi, pe seama nerăbdării cu care
sunt aşteptate rezultatele celorlalte „licitaţii” – cele pentru scaunul de primar.
Cred acum, însă, că nu e vorba de altceva decât de acceptarea faptului că prin
aceasta se intră – târziu dar nu tardiv – într-o normalitate care nu mai poate fi
evitată. Licitaţia de la Sectorul 1 face o breşă importantă în frontul ce părea de
nepătruns, al aranjamentelor politice şi financiare pe baza cărora, în capitală
şi în marile oraşe, serviciile publice esenţiale continuă să fie încredinţate direct
– în mod profund nelegal – sau atribuite pe bază de acte adiţionale care pre-
lungesc la nesfârşit acest provizorat folositor pentru unii, dar profund păgubos
pentru contribuabil. Nici măcar semnalul dat de Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, emis şi acesta în toiul
confruntării electorale, nu a generat cuvenitele clarificări. Cei pe care-i afecta
au preferat să îl ignore sperând că din bătălia dată la urne vor rezulta situaţii
favorabile demersului lor iniţial. Comunicatul spune clar că situaţia prezentă
încalcă o serie de reglementări normative şi că cei în cauză – recte primăriile
de sectoare – aveau deja obligaţia să înceteze raporturile contractuale cu pres-
tatorii la data expirării contractelor iniţiale şi să organizeze eventualele licitaţii.
Salubritatea rămâne, dincolo de  caracteristicile sale de serviciu public, o mare
afacere. Una sigură şi de lungă durată, pentru că o comunitate nu se poate lipsi
de ea fără să rişte un colaps. De-a lungul timpului s-au constituit veritabile în-
crengături politico-administrativo-afaceriste, care au ignorat principiile pieţei
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şi legalitatea şi au constituit veritabile centre de căpuşare a fondurilor
publice.Nu doar intrarea în Uniunea Europeană, ci şi accesul într-o nouă fază
de evoluţie a societăţii româneşti impun ca această activitate să fie aşezată pe
baze legale şi în interesul direct al cetăţeanului. Este de aşteptat ca noii – sau
vechii primari, realeşi – să înţeleagă că aceste stări de lucruri nu se pot perpetua
şi că ei înşişi sunt cei care trebuie să dea semnalul unei noi ordini care include
şi acest capitol important al existenţei de fiecare zi a unei comunităţi. Desigur,
orice licitaţie are câştigătorii şi perdanţii ei. Orice licitaţie poate atinge limite
ale subiectivităţii. Eşafodajul lor trebuie însă construit în aşa fel încât să nu
mai pernită încălcarea flagrantă a legalităţii. Indiferent de miză – în special cea
subterană. A monopolului pe „afacerea gunoiului”.   (13 iunie)

Linia dreaptă
Mai este o zi şi tabloul alegerilor locale va deveni unul complet.

Avem lista consiliilor judeţene ale căror şefi au fost aleşi, uninominal, din pri-
mul tur. Au mai rămas câteva oraşe mari şi, evident, Capitala, cu primari res-
tanţi. Spre deosebire de celelalte funcţii de primar, care au în primul rând, un
caracter – să-i zic –  „gospodăresc”cea de primar general rămâne una primor-
dial politică. Aceasta este trambulina spre funcţii de conducere importante în
guvern şi în structurile politice. Cam aşa s-a prefigurat ea în ultimii ani. După
un Halaicu, repudiat de propria sa formaţiune, a urmat Ciorbea, pe care, după
doar vreo şase luni, Convenţia Democrată l-a uns premier, nevând ceva mai
reprezentativ la îndemână în momentul respectiv. Că a fost o decizie eronată
şi că, după aceea, aceeaşi Convenţie n-a mai ştiut cum să scape de el, e altă
poveste. A urmat „interludiul Lis”, generat de „defecţiunea Ciorbea”, trecut  şi
acesta în anonimat cu viteza cu care a trecut şi Halaicu, pentru a veni „mo-
mentul Băsescu”. Fostul ministru al Transporturilor, cârcotaş şi zurbagiu, prilej
de nesfârşite conflicte în sânul unei coaliţii cam contra naturii (contra PDSR,
în orice caz) a apărut ca o soluţie de ultim moment, pentru un partid aflat în
derivă. Succesul său din 2000 rămâne unul greu de explicat cu mijloacele
logicii (ca şi succesul de la prezidenţialele din 2004), deşi Băsescu va rămâne
un model de carieră politică expansivă: funcţia de primar general i-a pus apoi,
pe tavă, pe cele de şef de partid şi, în final, pe cea de preşedinte. Ce se va
întâmpla de data aceasta? Va fi mandatul de la Bucureşti unul câştigător pe
toată linia, pentru Oprescu şi pentru Blaga? Doctorul se află pentru a treia oară
în pole-position. Prima oară l-a surclasat Băsescu, a doua oară insignifiantul
Lis. Va avea resurse „independentul” Oprescu să suporte şi un al treilea eşec?
Nu ştiu cât de bun primar va fi (probabil că Blaga este dotat cu calităţi supe-
rioare din punctul de vedere al pragmatismului şi spiritului gospodăresc). Ştiu
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însă că se va afla într-o situaţie foarte asemănătoare celei în care se află acum
guvernul Tăriceanu: aceea de a supravieţui cu sprijinul unei coaliţii anti
Băsescu. Sau, mai degrabă, anti PDL. O formulă şubredă dar care poate rezista
în timp, după cum se vede. Blaga, la rândul lui, are nevoie de această poziţie
pentru a-şi consolida statutul în partid. El este, probabil, singurul lider democrat
care i se poate opune lui Băsescu şi care i-ar putea cenzura acestuia acţiunile
care întăresc fenomenul de izolare al partidului, un fenomen neproductiv atâta
timp cât nimeni nu mai poate spera într-o majoritate simplă. Duminică seară
vom afla (aproape) toate răspunsurile. Şi vom putea spune: habemus papa!
Un papă incolor (deocamdată), sau unul portocaliu...   (14 iunie)

Tricolorul
Rezultatele celui de-al doilea tur nu modifică, semnificativ, raportul

de forţe politice pe care l-a stabilit primul tur. România oferă, după 18 ani de
exerciţiu democratic, tabloul tripolar al peisajului politic. S-au distilat şi coa-
gulat trei tendinţe care, cel puţim pentru un deceniu de acum încolo, vor
domina preferinţele alegătorilor. Este, mai întâi, polul social-democrat. În
cădere liberă, după pierderea, la mustaţă, a alegerilor din 2004 (discuţiile vor
mai continua, probabil, multă vreme, pe tema modului în care Băsescu a forţat,
atunci, preluarea puterii de către Alianţă) partidul lui Iliescu, condus temporar
şi circumstanţial de Geoană, pare să revină pe linia de plutire. El obţine un scor
care acum patru ani ar fi însemnat un dezastru, dar care se poate transforma
într-o trambulină de lansare pentru parlamentare. Deşi n-a găsit nici de data
asta soluţia potrivită pentru Capitală, din eşecul acesta poate rezulta un viitor
preşedinte în persoana unui Diaconescu care a obţinut cel puţin notorietate în
plus. Mulţumit poate fi şi PNL-ul lui Tăriceanu: uzat de guvernare, mai puţin
decât s-ar fi aşteptat (având şansa să arunce o parte din eşecuri în spinarea alia-
ţilor democraţi) el devine factorul care poate înclina balanţa într-o parte sau
alta. Cine va dori să guverneze la anul, va avea nevoie de liberali. Cu sau fără
Tăriceanu. În fine, democraţii, deveniţi între timp şi niţel liberali, se trezesc
din şocul rece provocat de rezultatele sub aşteptări. Îmbătaţi de sondajele
ultraoptimiste, care îi creditau cu rezultate de peste 40%, ei îşi revin cu greu.
Cu atât mai greu cu cât şi candidatul lor a intrat cu a doua şansă în turul decisiv,
şi cu un punctaj sub cel al partidului. PDL-ul îşi regăseşte cu dificultate busola,
după schimbarea de ideologie – şi nu atât de ideologie, cât de etichetă, pentru
că partidul, încă de pe când era condus de Roman o virase spre dreapta. A şi
fost perceput ca atare, de pe urma coaliţiei făcute cu Convenţia Democratică,
aşa încât re-branduirea sa nu face decât să-l aduca la realitate. Un al handicap
major al PDL-ului îl constituie tocmai susţinerea de care se bucură din partea
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preşedintelui şi care crează în jurul său un „cordon sanitar” care îl lipseşte de
aliaţi. Celelalte partide vor dispărea de pe scenă după viitoarele legislative.
PRM-ul, aproape sigur. Ungurii vor mai rezista – dacă vor rezista – cu mare
greutate. Conservatorii vor supravieţui şi ei o vreme, după care se vor „topi”
într-unul dintre curente. Ceilalţi – intră direct în istorie. Politica românească
va fi, de acum înainte, tricoloră!   (16 iunie)

Mai câştiga Oprescu 
dacă era la PSD?

Aş putea, foarte bine, să fac pe deşteptul şi să zic: v-am spus eu? Am
spus-o – scris-o  încă din 17 Aprilie când, într-un comentariu, evocam posibi-
litatea ca independenţa lui Oprescu să fi fost ticluită în laboratorul electoral al
PSD-ului, în ideea de a se cumula voturile tânăr-liberale ale lui Diaconescu cu
cele matur-conservatoare ale lui Oprescu pentru a da, în turul 2, un avantaj net
pentru cel care rămâne în cursă. N-am să susţin, însă, aşa ceva. Părerea că n-a
fost o lucrătură mi-o întăreşte tocmai atmosfera solemn – stânjenită de la sediul
PSD-ului în momentul anunţării rezultatului şi declaraţia rabinică a lui Geoană
care a salutat victoria „candidatului independent de stânga”. În fond, o încer-
care stângace de a mai drege busuiocul unei situaţii extrem de neplăcute. Cea
în care se află după decizia nefericită (oare?) de a tranşa disputa Oprescu –
Vanghelie prin scoaterea din joben a lui Cristian Diaconescu. Ceea ce mă
intrigă cel mai mult în acest moment este următorul lucru: ar fi câştigat Oprescu
dacă PSD-ul l-ar fi mandatat să-l reprezinte? Ceva – nu ştiu exact ce – mă face
să cred că nu. Oprescu – PSD n-ar fi reuşit ceea ce a reuşit Oprescu – Indepen-
dent. Ar fi fost nevoit să poarte povara unei imagini nicioadată suficientă pentru
a împinge candidatul acestui partid în fruntea administraţiei municipale. Încă
din ’92, acest partid (sub diferitele nume pe care le-a purtat) s-a chinuit să
izbândească. N-a reuşit nici cu revoluţionarul Cazimir Ionescu – înfrânt de
anonimul Halaicu, nici cu campionul Ilie Năstase – învins la puncte de ţără-
nisto–sindicalistul Ciorbea şi nici cu doctorul Oprescu, stopat de două ori de
impetuosul Băsescu şi de insignifiantul Lis. Era să-l uit pe însuşi Marian Van-
ghelie, surclasat de Videanu. Victoria de duminică seară e a unui spirit, nu a
unui om. Oprescu n-a fost nici de data asta, nici mai bun şi nici mai rău decât
în ’97 şi 2000. A fost diferit, ceea ce a văzut în el tot mai puţinul electorat
deplasat la urne. Acestă aproape o treime din peste cei 1,8 milioane de alegători
înscrişi pe liste a decis pentru toţi ceilalţi. Vreo 300.000 de oameni au mers la
vot şi au introdus în urne buletinul cu ştampila pe numele doctorului cu spe-
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ranţa că o persoană care nu este prinsă în încrengătura de relaţii şi obligaţii
partinice poate să facă mai mult pentru cei în fruntea cărora se instalează. Este,
dacă vreţi, expresia neîncrederii tot mai mari în politicianism. Victoria „in-
dependentului de stânga” Oprescu mai semifică ceva: eşecul politicii prezi-
denţiale de dreapta. Înfrângerea lui Blaga, Murgeanu şi Bodu la Bucureşti şi
a lui Oprea la Iaşi, susţinuţi cu ostentaţie de Băsescu constituie de fapt, o
înfrângere personală pentru preşedintele – jucător pe extrema dreaptă. Acesta
îşi poate constata, cu acest prilej, nu doar declinul peronal ci şi modul în care
trage în jos un partid pe a cărui majoritate absolută miza pentru viitoarea
guvernare. (17 iunie)

PR-ul nu poate să facă minuni
Odată cu rezultatele turului 2 al alegerilor locale ia sfârşit şi mitul

PR-ului făcător de minuni. Blaga a avut la dispoziţie cea mai performantă
echipă şi a dispus de cele mai mari sume aruncate în joc. La polul opus,
Oprescu a avut o echipă improvizată şi fonduri aleatorii. N-a câştigat Blaga,
ci Oprescu. După victoria lui Băsescu, la mustaţă, în prezidenţialele din 2004,
au curs tone de cerneală pe seama minunilor pe care le-ar fi făcut compania
angajată să-i facă campanie. Brusc, Felix Tătaru & Compania au săltat în slă-
vile admiraţiei şi ale box-office-ului. Calităţile native ale candidatului Băsescu
au trecut în planul al doilea. Adică exact acelea care făcuseră din el câştigătorul
rundei precedente de la Capitală, unde se înscrisese târziu şi cu şanse mici.
Povestea PR-ului a început, practic, în 1996, la alegerile pentru primăria
Capitalei. Atunci candidatul Ilie Năstase a beneficiat de o expunere mediatică
puţin obişnuită. S-a ocupat de campania lui una dintre cele mai bune companii
de publicitate ale momentului. N-a reuşit, însă, să facă din el altceva decât un
produs frumos ambalat, dar fără suflu. Năstase a pierdut atunci pentru că pu-
blicul n-a văzut în el vâna de gospodar şi de om aşezat pe care părea s-o emane
Ciorbea. Oamenii, cu toată simpatia faţă de sportivul de excepţie, n-au uitat că
acesta reuşise să cam facă praf tot ceea ce câştigase. Şi nu l-au vrut. Că alegerea
finală a fost păguboasă, e altă poveste. Şi cu Oprescu e altă poveste. Nici o
campanie de PR n-ar fi reuşit să facă din el altceva decât ceea ce este. Iar acest
lucru i-a fost de folos. A apărut ca omul care nu are nimic de ascuns. Căruia
nu  i se pun flori în păr să pară simpatic. În plus, era şi victimizat de cei puter-
nici: alungat din PSD, vânat şi reclamat de PLD… Cu tot scepticismul şi lipsa
de precedente, independenţa lui a dat bine. Poate că Blaga ar fi fost un primar
mai bun. Mai serios. Mai dedicat. Mai puţin dispus să facă spectacol. Dar acest
lucru n-a reieşit clar din campania sa. A reieşit mai degrabă că e protejat de
Băsescu. Că e preocupat să asigure o continuitate dubioasă. Şi că nici măcar
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nu e bucureştean… Aşa se încheie un capitol din istoricul campaniilor electo-
rale. Multe lucruri se vor schimba, până la legislative. Între care şi convingerea
ca PR – ul poate să facă minuni. Nu poate.   (18 iunie)

Dorinţă şi putirinţă...
Modul în care întreaga opinie publică s-a inflamat după meciul

României cu Italia  din Campionatul European este tipic pentru mentalitatea
românească. Aceea de a confunda dorinţele cu posibilităţile, de a spera în ceea
ce nu este de sperat şi de a reveni apoi pe solul tare al realităţii cu dezamăgirea
de rigoare.Relaţia noastră cu fotbalul este una complicată. Avem un campionat
modest, dar din când în când băieţii noştri reuşesc câte o performanţă care nu
ţine de condiţia reală, ci de şansă şi de întâmplarea ce face să concureze factori
care altminteri nu se întâlnesc.Nu suntem una dintre forţele acestui sport. Ne
situăm, probabil, la intersecţia dintre „diviziile” B şi C ale acestuia. Dintr-un
motiv simplu: talentul nativ al jucătorilor noştri nu trece prin filtrele exigente
ale organizării şi  promovării acestui veritabi business. Noi avem o piaţă alea-
torie, sufocată de şmecheri care au găsit în fotbal un obiect de speculaţii ce
încalcă orice principii şi reguli. Campionatul nostru este, cel mai adesea, pre-
textul prin care se selectează cea ce se oferă spre vânzare campionatelor cu
stare. Însă naţionala noastră nu este alcătuită din altceva decât din mercenari
cu prea puţină capacitate intelectuală şi cu mai puţin devotament faţă de o idee.
Aşa că nu este de mirare ce şi cum s-a întâmplat în Elveţia. Am început cam-
pania fără nici o idee tactică, doar cu dorinţa de a nu pierde ruşinos. N-am
construit nimic, nici un moment. Modul în care Mutu a executat penalty-ul este
tipic pentru puţina gândire din capul său: în locul unei execuţii tehnice, sigure,
a preferat o şmecherie – trasul pe centru. N-a fost ghinion, ci prostie sadea. În
ultimul meci, în care ne pusesem, absurd, atâtea speranţe, am asistat la cea mai
dezlânată prestaţie posibilă. Nu ştiu ce a căutat Bănel Nicoliţă la o asemenea
competiţie. Cel mult ne-a ajutat să vedem că e un jucător de Făurei, nu de
Berna, care aleargă doar ca să se afle în treabă.N-aş vrea să par cârcotaş. Dar
n-am reuşit să arătăm nimic în afară de faptul că ne-am calificat norocos. Şi că
nu avem acea vână pe care au demonstat-o turcii, care să ne facă să putem să
şi câştigăm, nu doar să pierdem.În ultimă instanţă, fotbalul nostru este la fel
ca şi politica: plin de veleitari fără talent, lipsit de orizont, concentrat pe obiec-
tive imediate, tratate meschin. Un fotbal şi o politică bazate pe blaturi, aranja-
mente dubioase, jucători lipsiţi de talent promovaţi doar din interese de grup şi cu
câştigători dubioşi. Că am vrea să avem şi o politică şi un fotbal mai bune, mai per-
formante, e altă poveste. Şi ea ţine de putinţă. Dorinţa nu e suficientă. (19 iunie)
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Reţetă la indigo
Multă lume a uitat, poate, că episodul cu independenţa doctorului

Oprescu a fost prefaţat de unul tras la indigo, cu patru ani înainte. În 2004, în
febra localelor, conducerea PSD a ajuns la concluzia că are în portofoliul său
o serie de “baroni” care i-ar strica imaginea şi de care trebuie să se debaraseze.
Au căzut victime acestei epurări: Mischie, Bebe Ivanovici, Savu şi alţi câţiva
lideri locali. Le-a fost adăugat, din raţiuni care ţineau de presiunea mass-media,
primarul sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost considerat a nu mai face
cinste partidului şi, ca urmare, nu i s-a mai încredinţat nobila misiune de a re-
prezenta formaţiunea în alegerile pentru funcţia de primar. Vanghelie a fost ne-
voit să facă pasul înapoi şi PSD-ul şi-a numit un alt reprezentant. La alegeri
s-a prezentat însă şi Vanghelie, ca independent. A câştigat din prumul tur, în
timp ce alesul PSD a obţinut un punctaj aproape identic cu cel al lui Cristian
Diaconescu, patru ani mai târziu. Ce vreau să spun: dacă nu cumva este vorba
despre o reţetă perversă, fabricată în laboratorul strategilor din Kiseleff, avem
de a face cu un fenomen. Un fenomen care s-ar putea să dea roade, neaşteptate,
şi în alte ogrăzi decât în cea a social democraţilor. După reţeta: vrei să câştigi?
Dă-l afară pe omul respectiv şi fă-l independent! Va obţine pe această cale ceea
ce n-ar putea să realizeze pe filiera de partid. Nu vreau să pun sub semnul în-
trebării sinceritatea independenţei domnului Oprescu. Este foarte posibil ca
sentimentele pe care i le-au generat frecuşurile la care a fost supus de-a lungul
timpului (el le reproşează şi acum foştilor săi colegi că l-ar fi “vândut” în ale-
gerile din 2000, contra lui Băsescu) să nu mai fie de prea mare simpatie faţă
de PSD. Noua sa condiţie îi va permite o mai mare libertate de mişcare în ne-
gocierile cu ambele părţi, faptul că nu are în spate o formaţiune proprie putând
să-i fie mai de folos în condiţiile actuale. Oricum, PSD-ul n-ar trebui să mizeze
prea tare pe condiţia de “candidat de stânga” a lui Oprescu. El va putea, foarte
bine, în funcţie de conjuctură, să aibe opţiuni şi de o parte şi de alta a spectrului,
fără a-şi trăda cine ştie ce nobile idealuri. Este avantajul independenţei şi boala
asta va mai face, cu siguranţă, victime, printre aspiranţii la onorurile uninomi-
nale din toamnă.   (20 iunie)

Dihonia liberală
Atacul la baionetă declanşat de Tăriceanu împotriva lui Orban are o

semnificaţie aparte. Graţie funcţiei de premier, Tăriceanu poate să controleze
eficient partidul, fiind în măsură să ofere favoruri şi grade celor care dovedesc
loialitate. Dar, de asemenea, poate să-i sancţioneze pe cei care cârtesc sau ies
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din rând. Orban este unul dintre aceştia. Vicepreşedintele liberal este, de felul
său, un om slobod la gură. Funcţia de purtător de cuvânt al partidului i-a oferit
şansa de a fi mediatizat mai mult ca oricare dintre colegii săi, o mediatizare
servită şi de verbul acid al acestuia, şi de ţinta clară a atacurilor sale. Marea
problemă a lui Orban, mai ales de când partidul său a ajuns la putere, a fost
funcţia. Sau funcţiile. În timp ce colegi mai puţin dotaţi au devenit parlamentari
sau miniştri, el a trebuit să se mulţumească cu tresele de viceprimar. Aici, la
Primărie, a făcut şi prima tentativă de a „evada”: în ciuda protocolului dintre
PNL şi PD, care asigura democraţilor funcţia de primar la Capitalei, el a
încercat din răsputeri să obţină o nominalizare în dauna lui Videanu, atunci
când funcţia a devenit vacantă prin promovarea lui Băsescu la centru. N-a avut
susţinere şi a trebuit să renunţe. N-a renunţat însă la cartea care avea să devină
câştigătoare: atacurile la Băsescu. Cu mult înainte ca ruptura dintre cele două
partide care constituiseră Alianţa învingătoare să fi devenit efectivă, vocea lui
Orban a clamat împotriva preşedintelui cu o vehemenţă, e drept, acceptată tacit
de colegii săi. Cele câteva remanieri guvernamentale nu l-au găsit pe listele de
favoriţi, aşa încât părea condamnat să rămână politician de nivel municipal.
Noroc cu excluderea în bloc a democraţilor de la guvernare, că s-a găsit un loc
şi pentru el. Unde? La Transporturi. Un minister vlăguit de prostia lui Dobre
şi de şmecheria lui Berceanu. Dar având încă resurse să reziste şi la proba
favoritismului. Ca ministru, Orban n-a făcut mare lucru, în afară de faptul că
şi-a plasat oamenii şi femeile prin diverse funcţii bine plătite. Ba a făcut: un
accident, din care a ieşit basma curată, prin lipsa de entuziasm a anchetatorilor.
Cel mai mare succes din cariera sa politică îl constituie, paradoxal, partici-
parea la alegerile pentru primăria Capitalei. Deşi era evident că nu poate avea
vreo şansă în faţa tandemului Oprescu-Blaga, Orban a reuşit ceva: să-şi
depăşească, ca procentaj, organizaţia pe care o păstorea – cu 0,15 procente!
Ceea ce, el personal, ca şi susţinătorii săi, au considerat a fi o performanţă.
Nu acelaşi lucru l-a apreciat şi Tăriceanu. Confruntat cu opoziţia surdă în
sânul partidului, el pare hotărât să rupă pisica acum, când e pe val: PNL-ul
său n-a înregistrat niciodată un procentaj atât de consistent, şi – mai ales –
în condiţiile eroziunii pe care o provoacă actul guvernării. Iar Orban şi-a
înălţat capul mai sus decât recomnada prudenţa într-o asemenea situaţie!
Represaliile au început cu solicitarea demisiei din funcţia de lider al organi-
zaţiei şi cu mazilirea unuia dintre favoriţii săi – prefectul Capitalei. Pobabil
că nu se vor opri aici: urmează proba de foc a legislativelor uninominale. Iar
atunci Tăriceanu vrea să aibă cel puţin consens. (21 iunie)
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Aritmetica electorală
Este o disciplină specială, ce nu funcţionează după regulile obişnuite.

În politică 1 plus 1 nu fac neaparat 2. Şi nici 2 ori 2 nu dă, sigur, rezultatul de
4. În aritmetica politică şi electorală orice este posibil şi nu are cum să fie con-
testat. Iată, de exemplu, situaţia „exemplară” a calculelor prezidenţiale. Atunci
când a apărut, ca din senin, Partidul Liberal Democrat, prin eforturile susţinute
ale disidenţilor liberali ataşaţi Cotroceniului, toată lumea a fost convinsă că
acesta s-a născut sub o zodie fastă. Deasupra sa veghea însuşi preşedintele.
Faptul că mai avea un copil, dintr-o căsnicie anterioară – PD pe numele său –
nu l-a împiedicat pe Traian Băsescu să-l copleşească pe noul născut cu dragos-
tea sa. Susţinut şi încurajat, acesta şi-a demonstrat precocitatea la primul con-
curs de împrejurări la care a participat. Toată lumea a fost uimită: atât de tânăr
şi necopt – şi a obţinut aproape 9 puncte la europarlamentare?! Atunci a făcut
părintele natural primele calcule: a adunat ce obţinuse prima sa odraslă,
aproape 30 de procente, cu cele ale lui Stolojan&Comp, şi i-a ieşit, rotunjită,
suma necesară unei guvernări pe cont propriu. Atunci a decis Băsescu incestul:
măritişul infantilei PLD – cu flăcăul tomnatic PD. Ce a rezultat a fost o com-
binaţie de fost socialism de stânga cu actual popularism de dreapta, botezat cu
o denumire care să mulţumească pe toată lumea: PD liniuţă L. Asta ca să-i stea
în coasta lui Tăriceanu. Astfel dreasă şi gătită formaţiunea a fost pregătită pen-
tru marele test, prefaţat de sondaje de opinie amabile, care dădeau ca sigur un
procent de aproape 50 la sută, pentru partidul cu ambiţii de formaţiune unicat.
Sigur pe steaua sa, mereu în ascensiune, preşedintele nu s-a mai împiedicat de
chichiţele constituţionale şi a ieşit hotărât la atac, lăudându-şi odrasla în dreapta
şi în stânga şi făcând planuri pentru guvernarea de la toamnă. Numai că arit-
metica, bat-o vina, şi-a arătat lipsurile. Sau lipsa. 30 cu 8 n-a dat nici măcar
38, darmite 45 sau – de ce nu? -  50. A dat doar vreo 30. Adică atât cât avusese
PD-ul de unul singur. Unde au dispărut procentele PLD-ului? – s-au întrebat,
pe bună dreptate PD-iştii. Ce aţi făcut cu procentele noastre? – au zbierat
PLD-iştii. „Ce faceţi voi, bă, aicea?” – s-a răţoit şeful, obosit şi ambetat de pre-
siunea psihică, când s-a dus peste ei în Modrogan. Nu facem nimic – ar fi tre-
buit să-i răspundă băieţii săi. Culegem! Ceea ce-aţi semănat chiar dv., dom’
preşedinte. Dar asemenea tupeu n-a avut nimeni. Nici măcar învinsul Blaga,
mai cârcotaş de felul său… Singurul calcul care s-a dovedit cât de cât exact,
până acum, este acela care a dat majoritatea în Consiliul General. Dar cu un
partener ca Becali nu poţi şti niciodată cât poate să ţină…   (23 iunie)
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O piesă cu distribuţie anapoda
Întâmplarea a făcut ca la sfârşitul săptămânii trecute să mă aflu în

asistenţa unui eveniment pe care presa nu l-a mediatizat cu fervoarea pe care
o depune când e vorba despre o prezentare de modă sau despre o acţiune mon-
denă. Nici publicul prezent nu a fost pe măsura calităţii şi prefer să înregistrez
jumătatea plină a unei săli care a compensat prin coeficientul de calitate. Des-
pre ce este vorba: Federaţiile clubului UNESCO din România au hotărât să
recompenseze moral, prin diplome de excelenţă, câteva dintre vârfurile medi-
cinei româneşti. De ce acum, când fac vâlvă cazurile de malpraxis sau de ne-
glijenţă din spitale? Tocmai de aceea: pentru a reaminti celor care doresc să
afle, că ceea ce caracterizează medicina românească nu sunt aceste cazuri, mai
izolate şi mai puţin semnificative decât zgomotul făcut în jurul lor de mass
media. A spus-o şi Paula Iacob, organizatoarea manifestării şi au spus-o chiar
şi invitaţii şi laureaţii manifestării, nume demne de tot respectul prin devota-
mentul faţă de profesie şi performanţele manifestate în carieră. Au luat loc pe
scenă, aşteptând să-şi primească diplomele, şi să zică, cu acest prilej, câteva
cuvinte, academicieni şi profesori de talia lui Constantin Popa, Ioan Lascăr,
Eugen Ciofu, Dorin Sarafoleanu, E.Apetrei şi Andrei Firică. Somităţi în
domenii ca neurologie, cardiologie, ORL, ortopedie, chirurgie, aceştia şi-au
construit o carieră solidă prin muncă neîntreruptă, studiu continuu şi devota-
ment faţă de pacient. Fiecare dintre ei a simţit nevoia ca în cele câteva cuvinte
pe care a fost invitat să le rostească, să menţioneze locul disciplinei în ansam-
blul sistemului, rolul înaintaşilor şi al dascălilor pe care i-a avut şi importanţa
relaţiei medic-pacient. Pentru cei care au avut şansa să-i asculte a fost o mică
sărbătoare de suflet şi de intelect: idei profunde, exprimate într-um limbaj ales
dar perfect inteligibil, o veritabilă demonstraţie de valoare personală. Urmă-
rindu-i, mi-am imaginat, pentru o clipă, cum ar fi arătat o astfel de reuniune
dacă în locul distinşilor profesori, scaunele de pe scenă ar fi fost ocupate, aşa
cum se întâmplă mai mereu, de o vreme încoace, de câteva dintre aceleaşi per-
sonaje care populează politica la vârf. Mi-am imaginat şi discursurile sforăi-
toare pe care le-ar fi rostit, pline de platitudini şi de minciuni, gesturile emfatice
şi demonstraţia de veleitarism şi de găunoşenie cu care ne intoxică contidian.
Am văzut, cu ochii minţii, şi sala arhiplină de aplaudaci de profesie şi de con-
fraţi dornici să alerge la gazetă şi să facă cunoscute contemporaneităţii „per-
lele” şi cugetările emise de aceştia. Şi am realizat, cu stupoare, că trăim în lumi
paralele: una a lipsei de valoare şi de performanţe, care conduce şi direcţio-
nează lucrurile, şi o alta a competenţei şi performanţei, care se izolează de cea-
laltă, într-un efort de conservare. M-am întrebat, în acelaşi timp, ce trebuie să se
întâmple, pentru ca rolurile să fie corect şi potrivit disitribuite, pentru ca noi să
putem înţelege şi aplauda piesa ai cărei spectatori de fiecare zi suntem. (24 iunie)
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Hoţii şi/sau Vardiştii
În jocul copilăriei mele cele două tabere erau distinct separate: hoţii

erau cei răi, iar vardiştii cei buni îi fugăreau ca să-i prindă. Dar lucrurile se
opreau cam aici. Pentru a echilibra jocul, echipele se schimbau: hoţii deveneau
vardişti, iar vardiştii – hoţi! Niciodată, însă, nu se întâmpla, cum se întâmplă
astăzi, în realitate, să se amestece hoţii printre vardişti şi vardiştii printre hoţi…
Săptămâna trecută poliţia a descins în forţă la ascunzătorile blindate ale unor
binecunoscuţi membri ai lumii interlope. O descindere ratată sau amânată de
mai multe ori datorită unor scurgeri de informaţii, prin care interlopii aflau din
timp despre intenţiile vardiştilor şi se retrăgeau în locaţii sigure. Descinderea
aceasta a fost, însă, ceva mai discretă şi vardiştii mascaţi s-au întors la bază cu
o recoltă bogată. Le-a scăpat tocmai capul bandei, Sile Pietroi, depistat câteva
zile mai târziu în cabana de pescuit sau de vânătoare a unui personaj important
(nu dau nume). Odată cu această acţiune reuşită s-au făcut şi primele dezvăluiri.
Poliţia era de mai multă vreme pe urmele bandei ai cărei membri comiteau
jafuri, înşelăciuni, tâlhării cu mână armată. Mai întâi a fost anihilată o grupare
rivală cu care Sile Pietroi se afla în război deschis. Capturararea lui Sile a fost
împiedicată însă de faptul că acesta deţinea informaţii provenite chiar din sânul
poliţiei. Şi de la niveluri înalte: şefi sau adjuncţi. Telefoanele acestora au fost
interceptate şi s-a aflat că şi în ziua “Z” Sile fusese anunţat de descindere cu
câteva minute înainte ca mascaţii să escaladeze zidurile înalte de 3 metri ale
proprietăţii sale. A trecut, iată, o săptămână, şi n-am aflat ce intenţionează să
facă poliţia cu informatorii din mijlocul său. Probabil că şefii de la Interne sunt
prea ocupaţi de scandalul permiselor de la Piteşti şi şi-au luat un scurt răgaz.
Interlopii, însă, dovedesc că au relaţii peste tot, nu doar în poliţie: judecătorul
căruia i s-a prezentat cazul a considerat că Sile Pietroi nu prezintă “pericol
social” şi i-a dat drumul. CSM-ul s-a sesizat dar nu poate face nimic până nu
se termină procesul. Revin la ideea din pornire: nu mai există “graniţe” – nici
morală, nici de altă natură – între hoţi şi vardişti. Orice bandă care se respectă
are “oamenii” săi printre poliţişti. Şi printre judecători şi procurori. Şi printre
avocaţi. Şi chiar printre oamenii politici. În urmă cu vreo 15 ani toată această
încrengătură era, practic, la vedere: amintiţi-vă botezul lui Fane Spoitoru, de
la Palatul Parlamentului, cu colecţia sa de invitaţi de “onoare”. Astăzi lucru-
rile se petrec mai discret şi mai eficient. Hoţii au învăţat câteva dintre trucu-
rile principale ale economiei de piaţă. Ceea ce fac ei nu mai este haiducie, ci
business. Profitul – şi dividendele se împart. Ce mă nedumereşte este un
lucru: după un scandal ca cel de la Argeş şi cel cu informatorii lui Pietroi,
nişte capete ar fi trebuit să cadă. Dacă nu prin demisii de onoare, prin demi-
teri. Nu e nevoie să fii mână în mână cu hoţii, ca să-ţi asumi responsabilitatea
funcţionării defectuase a sistemului. Lucrurile astea nu se întâmplă de azi,
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de ieri. Şi atunci? Poate chiar ministrul David ar trebui să fie cel care demi-
sionează. Dacă nu de alta, măcar ca să se poată ocupa în linişte de campania
electorală a PNL-ului… (25 iunie)

Poliţia faţă-n faţă cu 
corupţia generalizată

Cei 450.000 de euro găsiţi acasă la şeful Permiselor Auto din Argeş
erau – spun cunoscătorii – doar partea lui din „prada” pe care o reprezentau
şpăgile pentru obţinerea de permise auto fără examen sau cu examen simulat.
Restul de bani – un rest considerabil – mergea în alte direcţii între care cea mai
importantă era una politică. Se speculează intens pe seama faptului că darea în
vileag a acestei reţele reprezintă una dintre reglările de conturi dintre două par-
tide care pe vremuri aveau relaţii aproape frăţeşti şi că motivul principal l-a
constituit recenta campanie electorală şi sumele vărsate preferenţial în contul
unui partid. Slaba apetenţă a mediei video faţă de eveniment s-ar datora, spun
aceiaşi cârcotaşi, faptului că un mare număr de oameni de televiziune şi-au
obţinut şi ei permisele în acest mod, între beneficiari numărându-se o cunoscută
moderatoare de emisiuni de familie şi un vitriolant realizator de emisiuni sati-
rice – ca să nu-l mai pomenim pe deja celebrul beneficiar al tuturor categoriilor
de conducere, victoriosul primar cu greutate de la un sector bucureştean.
Povestea de la Piteşti are o vechime considerabilă. Acolo se produc de ani buni,
pe bandă rulantă, conducători auto care sunt azvârliţi cu inconştienţă în trafic,
unde produc tragedii. Nu de puţine ori agenţii de circulaţie s-au văzut în situaţia
de a nu putea lua declaraţii de la şoferii care încălcaseră regulamentul pentru
simplul şi banalul motiv că aceştia nu ştiau să scrie şi să citească! Au fost con-
siderate simple întâmplări, scăpări ale sistemului, şi nu un procedeu curent.
Totul a început, se zice, cu crearea, pe tăcute, a unui „serviciu secret” de pro-
tocol, care să-i ajute pe candidaţii importanţi să treacă mai uşor peste această
barieră. Şi cum în Bucureşti ar fi bătut la ochi, s-a făcut la Piteşti. Treptat, însă,
lucrurile au scăpat de sub control şi sistemul a început să funcţioneze şi să se
organizeze independent, cu tarife diferenţiate pe categorii de candidaţi, care în
unele cazuri mergeau până la 20-25.000 euro pentru un permis nou nouţ. Marea
ciudăţenie a cazului o reprezintă faptul că, dacă n-au simţit că ceva necurat
se întâmplă acolo, şefii mai mari sau mai mici n-au realizat nici fenomenul
brusc al ridicării nivelului de trai al celor implicaţi direct. Sau dacă şi-au dat
seama, nu i-a impresionat, fiind pus pe seama unui fenomen mai general în
anumite zone ale poliţiei care intră  în contact direct cu „clientul”. Nu-mi fac
iluzia să cred că Piteştiul este un caz izolat. Bag mâna în foc că asta se
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întâmplă  în mai toate judeţele, e drept însă, nu la nivelul şi cu amploarea
detectate în Argeş. Ministerul de Interne are aici o problemă serioasă. Coro-
borată cu complicităţile cu lumea interlopă ale judiciariştilor, cu aranjamen-
tele celor care fac dosare economice, avem imaginea unui fenomen de
corupţie generalizată, a cărui punere în evidenţă ar trebui să genereze un
seism purificator. Care însă, iată, nu se produce. De ce? Sunt alte „cestiuni”,
mai arzătoare, la ordinea zilei... (26 iunie) 

“Deconspirarea” lui Ţânţăreanu
Cristian Ţânţăreanu este un personaj al vieţii publice. În general,

omul îşi vede de ale lui, dar nu are tăria de a ridica între el şi restul lumii un
zid de discreţie. Nu-i displace publicitatea. Uneori îi place chiar prea tare. Şi
din chestia asta i se trag şi bucuriile şi necazurile. Căci omul, chiar dacă e el
miliardar, are şi necazuri. Săptămâna trecută, pe când se bucura de razele soa-
relui de la Belek, pe coasta sudică a Turciei, s-a trezit bombardat de telefoane.
„Cum ai putut să faci una ca asta?” – i-au reproşat unii. „Te-ai demascat!”,
i-au zis alţii, bucuroşi că în sfârşit fusese dat în vileag: actele sale de caritate,
daniile, alte gesturi de acest fel nu erau decât o mască. Miliardarul din Cor-
beanca este un om lacom de publicitate şi zgârcit la bani! Cel puţin aşa scria,
negru pe alb, şi cu fotografie color (cu puşca la ochi) în populara publicaţie
„7 plus”. „Ţânţăreanu cel mincinos este dator 300 milioane lei” – se spune în
articolul care, cu o duritate puţin obişnuită pentru relatările referitoare la lumea
mondenă, îl pune la zid pe întemeietorul „Paradisului Verde”. Scurt – şi fără
adjectivele din articol – povestea stă cam aşa: cu prilejul lansării cărţii despre
viaţa şi opera lui Irinel Columbeanu, într-o emisiune televizată, „mincinosul”
Ţânţăreanu, aflat în asistenţă, s-a băgat în seamă anunţând că el cumpără primul
exemplar al cărţii scrise de un jurnalist de la „7 plus” şi editată de acelaşi ziar
cu 300 de milioane de lei. Aplauze, felicitări, fericire pe autor, mulţumire pentru
erou. Numai că, zice articolul cu pricina, „cartea a luat-o, ce-i drept, numai că
banii nu i-a dat nici până în ziua de azi”. Şi se mai face o precizare: „Ţânţăreanu
n-a plătit nici măcar cei 20 RON, cât costă cartea!”. Ştiţi bancul de la Radio
Erevan, cu Mercedesul primit ca premiu Şostakovici? E tot ca un zvon confir-
mat: e adevărat, dar cu câteva mici corecturi: Şostakovici n-a câştigat un Mer-
cedes, ci i-a fost furat. Şi nu era Mercedes, ci o bicicletă! Aşa şi cu Ţânţăreanu.
După ce şi-a revenit puţin din stupoare, eroul negativ a precizat: „La lansarea
cărţii, s-a spus că din banii strânşi se va face o donaţie către un adăpost făcut
de Patriarhie. M-am oferit să dau această sumă Patriarhiei, pentru acest adăpost.
I-am contactat de mai multe ori pe autor şi redacţia ziarului, întrebându-i când
vor merge să facă donaţia, ca să-i însoţesc şi să dau şi eu banii promişi. Au
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solicitat însă cu insistenţă să le dau lor banii, că vor face ei ce trebuie. N-am
fost de acord. Am luat legătura cu Patriarhia, ca să aflu dacă a primit vreun leu
din vânzarea cărţii. Nici pomeneală. După alte câteva „somaţii” din partea zia-
rului, m-am hotărât să rezolv singur problema şi am transferat prin bancă
30.000 RON către Asociaţia DIACONIA, a Patriarhiei Române, cea care
administra aşezământul care acorda adăpost femeilor şi copiilor ce se confruntă
cu violenţa în familie. Acest lucru s-a întâmplat încă din Decembrie anul trecut
şi am ca dovadă scrisoarea de mulţumire trmisă de consilierul patriarhal
Cristian Popa”. Şi totuşi, cam ca la radio Erevan, „7 plus” are dreptate: n-a
primit nici un sfanţ de la Ţânţăreanu! Mare nincinos, miliardarul ăsta! Nu vi
se pare că nu puţine acţiuni de acest fel – lansate cu mare gălăgie– au până la
urmă la bază interese de alt fel decât caritatea?   (27 iunie)

Normalitatea fotbalului
Ca tot românul care se pricepe la fotbal, permiteţi-mi şi mie să fac

câteva comentarii pe marginea evenimentului curent care, până la un punct
– acela al eliminării din competiţie – ne-a inflamat şi pe noi, de la mic la mare.
Sub impactul dezamăgirii produse nu atât de eliminare, cât de jocul slab al
naţionalei noastre, s-au emis o sumedenie de sentinţe, cele mai multe nedrepte.
Pentru că nu am fost judecători cu mintea, ci nu inima. A fost ca un soi de tră-
dare în dragoste: noi v-am iubit şi voi ne-aţi trădat! Nu v-am trădat. Am făcut
ce-am putut – ar fi trebuit să ni se răspundă. Ar trebui să fim naivi ca să ne
închipuim că băieţii noştri n-ar fi dorit să-i bată pe olandezi şi să meargă mai
departe. Nici cu Piţurcă n-aş fi prea aspru: asta poate şi el! Ăsta e nivelul
– intelectual şi social – al jucătorului de fotbal şi barbut. Piţurcă, în calitate de
antrenor, este un om cu studiile făcute la seral, fără a depăşi liceul, în timp ce
oameni ca Hiddink, Loew sau Van Basten sunt absolvenţii celor mai strălucite
universităţi ale fotbalului. Credeţi că Piţurcă n-ar fi vrut şi el să se bucure măcar
de onorurile de care are parte Terim? Asta e una dintre probleme. Cea de-a
doua ţine de „etica şi echitatea” fotbalului. Prin rezultatul de joi seara, fotbalul
european se curaţă de întâmplări şi avansează pe drumul normalităţii. O Turcie
sau o Rusie în finală n-ar fi făcut decât să ridice semne de întrebare asupra se-
riozităţii şi garanţiilor de calitate ale unui Campionat European. Într-o lume în
care există 6-7 superputeri ale fotbalului (dintre care doar Anglia a lipsit) titlul
nu poate să revină unui outsider. Deşi regulamentul FIFA asta stimulează:
bafta! Loviturile de la 11 metri îi penalizează pe ghinionişti, nu dau câştig de
cauză celor mai buni. O victorie autentică nu poate fi obţinută decât în teren,
la nevoie prin rejucare. Episodul devenirii Greciei campioană Europeană, o
campioană absurdă şi inexplicabilă, n-a făcut decât să pună semnul întrebării
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asupra unei competiţii care ar trebui să promoveze valoarea absolută. Finala din-
tre nemţi spanioli este una firească, de justeţe. Sunt selecţionatele unor ţări unde
fotbalul este o industrie, o ramură economică, unde campionatul intern este o
competiţie de anduranţă la finele căreia triumfă cei mai buni. Tot respectul pentru
strădania turcilor şi a ruşilor. Dar succesele lor au fost expresia unei autodepăşiri
conjuncturale. Lumea iubeşte surprizele şi îi aplaudă pe cei mai slabi când le dau
peste nas celor puternici. Dar asta nu poate să devină o regulă. De aceea spun că
finala de duminică reprezintă o reintrare în normalitate. Va fi o confruntare între
cele două mari curente europene: sobrietatea şi eficienţa anglo-saxonă, şi iscu-
sinţa şi fantezia latină. Îndrăznesc să spun că va fi un meci-lecţie. 

P.S. N-aş vrea să fiu ipocrit şi să spun că nu m-aş fi bucurat dacă
– prin absurd – România ar fi câştigat titlul european. Ar fi fost însă o farsă...
Din care n-am fi câştigat mare lucru.   (28 iunie)

Râvna constituţională
Odată cu eşecul discutării în Parlament a dosarului „Năstase-Mitrea”,

datorită lipsei de cvorum, generată de adierea vacanţei, în Dealul Cotrocenilor
s-a iscat vijelia râvnei prezidenţiale. Fără să adaste un moment, preşedintele a
pus pe hârtie (deşi nu demult, se declara un adversar al scrisorilor - e drept, pe
vremea când Bogdan Olteanu îl bombarda zilnic cu misive pe care nici măcar
nu le deschidea) un îndemn plin de mustrări către aleşii patriei, certându-i că
au tratat cu superficialitate o problemă de o asemenea gravitate şi cerându-le
imperios să facă iute o sesiune extraordinară. Ca să sune bine, a adăugat la
dosarul „Năstase – Mitrea” şi dosarul „Curtea de Conturi”. Eu zic – şi nu ştiu
dacă zic bine – că Traian Băsescu a făcut o eroare reacţionând în acest fel. În
primul rând a confirmat acuzele lui Năstase, cum că dosarul „Zambaccian” a
fost făcut de DNA la ordin şi că toată chestiunea reprezintă, până la urmă, o
mostră de ură personală. Cam la fel a zis şi Mitrea. Ambii s-au prevalat de
lucrarea neglijentă a DNA-ului, care n-a reuşit să dea greutatea cuvenită as-
pectelor penale, lăsând să răzbată izul civil al dosarelor. Nu vreau să spun că
Năstase şi Mitrea ar fi fost uşi de biserică pe parcursul guvernării PSD. Dar,
dintre toate aspectele – majoritatea ridicate şi analizate chiar de presă – DNA
n-a reuşit să reţină decât nişte mărunţişuri. Cine a putut să citească ceea ce-a
pus Prşedinţia pe site, nu poate decât să se uimească de faptul că o instituţie
de talia asta nu reuşeşte să facă mai mult decât un procuror stagiar de sector.
Asta, zic eu, e prima greşeală a prezidentului. A doua este intenţia de a da in-
dicaţii Parlamentului, ce să facă şi cum. O încercare sortită eşecului din capul
locului, mai ales dacă te gândeşti că acolo sunt cei „322” pe care i-a pus, de
câte ori a putut, la zid. Cu excepţia băieţilor credincioşi din PD-L, dar a căror
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credinţă nu prea s-a arătat şi la ultima încercare, când cvorumul nu s-a realizat
din cauza lor. Aşa că, se poate spune de pe acum că tâvna asta prezidenţială
n-are nicio şansă şi că discuţia dosarului „NM” se va face hăt, la toamnă, când
probabil că decizia va fi negativă. Dar Băsescu asta şi aşteaptă: o decizie ne-
gativă, care să-i dea prilejul să pună tunurile pe „ticăloşiţi”. Până una-alta, pro-
blema de fond e că toată această tentativă este o problemă strict constituţională.
Scrie la legea fundamentală că aştia sunt paşii care trebuie făcuţi. Şi – bună,
rea – Constituţia trebuie respectată, până când o schimbăm. Sigur că chestiunea
asta cu imunitatea e revoltătoare, dar uite că de ea a beneficiat chiar preşedin-
tele, în dosarul „Flota”. Numai că el n-a avut nevoie de avizul Parlamentului. Şi
nici n-a dat vreun semn că ar fi dorit să renunţe la imunitate pentru a se pune la
dispoziţia justiţiei. Pentru că, tot constituţional, nu se putea: ar fi trebuit să-şi dea
demisia din funcţie. Şi atunci cine-l mai hărţuia pe Năstase? (30 iunie)

A venit Canicula Preţurilor
Ziua de 1 Iulie ne aduce nu doar o căldură tot mai greu de suportat,

ci şi o avalanşă de scumpiri în zone esenţiale ale traiului de fiecare zi. Gazele
se scumpesc cu 12,5%, dar impactul real îl vom şti abia la venirea iernii când
fiecare grad din casă ne va îngheţa buzunarul. Până atunci vom avea, cu sufi-
cientă rapiditate, efectul creşterii în orizontală al seviciilor şi al produselor din-
tre care prea puţine nu consumă gaze. Faţă de gaze, scumpirea curentului
electric poate să apară ca o binefacere, cu doar 4,4%, dar şi aici efectul în ori-
zontală va fi aproape instantaneu. Aceste două scumpiri vor acţiona nedescri-
minatoriu la scara întregii societăţi necruţând pe nimeni. Desele scumpiri ale
carburanţilor se vor mai amâna puţin, doar motorina – pe vremuri ieftina mo-
torină – va înghiţi hapul celor 4% procente de biodiesel pe care va trebui să le
includă. Când, pentru a-şi mai potoli amarul, românii care mai au acest viciu,
îşi vor aprinde cu năduf o ţigară, odată cu fumul vor trage în piept şi sporul de
preţ al ţigaretelor. Iar dacă se vor uita pe pachet şi vor vedea cumplitele imagini
puse în circulaţie, necenzurat, de Ministerul Sănătăţii, cu siguranţă se vor lăsa
de fumat. Oare? Printre privilegiaţii acestei etape se numără şi posesorii de
autoturisme. Tot de astăzi ei vor plăti... nici nu mai ştiu ce vor plăti. De la ce-
lebra taxă de primă înmatriculare până la actuala taxă de mediu, impozitul
acesta atât de drag dealerului auto C.P.T. a cunoscut atâtea variante încât cred
că nici ministrul Vosganian nu mai ştie cum să-l calculeze. În toată nenorocirea
şi o veste bună: cei care au plătit, ca proştii, taxa în vechea formulă, îşi vor
primi înapoi diferenţa. Cu ţârâita, fără cuvenitele penalizări pe care statul le
aplică numai când are de primit, nu şi când are de dat. Aşadar, de mâine, vorba
electorală a lui Băsescu, vom trăi mai bine. Sau „vor” trăi mai bine. Căci în
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România există o categorie de oameni pe care aceste majorări nu-i afectează
nici cât o pişcătură de ţânţar. Sunt marii beneficiari ai taxei unice – cei care
plătesc pentru un viloi impozite cât amărâtul din Ferentari pentru un aparta-
ment; cei care plătesc pentru SUV-ul de 100.000 de euro cât cel care numai el
şte cum a strâns bani ca să-şi înlocuiască rabla. Cei care plătesc pentru yachtul
nou-nouţ cât pescarul din Deltă pentru barca cu care-şi câştigă traiul. România
devine, graţie politicii înţelepte a găştii liberale paradisul bogătaşilor, care-şi
plătesc luxul în care trăiesc cu sume derizorii. De aici şi succesul nebun
pe care-l au produsele scumpe, de lux, care în România se vând ca pâinea caldă.
Pentru toţi aceştia nici canicula preţurilor şi nici cea propriuzisă nu reprezintă
o ameninţare: ei sunt deja la Monte Carlo, unde e mai răcoare şi viaţa mai
plăcută...   (01 iulie)

Grupusculul de la Cluj 
nu mai suge din deget!

Nici o altă grupare politică ce a evoluat pe scena partidelor noastre
nu a avut o influenţă – nu găsesc alt termen pentru a defini genul de acţiune –
mai notabilă decât cea pe care ne-am obişnuit să o numim „Grupul de la Cluj”.
La prima vedere ai putea să crezi că este vorba despre un laborator de gândire
şi acţiune politică, ce analizează şi dezbate variante, oferind soluţii practice.
În fond, grupul cu pricina a numărat, unul peste altul, trei membri, dintre care
unul s-a desprins cu timpul, continuându-şi acţiunea pe cont propriu: Ioan Rus,
Vasile Dâncu şi Vasile Puşcaş. Cel care a promovat această echipă este Adrian
Năstase şi a făcut-o în momentul în care era în căutare de susţinători pentru a
contracara influenţa centrului din PSD, aflat prea pe orbita preşedintelui fon-
dator. Au fost grupul de la Cluj şi cel de la Timişoara (Sârbu şi Brânzan) cele
prin care acelaşi Năstase a încercat să temereze polul moldovean condus cu
iscusinţă de Viorel Hrebenciuc şi băieţii săi de la Bacău. Spre deosebire de
aceştia, nici clujenii şi nici timişorenii nu se bucurau de un aport elecoral com-
plet. Năstase a crezut, totuşi, că promovându-i în funcţii executive, le va oferi
şansa de a se consolida şi în plan local. Altfel, în guvernul instaurat după câş-
tigarea, „en fanfare” a alegerilor din 2000, în noul Executiv s-au trezit că sunt
miniştri plini – Rus, la Interne, Dâncu la Propagandă, Puşcaş – negociator la
UE (unde chiar a făcut treabă bună), Sârbu la Agricultură (unde a revendicat
şi pădurile, care i-au fost date pe tavă) şi Brânzan la Sănătate. În felul acesta
premierul a considerat că poate să controleze mai bine tendinţele „nucleului
dur” din PSD, care asculta de Iliescu, şi să-şi promoveze propria linie de
acţiune printre cei înălţaţi brusc în rang şi influenţă. Speranţele lui Năstase, de
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consolidare a partidului în zone controlate de alţii nu s-au împlinit. În ciuda
semnalelor aproape permanente, dar prea adesea contradictorii, grupul de la
Cluj n-a reuşit decât să-şi ridice lumea din partid în cap. Cu un Rus devenit
greu de implicat şi un Dâncu prea ancorat în teorie, grupul de la Cluj a produs
procente derizorii la alegerile din 2004. S-a revanşat însă la Congresul extra-
ordinar din 2005 când a reuşit să determine o lovitură de partid care l-a scos
din dispozitiv pe Iliescu, înlocuindu-l cu Geoană. De atunci, rămâne singura
realizare notabilă a duetului Rus-Dâncu, cu o aripă pe cale de dispariţie şi o
alta ce a încercat să suplimenteze competenţa cu agresivitatea. Recenta „dizol-
vare” a conducerii filialei clujene nu face altceva decât să înlocuiască o echipă
perdantă cu o alta, mai dispusă să se bată la legislativele din toamnă. Cu plas-
ticitatea care-l caracterizează, Ion Iliescu a definit într-o formulă memorabilă
acţiunea grupării: suptul din deget! Profund sociologic, însă!   (02 iulie)

Imaginea - ferfeniţită - a României!
Cu precădere în deceniul trecut, „imaginea” a fost una dintre obsesiile

noastre naţionale: cum să facem pentru ca străinătatea să nu ne perceapă eronat,
pe baza unor excepţii. În baza acestei obsesii s-a declanşat o notabilă campanie
de promovare a imaginii, prin felurite metode. Una dintre acestea a fost cea a
Târgurilor şi Expoziţiilor internaţionale. După câteva eşecuri jenante – la
Roma, Sevilla şi alte câteva locuri – discuţia a fost abordată cu mai multă se-
riozitate, aşa încât Expoziţia Mondială din 2000 de la Hanovra s-a transfornat
într-un succes memorabil. Nu numai că pavilionul României a fost unul dintre
cele mai originale, dar şi programul – susţinut pe parcursul a patru luni – a reu-
şit să prezinte o faţă a României pe care străinii n-o cunoşteau: cea a auten-
ticelor valori culturale, a inteligenţei şi destoiniciei practice, a universului spi-
ritual al unui popor aflat mai mereu la răscrucea istoriei. Au contribuit la acest
succes disponibilitatea guvernului, copleşit de nenumărate probleme, dar care
a reuşit să numească din timp un comisar general al Expoziţiei, care a virat la
timp banii necesari şi care a susţinut în permaneţă acţiunea. Pavilionul a fost
vizitat de politicieni de la putere şi din opoziţie, solidari măcar în acest moment
cu interesul naţional. Niciodată vreo altă manifestare similară nu s-a bucurat
de un succes asemănător. Dar odată cu închiderea EXPO, ne-am revenit în
matca vechilor obiceiuri: exponatele şi dotările n-au putut fi repatriate decât
după vreao doi ani, pentru că nu s-au găsit bani de transport. Pavilionul a fost
ambalat şi adus acasă, urmând să fie remontat într-un parc ştiinţific. Ambalat
a rămas până în ziua de azi, iar exponatele, aparţinând diverşilor artişti invitaţi
– zac şi azi în containere ce nu pot fi deschise pentru că nu s-a plătit TVA-ul.
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Următoarea expoziţie mondială, cea din Japonia, din 2005, a mai păstrat câteva
dintre lucrurile bune din 2000: numirea unui comisar general şi subordonarea
către Ministerul de Externe. În ciuda depărtării, a vut un ecou notabil. Reveni-
rea la nivelul catastrofal de dinainte de 2000, s-a produs anul acesta: la Zara-
goza, după aproape o lună de la deschidere, pavilionul României nu e gata.
Ministrul Mediului, Korodi – care a preluat de la Externe responsabilitatea –
a încredinţat unui SRL de buzunar, de pe la el de acasă, sarcina amenajării.
În 2000, pavilionul României a rezultat dintr-un concurs internaţional, care a
fost premiat de organizatori. Iresponsabilitatea şi neglijenţa îşi recâştigă drep-
turile, făcând ferfeniţă o imagine  niciodată suficient de bine lustruită pentru a
ne reprezenta cu decenţă. După Roma şi Sevilla au căzut – datorită semnalelor
presei – nişte capete mai mici. De data aceasta ar trebui să cadă chiar capul
ministrului care n-a fost în stare (sau n-a dorit?!) ca la Zaragoza să ne prezen-
tăm cu decenţa necesară. 

P.S. Comisarul numit de Korodi – fostul său consilier – şi dat afară
după începerea scandalului, n-a catadixit să-i consulte pe foştii comisari de la
Hanovra şi din Japonia, ca să afle măcar cu ce se mănâncă chestia asta. Orice
prost crede că lumea începe cu el.   (03 iulie)

România în Top!
O veste bună pentru români, una care mai atenuează îngrijorările

promovate de scumpirile în serie care au venit de la 1 Iulie: în premieră, pentru
întreaga noastră istorie, doi români intră în Topul celor mai bogaţi 16 oameni
din Europa de Est şi Ucraina! Şi, nota bene, topul nu este făcut de „Capital”,
ci chiar de către „Forbes”! În acest clasament, Patriciu ocupă locul 10, cu o
avere estimată la 2,5 miliarde de dolari, iar Ţiriac locul 14, cu 1,2 miliarde de
dolari. Ei sunt şi primii miliardari cu acte-n regulă pe care România i-a dat
continentului şi lumii, în efortul său de aliniere la standardele europene şi mon-
diale. Cu alte cuvinte, ţara noastră intră – ca să spun aşa – în „sferturile” unui
campionat european de dat „plinuri” în poarta finanţelor. Jucăm într-o grupă
dificilă, cu Ucraina şi cu foştii colegi de lagăr estic, zonă în care, încă, orice
este posibil – inclusiv ca cineva să devină miliardar peste noapte. În ţările în
care acest sport este avansat şi în care regulile jocului sunt aplicate cu stricteţe
de către „arbitri”, este mai greu să se întâmple aşa ceva. Noi încă ne mai putem
permite, iar panoul bogaţilor din România este plin de numele celor care au
avut şansa unor „goluri” norocoase în piaţa finanţelor publice, care au executat
lovituri de pedeapsă fără teama de a fi luaţi la întrebări faţă de modul în care
le-au obţinut, sistematic, pe marginea terenului, dincolo de tuşă, unde prero-
gativele arbitrilor încetează. Logic, următorul pas al aspiraţiilor naţionale ar fi
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să avem reprezentanţi în topul european. Să apară români capabili să facă cât
mai multe miliarde şi să intre cu fruntea sus în clubul celor mai bogaţi europeni,
fără să se jeneze de sărăcia ţării din care provin. Pentru că, până la urmă, acesta
e paradoxul românesc: o ţară săracă ce a produs, pe bandă rulantă, oameni bo-
gaţi. Oameni care, cel mai adesea, s-au îmbogăţit nu din muncă – vorba dlui
Iliescu – nu din producţie, ci din specularea unor conjuncturi favorabile sau
făcute favorabile, din  accesul clintelar la fondurile publice, din nerespectarae
sau sfidarea puţinelor reguli referitoare la moralitatea procesului de acumulare,
din ineficienţa cruntă a sistemului juridic, care, în loc să sancţioneze, cel mai
adesea certifică şi legalizează! Nu mai spun că dictonul american referitor la
cum se face primul milion are valabilitate în România. Aici au valabilitate
miliardele proprii dezvoltate cu rapiditate, prin care cadavrul economiei cen-
tralizate a fost împărţit de prădătorii cei mai iuţi şi mai eficienţi. Care au avut,
însă, bunul simţ, să lase oasele, copitele şi coarnele prăzii pentru a fi împărţite
pe principiul „salariului minim”. Bogăţia românească, în general, a fost creată
cu sprijinul nemijlocit al unor autorităţi care au legiferat cu trimitere directă la
beneficiari, care au închis ochii la neruşinarea flagrantă a acestora şi care se
bat cu pumnul în piept pentru îmţelepciunea cotei unice care a făcut din sărac
egalul miliardarului. La plata dărilor...   (04 iulie) 

Înţelegerea prădătorilor
Ministrul Agriculturii, discretul Dacian Cioloş, nu şi-a putut stăpâni

o undă de uimire legată de rezultatul lungii dispute dintre producătorii de ali-
mente şi conducătorii reţelelor de hypermarketuri: semnarea unui acord de
bune practici. „Aşa ceva mai există doar în Anglia, Franţa şi Germania” – a
spus, cu mândrie, unul dintre protagonişti, dându-ne de înţeles înaltul nivel la
care ne-am ridicat, brusc, prin punerea semnăturilor pe respectivul document,
despre care acelaşi ministru Cioloş spune că ar trebui să fie fundamentul unei
legi – pentru că una e o înţelegere, un acord de principiu, şi alta o lege cu pre-
vederi clare şi de neocolit. Războiul dintre cei doi parteneri a început prin luna
martie, când, într-un elan fără precedent, producătorii au aruncat anatema asu-
pra hypermarketurilor, denunţând practicile abuzive ale acestora: nenumăratele
taxe impuse, politica de diktat a acestora, nerespectarea unor norme comerciale
elementare. Acestea ar fi fost şi motivele pentru care, în România, preţul pro-
duselor alimentare ar fi atât de ridicat, în contradicţie cu nivelul de trai. Publicul
s-a bucurat: în sfârşit, cineva se ridică la luptă împotriva abuzurilor! În acelaşi
timp cumpărătorilor li s-a luat parcă un văl de pe ochi, realizînd cât de ridicat
este, la cassă, totalul pentru produsele puse în coş. S-a făcut apel la instituţiile
statului, care şi-au declinat competenţa spunând că e vorba despre o relaţie
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contractuală între părţi şi să şi-o rezolve părţile! Cum? a strigat partea vătă-
mată? Păi dacă încercăm să le reproşăm ceva, ne scot de la raft şi nu ne mai
iau produsele! Şi ce facem noi cu ele? În fine: hypermarketurile şi producătorii
s-au aşezat la masă, sub oblăduirea ministerului şi au tot discutat până când,
iată, s-au înţeles: acordul de bune practici pune capăt disensiunilor, inaugurând
o nouă etapă în comerţul românesc cu produse alimentare. Această antantă
cordială – după atâtea acuze şi înjurături – mie mi se pare suspectă. Am senti-
mentul că acest acord a fost realizat între doi prădători care renunţă să se mai
bată pe leşul proaspăt doborât al consumului alimentar, înţelegând să şi-l îm-
partă frăţeşte. Faptul că partea cu adevărat vătămată –consumatorul – nici
măcar n-a fost consultată îmi dă de înţeles nu doar că produsele alimentare nu
se vor ieftini, ci că scumpirile viitoare se vor face în folosul ambelor părţi şi
pe spinarea acestuia. Avem de-a face cu un acord de „bune practici” între agresori,
şi nu între agresori şi victimă. Iar faptul că este binecuvântat de autorităţi – ba,
mai mult, avut în vedere pentru a face obiectul unei legi – mă fac să înţeleg mai
bine realitatea practicilor curente din comerţul ăsta semicapitalist! (05iulie)

Ştiri rele şi ştiri bune
Citesc presa zilei şi mă pun în pielea redactorului buletinului de ştiri

al unei televiziuni intrată sub incidenţa „Legii Funar -  Ghişe”. Blaga a cheltuit
în campania electorală de opt ori mai mult decât Oprescu. E bună sau e rea? Şi
pentru cine? Pentru Oprescu pare a fi bună, dar nu la fel de bună ca pentru
Blaga. Pe de altă parte e rău că Oprescu n-a avut un staff capabil să strângă
bani suficienţi, în timp ce e bine că PD-L-ul are suficienţi sponsori pentru o
campanie tip „tăvălug”. Cum era dacă ar fi câştigat Blaga? Bine sau rău? Că
investiţia şi-a atins scopul ar fi fost bine. Că Oprescu pierdea odată cu primăria
şi puţinii bani pe care a reuşit să-i strângă era rău. În fine, numai în pielea re-
dactorului TV să nu fi. Alta: un cotidian face o analiză şi constată că, la toamnă,
PSD-ul câştigă alegerile. E bună sau e rea? Pentru PSD e bună. Nu însă şi pen-
tru PD-L, pentru preşedintele Băsescu, care numai asta nu-şi doreşte – să coa-
biliteze cu un guvern de stânga, curent din care a făcut şi el parte, dar nu mai
face că s-a mutat pe dreapta din considerente populare.  Revin: unde plasezi
ştirea? Pe ce coloană? Pentru că dacă o pui la rele, pesediştii te vor acuza că ţii
cu Băsescu, iar dacă o pui la bune, intră Băsescu în direct şi te face „tonomat”...
Încă una: preşedintele Băsescu a promulgat legea prin care membrii corpului
diplomatic şi consular vor beneficia de o pensie de serviciu de 80% din ultimul
salariu. Pentru cel care ştie că Băsescu s-a opus din răsputeri acestui proiect,
semnarea poate să apară ca o surpriză! Bună pentru diplomaţi şi rea pentru pre-
şedinte, care cu mânuţa lui i-a înzestrat pe diplomaţi cu pensii babane. Pentru
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buget şi – recte – pentru cei care-l alimentrează – ştirea e rea: ea deschide calea
spre o grămadă de abuzuri! Vom asista la promăvări spectaculoase ale unor
diplomaţi care au vegetat o viaţă întreagă, care vor primi pe ultimii metri salarii
exorbitante, ca să se aleagă cu o pensie babană! Uite-o şi pe asta: benzina şi
motorina se scumpesc din nou: abia au făcut-o la începutul săptămânii trecute.
Vor ajunge la 4,82 – respectiv 4,83 lei. La prima vedere, vestea este proastă pen-
tru cei care au maşini şi trebuie să bage combustibil ca să meargă. Dar pentru
cei care o vând, vestea e bună, pentru că fac profituri mai mari. Vestea e excelentă
pentru Guvern, care cu un ochi plânge de mila cetăţeanului, iar cu altul râde la
gândul că va mai băga în buget ceva bani din taxele şi accizele care se măresc
odată cu noile preţuri. Deci, unde plasezi ştirea? Sau, mai exact, care ar fi genul
de ştire bună sau rea, în totalitate? Fără nici un dubiu? Uite-o pe asta, care ar
putea figura la „ştiri bune”: Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură a
finalizat campania de depunere a cererilor pentru „plăţile naţionale directe com-
plementare la oi şi capre”. Ei, ce ziceţi? Nu-i aşa că e bună?   (07 iulie)

Lista!
Primele consecinţe au început deja să se vadă: Poliţia însăşi a

constatat că vreo 5 sau 6 dintre autorii unor accidente de circulaţie grave, sol-
date cu morţi şi răniţi, fac parte din categoria celor care au obţinut permisele
de conducere în Argeş, după ce şi-au făcut acolo mutaţii temporare. Este o afa-
cere care, dincolo de aspectul penal, ridică semne de întrebare de natură morală
şi deontologică. Pentru că nu este vorba doar despre cei care s-au pretat la
aceste gesturi, încasând cu nonşalanţă bani pentru un „serviciu” ce poate deveni
oricând exploziv. Este vorba şi despre cei care s-au pretat să solicite un astfel
de serviciu, dispuşi să plătească pentru a primi un carnet pentru care nu aveau
acoperire în pregătire. Dintre cei peste 2500 de posesori de carnete de condu-
cere pe care le-au obţinut după ce şi-au făcut mutaţii în judeţulArgeş, aş putea
să bag mâna în foc că doar 1% s-au aflat într-o situaţie justificată. Restul au
mers la sigur, pe filiere binecunoscute şi verificate. Chestia care mă intrigă cel
mai tare este că pe lista asta nu se află doar nume de romi care nu ştiu carte,
sau de diverşi întreprinzători care au ajuns să creadă că totul se poate cumpăra.
Din datele „scurse” de la poliţie reiese că pe listă sunt şi multe persoane onorabile,
formatori de opinie, sau oameni cu responsabilităţi publice prezente sau viitoare
– vezi primarul performer de la sectorul 4. Sunt 2500 de persoane care au, teoretic
– cel puţin deocamdată – musca pe căciulă. Şi pe care ar fi bine să le ştim! Iată de
ce solicit Inspectoratului General al Poliţiei Române publicarea listei celor care se
află în această situaţie – în virtutea dreptului la informare, garantat printr-o lege
foarte clară. De aceea – în spiritul prevederii Legii 544/2001– am să adresez , oficial,
o astfel de cerere şi sper că ea va fi soluţionată pozitiv.   (08 iulie)
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Controlul ANPC - 
o diversiune bancară?

Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului şi-a arătat muşchii,
luându-se la trântă cu băncile. David şi Goliat în ediţie parodică dâmboviţeană.
O trântă al cărei rezultat a fost prezentat cu mare tam - tam presei, accentul
punându-se pe amenzile drastice aplicate băncilor prinse cu ocaua mică. Nu
pot decât să-mi închipui că, plătindu-le, preşedinţii sau direcorii respectivelor
bănci s-au ţinut cu mâinile de burtă de râs. Pentru că era, realmente, vorba de
un mizilic. La câţi bani fac băncile cu comisioane ascunse sau la vedere, aceste
amenzi nu pot trezi decât hazul. Cât despre învăţătura de minte – să nu mai
vorbim! ANPC este o instituţie insignifiantă pe tabla de şah pe care bancherii
sunt regi şi conduc jocul. Dacă se poate vorbi, în România de azi, de o adevă-
rată „mafie” (sesizaţi ghilimelele) atunci aceasta este cea bancară. Având mo-
nopolul absolut al banilor şi al creditelor, nefiind cenzurate de un Guvern
incapabil să se controleze eficient şi pe sine, băncile fac ce vor! Ele se joacă
pur şi simplu, cu nevoile noastre, impunând condiţii arbitrare şi abordând re-
laţia cu clienţii de pe poziţii de forţă. Unde altundeva să te duci ca să iei bani,
dacă nu-ţi place cum procedează băncile? Poate doar la cămătari. Şi unii o fac.
Dar nu este o rezolvare. Dorind să-şi consolideze dictatura de pe piaţa banilor,
băncile au sabotat sistematic apariţia altor forme de credit. Băncile populare
au fost împinse rapid spre faliment. Fondurile de investiţii au încă o prestaţie
timidă şi încorsetată de neîncrederea publicului, după experienţe gen SAFI sau
FNI. Şi atunci, pentru orice problemă, mergi la bancă. Iar banca are deplină
libertate să-ţi modifice, oricând crede ea, condiţiile de returnare a creditelor.
Condiţiile pe care băncile le impun clienţilor sunt abuzive în literă şi spirit. Ele
nu acordă debitorului decât libertatea de a înapoia sumele care cresc ca-n
poveşti. Pentru că banca nu vrea să rişte nimic. Întregul risc este lăsat pe spi-
narea clientului. Uite de ce cred că acest control al ANPC-ului a fost o fanfa-
ronadă ieftină, atâta timp cât se rezumă la amenzi caraghioase şi nu se
converteşte într-o iniţiativă legislativă menită să pună această relaţie pe bază
de egalitate şi echitate. Ba chiar îmi vine să cred că acest control a fost inspirat
şi „sponsorizat” chiar de bănci, ca să-l mai amăgească puţin pe cetăţeanul
turmentat de birocraţia, aroganţa şi lipsa de scrupule a bancherilor.   (09 iulie)
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Pagubă în ciupercile Clujului
După ce s-au oţărât cât au putut, cei trei corifei ai ideilor mari şi ai procentelor
mici, de la Cluj, au luat o decizie capitală: refuzând să fie „dizolvaţi”, au pre-
ferat să-şi dea demisia! Ca atare, i-au trimis, marţi, preşedintelui PSD, Mircea
Geoană, demisiile lor din toate funcţiile pe care le deţineau în partid. De la
această dată, Dîncu, Rus şi Puşcaş s-au degradat benevol, devenind simpli
ostaşi social-democraţi. Ce semnificaţie are acest gest? Practic - nici una. Cu
plasticitatea-i proverbială, Ion Iliescu, cel iubitor de clujeni, ar spune: pagubă-n
ciuperci! Şi ar avea mare dreptate. Pentru că realitatea crudă este că „labora-
torul” de idei şi iniţiative de la Cluj n-a dat niciodată roade. Nici ca miniştri
(şi mă refer doar la Rus şi la Dîncu) clujenii n-au strălucit, fiind până la urmă
remaniaţi fără motiv aparent legat de ineficacitatea lor în funcţie (singurul efi-
cien, dar la alt nivel – cel european – a fost Puşcaş). Dar nici ca ideologi. Unica
lor contribuţie la prosperitatea partidului rămâne manevra de înlăturare a lui
Ion Iliescu de la conducerea unui partid predat apoi în mâinile unui începător
uşor de manipulat. De la acest moment scăderea PSD în sondaje a fost aproape
permanentă, doar actualele locale – fatale pentru cei trei – părând să mai sto-
peze întrucâtva declinul. Ce se va întâmpla la Cluj fără cei trei? Singurul lucru
posibil ar fi o redresare a situaţiei. Acolo, PSD-ul n-ar putea merge mai jos
decât a mers sub înţeleapta conducere a strategului Dîncu. Pentru că, finalmente,
cei trei sunt el! Rus, confruntat cu severe probleme personale, şi Puşcaş, tot mai
detaşat de problematica locală – cu care n-a avut niciodată prea multe afinităţi –
un accesoriu al unicului personaj activ din ecuaţie – cu o activitate suspectată de
Hrebenciuc a fi una cu rădăcini într-o tradiţională băutură locală. (10  iulie)

Modelul “Astoria”: 
privatizare prin scoatere la mezat!

Chiar mi-a plăcut modul în care ministrul Orban şi-a exprimat indig-
narea faţă de mânăria ordinară prin care a fost vândut complexul „Astoria” în
contul unei datorii de zece ori mai mici decât valoarea sa. „Nişte bandiţi!” –
sau  cam aşa ceva ar fi spus atunci ministrul care a şi ordonat o anchetă severă
pe această temă. Care anchetă ce a descoperit? Secretul lui Polichinelle: astfel
de manevre se fac curent în parohiile ministerelor. Este o modalitate, să-i spu-
nem elegantă, de a degreva statul de nişte obligaţii incomode: acelea de a avea
grijă de patrimoniu! Societatea cu pricina este una dintre miile create exact cu
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acest scop: să scape de acele lucruri cărora le-ar sta mai bine în ograda privată.
Se ştie că statul este un prost administrator – mizerabil ar fi termenul potrivit
– şi că orice se face pentru a-l debarasa de perspectiva acestei condiţii este spre
binele lui. Schema este uneori mai complexă, şi mecanismul ni-l serveşte tot
„Astoria”, dar cea de la Snagov. Hotelul de acolo aparţine – cât o mai aparţine
– aceleiaşi societăţi, desprinse din CFR-ul gospodărit de fugarul Necolaiciuc.
Acesta a pompat miliarde în hotel (tot n-avea ce face cu banii!) dotându-l cu
pahare de un milion, pentru ca ulterior să cadă plocon în braţele nu ştiu cărui
datornic dirijat. Aşa cum s-a întâmplat la Bucureşti: aici s-a lucrat cu grijă pen-
tru ca o societate de avocatură (cu nume predestinat) să fie lăsată neplătită pen-
tru a putea revendica o executare forţată, prin interpuşi. Că anchetatorii lui
Orban au luat-o, vorba aceea, în mână (e vorba despre anchetă) era la mintea
cocoşului: mânăria fusese pusă la cale de vechea conducere, care a plecat în
bejenie, în timp ce actuala s-a făcut că e în concediu! Odată operaţiunea exe-
cutată, nici o anchetă de-a lui Orban n-o mai poate întoarce – dacă presupunem
că  a existat o astfel de intenţie. Ceea ce este remarcabil în această poveste este
că totul, absolut totul, este cusut cu aţă albă, de la un capăt la altul. Şi un orb
ar fi fost în stare să vadă traseul şi finalitatea afacerii. Nu şi ministerul lui Orban
(alt nume predestinat!). Culmea este că sub ochii tuturor se produce un nou
eveniment după aceeaşi reţetă şi sub acelaşi nume: Hotelul „Astoria” din Sna-
gov este scos la vânzare pentru datoriile făcute prin neplata impozitelor către
primărie! Iar primăria va deveni ea (dacă nu vreun om de-al ei) fericita pose-
soare a unui hotel cu pahare de un milion bucata. Peste toată această activitate
trepidantă se înalţă silueta suplă a nepoatei şefului AVAS, făcută directoare-li-
chidatoare. La încheierea mandatului, ministrul Orban se va putea lăuda că a pri-
vatizat societatea de turism a ministerului prin scoatere la mezat! (11iulie) 

Memoriile dlui Iliescu
Dl Iliescu se joacă niţel cu nervii noştri când spune că se va mai gândi

dacă candidează la un nou mandat de parlamentar. Pe cei care nu-l iubesc îi
face să spere că, în sfârşit, vor scăpa de el, iar celor care-i acordă credit neli-
mitat le provoacă serioase îngrijorări. Nu este prima dată când ex-preşedintele
procedează în felul ăsta. Cred că-l şi distrează, oarecum, să asculte valurile de
presupuneri care curg prin ziare şi să vadă cum nişte vorbe aruncate-n vânt
produc furtuni în paharul cu apă chioară al politicii. Personal, nu cred că dl
Iliescu va renunţa la activitatea politică regulară. O dată, pentru că ştie, a văzut
ce înseamnă să rămâi în afara „distribuţiei” unei piese. Şi-l iau de exemplu pe
dl Emil Constantinescu: scârbit de politică, învins de securişti, trădat de cei pe
care-i crezuse de partea sa, a eşuat într-o parodie politică extraparlamentară,
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abandonată în final în favoarea unei foarte nebuloase societăţi civile. Or, vechi
activist, dl Iliescu ştie că trebuie să fii în sală ca să joci în piesă. Şi nu la balcon,
ci în culise. A doua oară: parcurgând cu demnitate şi tenacitate Conossa la care
l-au supus „reformiştii” partidului, prin lovitura de teatru de la Congresul din
2005, dl Iliescu a reuşit să-şi conserve influenţa, nu numai în partid, ci şi în
electorat. Nici un alt membru al PSD-ului nu se poate lăuda cu un electorat
fidel de dimensiunile celui care-l susţine, necondiţionat, pe fostul preşedinte.
Eventualitatea ca domnia sa să nu mai candideze la viitoarele alegeri ar fi o
lovitură dură pentru partid, care se va vedea, din start, văduvit de voturile
„nucleului dur”, mai ales atâta timp cât nici nu se poate vorbi despre o succe-
siune internă. Dl Iliescu nu mai are un „delfin”, în partid, căruia să-i lase moş-
tenire  autoritatea sa. Trei: dl Iliescu este un personaj responsabil. Domnia sa
nu este capabil, structural, de gesturi mari, patetice. Nu este în stare să rupă
sau să-şi afecteze partidul pe care l-a creat. Nu a făcut-o nici în 1997, nu a
făcut-o nici măcar în 2005, când ar fi avut toate motivele. De ce ar face-o acum,
tocmai când a reuşit să scoată formaţiunea de sub influenţa „negativă” a sugă-
torilor din deget de la Cluj? Ba, mai degrabă cred că va face tot ce poate ca să
readucă, pentru a treia oară, partidul la putere. După care se poate apuca liniştit
să-şi scrie memoriile...   (12 iulie)

Gogomănia legislativă
Dacă s-ar face o statistică a celor mai trăznite iniţiative legislative,

cu siguranţă că dl Funar ar fi deţinătorul autoritar al primului loc. Distinsul
senator nu este la prima încercare de acest fel – mă refer la conceptul „ştiri
bune/ştiri rele”. Dacă vă mai aduceţi aminte episodul prezentat la TV când
Miron Mitrea, care conducea o şedinţă în plen, a bufnit în râs nemaifiind în
stare să citească titlurile proiectelor ce urmau să fie puse în discuţie, să ştiţi că
era vorba de alte idei ale dlui Funar, una dintre ele referindu-se la distanţele la
care ar trebui plantaţi nişte copăcei de-a lungul trotuarelor. Ce este ciudat este
că o asemenrea bazaconie a fost, iniţial, votată în plenul Senatului, de mulţi
dintre cei care acuma se spală pe mâini cu nonşalanţă. De mirare este şi că
şeful dlui Funar, cu meserie de bază ziarist, care ştie din practică cum se
mănâncă această pâine, pentru că o face cel puţin săptămânal, nu a sesizat go-
gomănia, fiind apoi nevoit – din raţiuni de bun simţ – să se dezică de ea. Cât
despre co-autorul proiectului, dl Ghişe, domnia sa părea un om cât de cât nor-
mal, antecedentele sale de primar la Braşov nefiind contaminate de anteceden-
tele dlui Funar, de primar la Cluj. Dacă pentru multe dintre trăznăile de la Cluj
existau posibile explicaţii, care ţineau de o anumită viziune personală, unele
dintre ele putând chiar să binedispună o parte a auditoriului, pentru proiectul
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ăsta nu rezultă nicio justificare. Cred că nici unul dintre autori n-a gândit prea
mult când l-a pus pe hârtie, sau s-au gândit simplist, că o ştire rea e una care-i
discreditează pe parlamentari, în timp ce una bună îi laudă. Dar, tehnic, este
aproape imposibil de definit ce înseamnă „bun” şi ce înseamnă „rău” în domeniul
atât de vast şi de complex al mass-media. Desigur, uneori mă deranjează şi pe mine
abundenţa de ştiri catastrofice din unele jurnale TV, dar acest lucru nu poate fi
reglementat birocratic. Îl va reglementa bunul simţ, atunci când cei fără pasiuni
morbide vor schimba canalul şi vor lăsa grozăviile fără audienţă. (14 iulie)

“Achitarea” lui Hayssam!
Mă mir că preşedintele nu a lansat obişnuitul atac la adresa judecă-

torilor care dau sentinţe neconforme cu preferinţele sale, dar mă aştept să o
facă. Pentru că procesul „Foresta Nehoiu” a fost unul comandat de la cel mai
înalt nivel. Drept răzbunare pentru păcăleala trasă de sirian, care a reuşit să-i
învârtă pe degete pe consilierii lui Băsescu fiind la un pas de a-şi realiza planul,
de a ieşi din ţară cu banii de răscumpărare, cu binecuvântare de sus. Dacă la
facultăţile de drept s-ar lucra ca la medicină, atunci creierul procurorului Cleo-
patra Mihalache de la Brăila, detaşată special la Bucureşti pentru a lucra „Lotul
Hayssam”, ar trebui - după decesul acesteia - pus într-un borcan cu formol pen-
tru a putea fi studiat de studenţii aspiranţi la o carieră juridică. S-ar putea de-
pista acele malformaţii care au condus-o la executarea unui dosar de caz care
abundă în abuzuri, aproximaţii, încălcări flagrante ale procedurii. Doamna pro-
curor a avut, ca pe vremea comuniştilor, temă: să producă un „lot” de infractori,
al cărui pilon central să fie Hayssam. Şi cum pentru acuzele de terorism urma
să lucreze altă echipă, dânsa trebuia să se ocupe de infracţiunile economice.
Şi cum termenul primit era foarte scurt, iar combinaţiile lui Hayssam extrem
de complicate, a preferat drumul cel mai scurt: o încadrare pe lângă codul
Penal: bancruta frauduloasă care tocmai fusese abrogată şi împănarea cazului
cu persoane luate la întâmplare, dintre care cele mai multe nu aveau nici o
legătură cu „sabotarea economiei naţionale” practicată de sirian. Ce a rezultat
este  o mostră pentru care – alături de altele asemenea – justiţia română ar putea
să se pricopsească cu aspre mustrări de pe la Uniunea Europeană. Cât de pu-
ternică, ne neevitat a fost comanda politică se poate deduce şi din faptul că
şeful DIICOT de atunci, procurorul Muscalu, în loc să-i dea Cleopatrei cu do-
sarul în cap, l-a semnat şi a trimis-o, drept recompensă, într-o călătorie peste
hotare, ca să se refacă după efortul depus cu însăilarea cazului. După aproape
trei ani de termene, procesul a ajuns la final iar judecătorii n-au putut să facă
altceva decât să dea o sentinţă de achitare, pentru că de condamnat n-ar fi putut
s-o condamne decât pe procuroare, pentru incompetenţă şi abuzuri. Dar asta
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nu este sarcina instanţei, ci a altor foruri. Faptul că un vinovat – vizibil cu
ochiul liber – este agăţat de alţi inculpaţi, cărora în decursul cercetării li s-a
refuzat orice drept la apărare pe motiv că era târziu şi dosarul trebuia închis,
reprezintă una dintre metodele unui tip de justiţie pe care sistemele moderne,
democratice, le refuză. Iar instanţa – pasibilă de mustrări prezidenţiale – a pro-
cedat corect: pe baza a ce pusese procurorul în dosar nu se putea da o altfel de
sentinţă. Este nu doar eşecul unui procedeu revolut – „lotul” – dar şi al unei
maniere iresponsabile de a aborda actul de justiţie. Şi principiul său fundamen-
tal: vinovăţia trebuie dovedită, dincolo de orice dubiu! (15 iulie)

Ipocrizia de partid
Nimic mai straniu decât această preocupare, patologică, a membrilor

unor partide de la noi faţă de binele celorlalte! Iată-l, de pildă, pe dl Boc, extrem
de îngrijorat de perspectiva ca PSD-ul să-l numească pe Adrian Năstase can-
didat la Preşedinţie pentru viitoarele alegeri: opinia publică va avea un şoc,
zice Boc, mai grijuliu ca niciodată pentru sănătatea publică! Cu alte cuvinte,
PSD-ul ar avea de suferit în acest fel, riscând să piardă alegerile datorită şocului
public! Ai zice că în fundul sufletului – şi nu numai – dl Boc este un fan al
PSD-ului, căruia nu-i doreşte decât binele. Pe de altă parte, social-democraţii
şi liberalii sunt foarte îngrijoraţi de efectul negativ pe care ar putea să-l aibe
suportul declarat al preşedintelui Băsescu pentru PD-L. Această grijă părin-
tească n-ar face decât să micşoreze şansele democrat-liberalilor de a veni la
putere pe cont propriu, iar chestia asta crează o mare nelinişte în rândul celor-
lalţi politicieni. Spun că este o preocupare bolnăvicioasă pentru că în termeni
realişti, sinceri, orice defecţiune, nesincronizare, direcţie eronată în cadrul unui
partid n-ar trebui decât să-i bucure pe cei care pot trage avantaje dintr-o astfel
de situaţie. Băsescu este preocupat de faptul că posibilul său cuscru, Hreben-
ciuc, are o faimă proastă şi poate atrage reacţii negative la adresa PSD-ului.
Foarte bine! Asta n-ar fi decât în avantajul PD-L-ului său. În locul lui aş zice
chiar: Bravos! Hrebenciuc e mare şi tare, cel mai valoros politician al PSD-
ului. Sau, tot Băsescu, nu conteneşte să acuze influenţa negativă a lui Iliescu
asupra partidului. Şi ce-i cu asta? Dacă face PSD-ul să scadă în sondaje şi la
vot, n-au decât să-l facă preşedinte pe viaţă! 

În fond, este vorba despre un fariseism de proastă calitate. Neavând
prea multe argumente în favoarea propriilor lor formaţiuni, politicienii joacă
teatrul binelui naţional. Dacă s-ar face o statistică s-ar vedea că cel puţin 75%
din tematica declaraţiilor sau conferinţelor de presă ale diferitelor partide se
ocupă cu problemele interne ale altor formaţiuni. Eu iau ca exemplu alegerile
locale: niciuna dintre entităţile implicate nu a procedat la o analiză de fond a



158 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

propriului eşec: pentru că un maxim de 25 - 30 de procente nu poate reprezenta
un succes. S-au “tăiat” câteva capete, de formă (capete repuse la loc prin realegeri
interne) iar greul artileriei s-a dezlănţuit spre demascarea tertipurilor şi a neajun-
surilor celorlalţi. Totul îmbrăcat în falsa grijă pentru binele acestora. (16 iulie)

În bătaia vântului
Dl. Boc este un maestru al declaraţiilor. Rostite cu un ton cu atât mai

ferm cu cât acestea se bat cap în cap. Domnia sa pledează cu certe talente avo-
căţeşti pentru orice cauză i se pune în braţe. Demagogia sa este atât de evidentă
şi atât de deplină încât aproape nimeni nu se mai sesizează. Boc rămâne Boc,
şi cu asta gata. N-are rost să mai umbli nici la logică, nici la argumente. Cum
nu poţi controla pe asemenea criterii câinele care-şi face datoria şi latră indi-
ferent pe cine are în faţă. Pentru că aceasta este datoria sa de câine. De ce spun
că argumentele d-lui Boc se bat cap în cap într-o deplină armonie? Iau exemplul
semnalului său de alarmă de duminică: o eventuală candidatură la preşedinţie
a lui Adrian Năstase, împotriva patronului său, este deosebit de periculoasă şi
poate declanşa un veritabil şoc public! De ce? Pentru că Năstase e cercetat de
DNA. Şi pentru că-şi foloseşte imunitatea pentru a nu da faţă cu justiţia.
Năstase e, într-adevăr, cercetat de DNA. Nu mai are importanţă dacă la mijloc
este sau nu comanda politică a patronului d-lui Boc. Cu imunitatea e o altă
chestiune: există un regulament al Parlamentului care prevede o anumită pro-
cedură. A fost votat inclusiv de dl. Boc şi de prietenii săi. Imunitatea asta n-a
inventat-o Năstase. Putem discuta dacă e bună sau nu (personal cred că nu e
bună), dar asta e treaba celor care sunt membri ai Parlamentului. Dacă propu-
nerea pe care o face, de modificare, va întruni majoritatea, atunci dl. Năstase
se va prezenta în faţa justiţiei fără a se mai putea feri de ea. Dar, deocamdată
aceasta e situaţia, mai mult sau mai puţin obiectivă. Cât despre faptul că este
cercetat, asta nu înseamnă că, automat, este şi vinovat. Vinovăţia n-o stabileşte
dl. Boc, ci justiţia, atunci când i se prezintă dosarul cu documentele dovedi-
toare. Şi dl. Băsescu a fost cercetat (nu mai este, tot din motive de imunitate).
Şi nimeni nu strigă că România e în pericol de a suferi un şoc pentru că are un
preşedinte acuzat de fel de fel de chestii, mai mult sau mai puţin reale. Sigur,
amicii d-lui Năstase şi inamicii d-lui Băsescu se pot întreba de ce preşedintele
nu renunţă la imunitate (cum a făcut-o în 1995) şi nu se pune la dispoziţia jus-
tiţiei pentru a lămuri problema – atâta timp cât lui Năstase i se cere acelaşi
lucru. Răspunsul nu l-ar putea afla însă decât de la dl. Preşedinte, dar domnia
sa cam evită subiectul. Vorbim prea adesea de culpe şi vinovăţii, înainte ca
acestea să fie probate şi sancţionate. Metoda a devenit una obişnuită în lupta
politică şi oricât de obiectiv ai încerca să fii nu poţi să nu constaţi că instituţii
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ale statului, a căror datorie este să fie independente şi neinfluenţabile, se
îndoaie sistematic incotro bate vântul. Şi se schimbă odată cu acesta.   (17iulie) 

Stolojan şi Flutur , 
premieri de sacrificiu

Cineva – persoană nu tocmai bine intenţionată - a aruncat piatra:
viitorul premier se va alege dintre Teodor Stolojan şi Gheorghe Flutur. Spun
“nu tocmai bine intenţionat” pentru că în felul acesta se toarnă pur şi simplu
gaz pe focul care mocneşte în tabăra democrată. Intrat în partid prin adopţie la
ordin, apendicele desprins din PNL a generat deja enervare şi conflicte în noua
structură din care face parte. Liderii istorici ai PD-ului se văd în situaţia de a
împărţi funcţiile cu noii veniţi la o altă paritate decât cea rezultată din ultimele
alegeri în care au evoluat independent – europarlamentarele. Prin voinţă
băsesciană raportul tinde spre o paritate de neacceptat. Dar cea mai dură lovi-
tură aplicată democraţilor ar fi tocmai această opţiune prezidenţială pentru vii-
torul premier: Stolojan sau Flutur.Ambii membri ai PNL – unul chiar fost
preşedinte, calitate în care a făcut alianţa DA. Celălalt, vicepreşedinte şi fost
ministru al Agriculturii în Guvernul Tăriceanu. Cum s-ar spune, noi veniţi în
partid, dar care sar trepte până la vârf. Chiar dacă Traian Băsescu ar avea o
astfel de opţiune, nu cred că ar fi lăsat-o să se “scurgă” fără ca acest lucru
să-i creeze dificultăţi. Deja murmurele din partid sunt tot mai frecvente, mai
ales după săpuneala primită după “pierderea” (unii zic, totuşi, “câştigarea”)
alegerilor locale şi după decapitările impuse în organizaţiile care n-au realizat
procentul trasat. În plus, în perspectiva legislativelor uninominale, vechii de-
mocraţi vor fi obligaţi să renunţe la o serie întreagă de opţiuni în favoarea celor
veniţi din PDL. Chestia cu premierul vine, deci, ca bomboana pe colivă. Per-
sonal nu înclin să dau crezare acestei variante. Mi-e greu să-mi imaginez că
un politician cu flerul lui Băsescu nu realizează că o astfel de nominalizare
n-ar face decât să dea apă la moară celor care-l acuză că una vorbeşte şi alta
fumează. Luptător îndârjit împotriva clasei politice compromise, el nu va putea
să-i scoată din joben nici pe Stolojan şi nici pe Flutur curaţi ca lacrima. Fiecare
dintre ei are un bagaj de teme controversate care să-i dezvăluie în faţa publi-
cului cu un ridicat grad de incompatibilitate morală. Stolojan, cu traseismul
său devenit cronic, cu relaţiile sale “periculoase” cu diverse cercuri de afaceri
pentru care a făcut lobby şi nu doar… Flutur, cu penibila sa prestaţie în funcţia
de ministru al Agriculturii, unde a gestionat pe bani mulţi o febră aviară care
n-a existat, lăsând în urmă un domeniu vulnerabil prin nerealizările cronice ale
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parametrilor de integrare europeană şi cu maniera sa operetistică de a face
administraţie şi populismul grosier al acţiunii politice… Nu ştiu sigur, dar cred
că prin lansarea acestei variante cineva n-a dorit altceva decât să-i îngroape,
din vreme, pe cei doi aspiranţi.   (18 iulie) 

Istoria se repetă
Anul 2001. Solstiţiul de vară. La sediul PSD din Kisseleff e agitaţie

mare: roiuri de automobile luxoase îşi depun încărcăturile pe trotuar, la o coadă
ce avansează încet spre centrul grădinii. Acolo, Adrian Năstase, împreună cu
soţia, primeşte omagiile admiratorilor – cele mai multe de formă plată, drep-
tunghiulară, ambalate cu grijă. Sărbătoritul are pentru fiecare un cuvânt de
mulţumire. Nu-şi stăpâneşte ironia congenitală când în faţa lui apare un şef de
ziar care nu fusese tocmai prietenos în timpul opoziţiei: „Dv. pe unde mai sun-
teţi acum?” Deşi ştia foarte bine pe unde mai este. Sindrofia din Kisseleff
fusese precedată de o alta la Palatul Parlamentului, iar seara venea, la Snagov,
adevărata paranghelie la care erau invitaţi special VIP-urile şi persoanele apro-
piate. Protocolul avusese grijă ca aproape toţi cei care doriseră să se remarce
în acest fel, să aibă prilejul să-şi aducă ofrandele celui mai puternic om al mo-
mentului: şef de guvern şi şef de partid! 

2008. La vila Lac 1, componentă a aceluiaşi Protocol de stat ca şi vila
de lângă televiziune, Mircea Geoană îşi sărbătoreşte trecerea pragului unei ju-
mătăţi de secol. Invitaţi aleşi pe sprânceană, din toate zonele spectrului politic
şi public. Un concert oferit special de o formaţie de renume şi un film-dedicaţie
realizat de finul de la PRO TV. Mircea Geoană tronează în adunare, alături de
consoartă, de la înălţimea statutului său de şef de partid. Nu mai contează că a
ajuns acolo printr-o lovitură de palat al cărei beneficiar neaşteptat a fost. A re-
zistat eroic, trei ani, de-a lungul durerosului marş spre hăurile procentelor. S-
a regenerat odată cu aceleaşi procente de la locale, considerate drept de o
veritabilă victorie. Una atât de convingătoare încât a şi gajat funcţia de prim–
ministru, pe care Băsescu i-o va oferi pe tavă. În asistenţă este aproape tot gu-
vernul din penumbră. Inclusiv fostul preşedinte, cel care l-a cadorisit cu un
adjectiv de neuitat şi fostul său şef, care a încercat să scape de el punându-l să
candideze la Primăria Capitalei în contra lui Băsescu. Asta e viaţa! Mai ieri
– adică în trecuta guvernare – în avionul oficial cu care delegaţia României re-
venea de la o reuniune la vârf de la Bruxelles, se petrecea o secvenţă memora-
bilă – pentru cine a avut ochi s-o observe. Din compartimentul de protocol,
din faţă, pe la jumătatea drumului a ieşit – conform obiceiului său – preşedin-
tele Iliescu, să mai stea la taclale cu ziariştii. L-a urmat, după vreun sfert de
oră, premierul, menţinând cu tact, între el şi preşedinte, o distanţă de siguranţă.
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A apărut brusc şi ministrul de Externe, Geoană, care mai puţin atent la protocol,
l-a depăşit pe Năstase în traseul spre coada avionului. Premierul l-a agăţat, dis-
cret, de cămaşă şi l-a retrimis în spatele său, comentând maliţios: „Băiatul
acesta este cam nerăbdător! Nu ştie să stea la coadă!” Istoria se repetă. Chiar
dacă în 2008 nu mai e ce era în 2001. Nici partidul şi nici şefii săi. (19 iulie)

Ruşinea de la Zaragoza
La „Ziua României” le la EXPO 2008 Zaragoza (Spania) n-au parti-

cipat nici preşedintele şi nici primul ministru. Cum o cere protocolul şi cum se
întâmplă în cazul mai tuturor ţărilor participante. Au participat doar doi
miniştri, şi aceştia într-o discreţie aproape totală. Zidul de tăcere l-a spart doar
o succintă declaraţie a ministrului Mediului, dată la un post de televiziune prie-
ten, care a fost invitat special şi unic la eveniment. Zicea dl. Korodi că e mul-
ţumit şi că i-a plăcut pavilionul României. Nu zicea, însă, dl. ministru, multe.
N-a scos un cuvinţel despre faptul că pavilionul României s-a deschis cu o lună
întârziere faţă de deschiderea EXPO. Că este unul dintre cele mai „sumare” –
ca să nu spun mai neinteresante. Că vinovat de întârziere este chiar ministrul
Korodi care a plasat pe umerii prea slabi ai unui consilier nepriceput de-al său
sarcina de a fi comisar al pavilionului, însărcinat cu toate operaţiunile de pre-
gătire. N-a suflat o vorbuliţă ministrul acesta al Mediului că toată această ope-
raţiune complexă a fost făcută cadou, fără licitaţie, unui SRL sătesc, prieten
de-al său, care habar n-avea la ce şi cum se angajează. Dovadă şi că a facut-o
de oaie! Prea ocupat să-şi achiziţioneze autoturisme ecologice şi să facă fel de
fel de acţiuni populiste, ministrul Mediului a ignorat complet un obiectiv esen-
ţial pentru imaginea României. Am mai traversat în ultimii ani episoade jenante
de acest fel. Dar a existat un efort de voinţă politică ce a făcut ca ultimele par-
ticipări la EXPO – HANOVRA şi EXPO – AICHI, Japonia, să constituie suc-
cese şi să contribuie la afirmarea valorilor reale ale ţării. În profundul său
diletantism, ministrul Korodi nu numai că a lăsat pregătirea pavilionului la
voia întâmplării, aruncând pe apa sâmbetei sumele - nu mici – alocate. Dar
nici măcar n-a catadicsit să-i consulte pe cei care au contribuit la pregătirea
manifestărilor anterioare, pentru a afla măcar cu ce se mănâncă un astfel de
eveniment! Eşecul mai mult decât evident a fost întâmpinat cu seninătatea care-l
caracterizează pe acest veritabil papagal al Guvernului Tăriceanu, pus în scaun
din raţiuni de algoritm de alianţă, nu de competenţă, care a mai târât după el la
Zaragoza, ca să nu se facă de râs singur, şi un coleg de cabinet. Din decenţă
nu-i dăm numele…   (21  iulie)
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De ce cred că e bună amprentarea
Episodul amprentării persoanelor străine lipsite de documentele

legale din Italia a fost abordat emoţional şi politic. Este, în fond, o afacere
internă a italienilor, care încearcă să rezolve această problemă care le-a creat,
şi lor şi nouă, destule probleme. Simplificând până la exces, toată afacerea
s-a rezumat - în presă şi în declaraţiile unor politicieni - la o “atitudine fascistă”
faţă de o minoritate greu încercată: cea a romilor. Romii sunt, întradevăr, o mi-
noritate-problemă. Ei pun la grea încercare nu doar Italia, ci întreaga Europă.
Ei nu reprezintă o problemă a României sau a Italiei, ci o problemă a unei
Europe ce trebuie să-i găsească o rezolvare globală. De peste o mie de ani ei
constituie o realitate a acestor locuri. Spiritul nomad i-a purtat, din îndepărtata
Indie, până în mai toate colţurile continentului. Închiderea frontierelor i-a prins,
care încotro, acordându-le - fără ca ei să o dorească - o anumită apartenenţă
naţională. Ţiganii constituie una dintre etniile care s-au lăsat cel mai greu asi-
milate, care şi-au păstrat modul de viaţă şi cultura, indiferent unde s-au aflat.
Europa Unită şi creşterea ei, după evenimentele de la finele secolului trecut,
au revigorat spiritul şi apetenţa nomadă a ţiganilor, care au descoperit că unele
ţări sunt mai primitoare decât altele şi apte să le ofere condiţii mai bune de
viaţă. Aşa s-a făcut că puhoaie de şatre au dat buzna, din România, Bulgaria,
fosta Iugoslavie, spre călduroasa şi primitoarea Italie, unde au creat un pol de
presiune, adesea greu de suportat de băştinaşi. Ţiganii au venit acolo cu obi-
ceiuri păstrate şi de-a lungul convieţuirii cu sistemul comunist. Cea mai mare
problemă a autorităţilor a fost identificarea persoanelor, ţiganii neţinând morţiş
să aibe astfel de documente. Îmi amintesc dificultăţile pe care le creau miliţie-
nilor şi judecătorilor când, după comiterea unor infracţiuni, nu puteau fi jude-
caţi şi condamnaţi pentru că nu... existau! Asta se întâmplă şi acum în Italia.
Nu că autorităţile au devenit, brusc, fasciste, ci datorită imposibilităţii de a fi
înregistraţi şi direcţionaţi spre centre de ajutorare se procedează la amprentarea
lor. Şi nu doar a lor. Sunt şi alţi imigranţi, în special din Africa, care împărtăşesc
această tehnică şi se bucură de avantajele ei. Aşa că n-aş cârti prea tare nici
împotriva ministrului de Interne italian şi nici chiar împotriva preşedintelui
Băsescu, care a acceptat această operaţiune considerând-o îndreptăţită. Pentru
că nu se poate face ordine fără reguli elementare. Cât despre problema, în
general, a ţiganilor, cred că ea a încetat să mai fie a ţărilor din care provin gru-
purile de imigraţie. Ea este, deja, a Uniunii Europene şi Comisia trebuie să
fie cea care trebuie să o trateze unitar şi care să facă ordine. Altfel, vom asista
la un soi de joc idiot, cu cohorte de ţigani întoarse cu avionul în ţările de baş-
tină, pentru a se răspândi apoi, pe toate căile, spre locurile unde se simt ei
cel mai bine. (22 iulie)



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    163

Un ministru încăpăţânat
A devenit un loc comun – pentru o „anumită parte a presei” – luarea

peste picior a ministrului Sănătăţii pe motiv că, economist fiind, nu se prea pri-
cepe la domeniu. Este o veche prejudecată alimentată de beneficiarii tradiţio-
nali ai acestei cutume. Din şirul aproape interminabil (Sănătatea a avut cei mai
mulţi miniştri în aceşti aproape 19 ani) de medici mandataţi, în diferite guver-
nări, cu portofoliul Sănătăţii, nici unul nu a reuşit să se debaraseze de prejude-
căţile breslei şi să provoace o ruptură cu obiceiurile şi servituţile care au
prevalat de-a lungul unei eterne tentative de reformă. S-ar putea spune chiar
că Sănătatea rămâne domeniul în care aceasta a demarat greoi şi înaintează
având de înfruntat propria inerţie. Şi nu doar atât. Când Eugen Nicolăescu a
preluat, în urmă cu trei ani, portofoliul de la remaniatul Cinteză, care s-a do-
vedit a fi un politician slab chiar în ochii propriului partid, nimeni nu i-a dat
prea multe şanse. S-a considerat chiar că va fi un simplu exerciţiu de stil spre
un alt medic - ministru. Nu a fost aşa. Deşi a avut de-a face cu cele mai multe
crize, cu impact major, Nicolăescu a reuşit să le traverseze graţie unei încăpă-
ţânări care i-a atras şi îi atrage mulţi duşmani. În special din partea acelor gru-
pări de interese care au făcut din medicament şi din necesitatea sa, vehiculul
spre beneficii de-a dreptul uriaşe. Producătorii şi furnizorii de medicamente
sunt, în ansamblu, duşmanii cei mai redutabili ai reformei şi ai stabilizării. Ei
trăiesc şi prosperă din crize pe care le produc şi le alimentează prin toate mij-
loacele pe care le au la îndemână. Ei au relaţii bune şi consistent întreţinute în
toate domeniile şi pot să mobilizeze forţe de persuasiune importante, oridecâ-
teori este cazul. Ei sunt cei care manipulează în permanenţă o opinie publică
sensibilă la cele mai mici seisme care le atacă siguranţa sănătăţii proprii. După
aproape 15 ani de la variaţiile halucinante ale cursului valutar, ei – producătorii
şi furnizorii – încă mai invocă pierderile pe care li le-ar provoca un regim de
relativă stabilitate pe care încearcă ministrul să-l pună în funcţiune pentru a
proteja cât de cât consumatorul - beneficiar. Aceste interese stau la originea şi
a acestor ultime crize ale medicamentelor gratuite şi compensate. Pentru pro-
motorii săi, bugetul de stat a devenit un sac fără fund din care se pot scoate la
nesfârşit banii din care se finanţează nu doar business-ul respectiv, ci şi întreaga
maşinărie de protecţie şi de influenţă creată în jurul său. Nu ştiu ce şanse de
reuşită finală are Nicolăescu. Constat doar că, deocamdată, nu este dispus să
cedeze. Ceea ce crează o mare problemă, inclusiv pentru cercurile interesate
din interiorul guvernării.   (23 iulie)
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Demisia lui Boc şi “secunda unu”
Angajamentul semi–preşedintelui democrat Emil Boc, cum că „de-

misionează în secunda doi când se formează un guvern fără PDL”, apare ca
un mesaj destinat handicapaţilor care nu înţeleg nimic din ceea ce se întâmplă
în jurul lor. Pentru orice om normal este însă limpede ca bună ziua cum se vor
desfăşura lucrurile în „secunda unu”. Nu este un secret, l-a dezvăluit chiar pre-
şedintele PDL (ăla adevărat), care – absolut întâmplător este şi preşedintele
ţării: în „secunda unu”, indiferent de configuraţia decisă de alegeri, Traian Bă-
sescu numeşte ca premier pe reprezentantul PDL-ului, indiferent dacă acest
partid câştigă alegerile, le pierde, sau intră într-o alianţă. Toate cele trei variante
– 1 X 2 – sunt câştigătoare pentru  partidul dlui Boc. Acest lucru este posibil
printr-o interpretare personală a Constituţiei – aceea care i-a permis actualului
preşedinte să facă acelaşi lucru după alegerile din 2004. Nu este un simplu gest
de frondă: lucrurile au fost atent cântărite de analiştii prezidenţiali. Este puţin
probabil ca PD-L să obţină o majoritate simplă care să-i permită să guverneze
singur. Este, de asemenea, exclus, să mai poată pune sula-n coaste unui partener
de ocazie – cum s-a procedat în 2004. Băsescu va numi un premier democrat
chiar cu riscul unui blocaj parlamentar. Risc ce scade proporţional cu dragostea
parlamentarilor de orice culoare pentru scaunele dobândite cu trudă uninomi-
nală. Desigur, soluţia clasică, corectă a unei astfel de crize este ca Parlamentul
să respingă numirile preşedintelui care nu corespund aritmeticii parlamentare
sau să le invalideze printr-o moţiune de cenzură. Există, însă, riscul de a se
ajunge în acest fel la dizolvarea Parlamentului proaspăt constituit. Cine o va
face? Cine va renunţa, benevol, la patru ani de siguranţă şi de privilegii, pentru
repunerea în drepturi a prevederilor neclare ale unei Constituţii pline de apro-
ximaţii? Aşa încât după una-două respingeri, aleşii poporului se vor resemna
să lucreze cu un Executiv cu care se vor afla într-un permanent război de uzură.
Nu unul care să facă victime. Premierii „din umbră” care fac acum caz de
mandatul lor imaginar se vor resemna şi-şi vor vedea de treabă, în timp ce
ţara va fi administrată de un guvern democrat, condus sau nu de dl. Boc.
După mine, mai degrabă nu. Dar, este sigur că dl. Boc nu-şi va da demisia
de la conducerea partidului. Angajamentul său este o nouă probă de dema-
gogie ieftină, din cea cu care liderul de la Cluj ne împuie urechile cu fiecare
apariţie înregistrată a sa. (24 iulie)
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O afacere de spionaj 
cel puţin ciudată

Prima ciudăţenie este că Parchetul însuşi a dat NUP – Neînceperea
Urmăririi Penale – în dosarul de corupţie, derivat din cel de spionaj, în care au
fost cercetaţi Sereş, Nagy, Mucea, Stancev şi Benyatov. Deci, după aproape
doi ani de investigaţii, timp în care presa a fost alimentată preferenţial cu frag-
mente semnificative din convorbirile telefonice ale inculpaţilor, din care reie-
şea, în general, destul de limpede, mobilul material al acţiunilor lor, procurorii
vin şi spun: sorry, n-am găsit nimic! Nu există prejudiciu material, nu există
corupţie! La loc comanda! Ar trebui să înţelegem, dacă avem puţină minte, că
acest conclav de poeţi nu avea propensiuni materialiste. Dacă spionau o făceau
de amorul artei, sau poate, din convingere! Există exemplul celebru al lui
Richard Sorge, care spiona la japonezi pentru ruşi datorită convingerilor sale
ideologice. Sau ale unor celebri spioni ruşi care lucrau în America pe aceleaşi
baze. Nu ştiu de ce, dar credeam dispărută această specie, într-un ev materialist
ca cel în care trăim. Iată însă că „lotul” celor doi miniştri, doi consultanţi
internaţionali şi câţiva înalţi funcţionari  publici români contrazice ferm această
opinie. În mod logic, cam aceeaşi cale ar urma să aibe şi dosarul de spionaj
propriu-zis: fără prejudiciu, nema spionaj! Poate schimb de informaţii, dar nu
spionaj! Şi spionaj pe ce? Pe ce ştie toată lumea? Pe ce, oricum, instituţiile sta-
tului trebuie să ofere firmelor de consultanţă? În aşteptarea – cred că nu prea
lungă – a următorului NUP, daţi-mi voie să-mi exprim nişte uimiri. Prima este
legată de decizia Parchetului de a nu mai trimite dosarul în instanţă. După ce
ai lucrat pe brânci la el, doi ani, pare cam ciudat să renunţi, aşa, de bună voie.
A doua ţine de ecoul acestei renunţări: nici două zile nu au ţinut comentariile.
După care s-au stins brusc. De parcă cineva le-a acoperit cu o prelată. Nici
unul dintre inculpaţi nu şi-a exprimat satisfacţia sau nemulţumirea faţă de caz-
nele prin care au trecut. Nici unul nu s-a revoltat, ameninţând că va cere daune.
Toţi au tăcut mâlc. De parcă ar fi avut o înţelegere. Ori chiar au avut? Nu ştiu
de ce, dar mi se pare că o firmă multinaţională de calibrul lui First Boston
n-ar fi putut să accepte implicarea sa într-un asemenea scandal fără să reacţio-
neze. Nu sunt adeptul teoriei conspiraţiei, dar prea mi se pare că, în spatele
justiţiei s-au făcut nişte înţelegeri, din medii sau înalte raţiuni de stat (care ar
fi alea?). Cum nu e prima dată, rămân nedumeririle.   (25 iulie)
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“Cod portocaliu” la analişti!
Primul exerciţiu major de utilizare a jurnaliştilor şi a comentatorilor

în general în bătălia politică a aparţinut Convenţiei Democrate şi a fost utilizat
în 1996. Având ca for conducător o Alianţă Civică înţesată de voci pătrunză-
toare, Convenţia a mizat pe succesul de public al jurnaliştilor, punându-i în di-
verse funcţii publice. Atunci a fost schimbată aproape întreaga structură de
conducere a televiziunii publice, guvernul şi preşedinţia s-au întrecut în a numi
consilieri şi purtători de cuvânt din rândul slujitorilor condeiului. Unii au ajuns
– e drept, pentru scurte perioade – chiar miniştri! Care a fost impactul acestei
manevre? Unul dezastruos, aş spune. Câştigarea alegerilor nu s-a datorat în
nici un caz numelor puse pe liste de ţărănişti şi liberali, şi chiar de democraţi,
ci valului care mergea spre schimbare. Alegătorii vroiau – şi aveau dreptul–
să ştie dacă unii politicieni sunt mai buni decât alţii. Au aflat, mai repede decât
s-ar fi aşteptat. În practică, acţiunea teoreticienilor s-a dovedit a fi una deplo-
rabilă. Şi poate că doar slaba calitate a oamenilor – specialiştilor – promovaţi
de Convenţie a fost mai demolantă decât intervenţia analiştilor şi a comenta-
torilor în viaţa publică. S-a demonstrat, dacă mai era nevoie, că contestarea e
mai productivă decât omagierea. Că e mai credibilă şi mai lesne de promovat.
După mai bine de un deceniu, componentele Puterii de atunci recurg la aceeaşi
formulă: şi liberalii, şi democraţii se gândesc că le va fi mult mai uşor să forţeze
porţile uninominalului cu „nume” de rezonanţă la publicul cititor. Dacă liberalii
se orientează mai mult spre zona divertismentului, democraţii mizează pe ana-
lişti: doi dinte cei mai proeminenţi lăudători ai lui Băsescu şi-au anunţat deja
opţiunea. Alţi câţiva stau în rezervă. Din întâmplare – sau nu – în ciuda noto-
rietăţii, oamenilor le lipseşte charisma elementară, necesară trecerii „sticlei”.
Mor de curiozitate să asist la o întâlnire cu alegătorii a domnului Avramescu –
ca să dau un singur exemplu. Desigur, e o opţiune. Cât de bună sau de rea,
ne-o va spune runda de alegeri din toamnă. Când îi vom regăsi – sau nu – în
băncile Parlamentului.   (26 iulie)

Blandiana vrea lecţii obligatorii
dintr-o materie inexistentă!
Doamna Ana Blandiana, fostă poetă (disidentă) în timpul lui Ceau-

şescu şi proeminentă lideră civică după acesta, iese rar, în ultima vreme, dintr-o
izolare pe care şi-a impus-o singură, probabil ca efect al dezamăgirilor trăite
de modul în care „nobilele idealuri” ale Alianţei au fost întinate în practică.
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Zilele trecute, domnia sa a expediat, în numele Alianţei Civice (despre care,
spre ruşinea mea, nu ştiam că mai funcţionează) o scrisoare către ministrul
Educaţiei, Adomniţei, în care îi cere introducerea studiului comunismului în
ciclul secundar, ca disciplină obligatorie. În felul acesta, susţine fosta disidentă,
s-ar da curs uneia dintre recomandările Raportului „Comisiei Tismăneanu”.
„Se programează nişte generaţii fără rădăcini – explică d-na Blandiana – iar
integrarea europeană se percepe ca o pierdere a identităţii”. Dincolo de amă-
nuntul că n-am ştiut nici că recomandările „Comisiei Tismăneanu” au devenit
un soi de literă de lege, lor urmând să li se dea curs, obligatoriu, de către foru-
rile competente, cred că ideea d-nei Blandiana merită toată atenţia. Există, într-
adevăr, pericolul ca actualele generaţii să fie complet desprinse de contextul
istoric, să nu-şi poată reprezenta şi să nu poată evalua libertatea în care trăiesc
şi preţul plătit pentru aceasta. Istoria este una dintre materiile esenţiale, funda-
mentale, care ne pot jalona identitatea, într-o lume în care graniţele tradiţionale
tind să dispară. Iar perioada comunistă, ca etapă obiectivă a istoriei noastre,
trebuie cunoscută, cercetată şi aprofundată. Dar predarea ei obligatorie devine,
în momentul de faţă, un fel de punere a căruţei înaintea cailor. Suntem încă de-
parte de starea din care să decurgă o analiză obiectivă a etapei. Trăim încă într-o
societate măcinată şi destrămată de partizanate de tot felul. „Raportul Tismă-
neanu” nu poate ţine loc de tratat de istorie. N-are cum, e prea marcat de su-
biectivitate pentru a putea oferi materia necesară unui studiu şcolar. Doar dacă
nu acceptăm varianta ca d-na Blandiana şi colegii săi de Alianţă să-şi asume,
voluntar, calitatea de profesori de comunism. Sau despre anticomunism. 

P.S. Aşa, din curiozitate: după Revoluţia Franceză o fi fost introdus în
şcoli studiul obligatoriu al monarhiei? Că după victoria comunismului, nu s-a
mai pomenit nimic despre regimul burghezo – moşieresc, cu excepţia condam-
nării sale violente, în absenţă…   (28 iulie)

Un dezastru anunţat
De la o vreme, nu există ploaie care să nu aibe urmări greu de prevă-

zut – de la izolarea unor comunităţi până la distrugerea lor. Anul acesta se părea
că scăpasem, dar a venit acest final de iulie care a confirmat trendul ultimilor
ani: ţara este complet descoperită în faţa unor fenomene meteorologice pe care
le-am putea cataloga drept obişnuite, curente. Ce s-a întâmplat în ultimele zile
are un numitor comun: fără gospodării şi fără agoniseala de-o viaţă au rămas
oamenii din zonele din nordul ţării. Acolo s-a produs cea mai gravă şi mai
inacceptabilă formă de autodistrugere: pădurile de pe versanţii muntoşi au fost
pur şi simplu nimicite. Cu toporul, cu drujba, cu caii, cu tractorul. Sub ochii
sau cu complicitatea autorităţilor, sute de mii de hectare de pădure au devenit



168 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

un soi de deşert, unde vor trebui zeci de ani pentru ca o nouă pădure să se ridice
şi să pună la adăpost viaţa de fiecare zi a locuitorilor. Defrişarea sălbatică nu
a slăbit doar solul, lăsând cale liberă torentelor şi şuvoaielor, dar a modificat
pur şi simplu clima. Din această cauză fenomenele au devenit extreme, ase-
mănându-se tot mai mult cu vijeliile din zonele tropicale. Iar rezultatele se văd
cu ochiul liber. În fiecare primăvară, vară, toamnă, guvernanţii se încalţă cu
cizme de cauciuc şi vizitează locul calamităţilor, fluierând a pagubă. Ajutoarele
nu rezolvă mai nimic, pentru că viitoarea ploaie nu va face altceva decât să
măture din nou ceea ce oamenii au reuşit să încropească în scurtul răgaz lăsat
de natură. Este aproape o pedeapsă divină care loveşte, fără discernământ, şi
pe cel care s-a alăturat cu toporul din dotare hoţilor de lemne, bucurându-se
de un câştig iluzoriu, şi pe cel care n-a participat la distrugere, dar nu a făcut
nimic să o împiedice. Aşezări care au supravieţuit mii de ani, datorită echili-
brului relativ realizat între natură şi om, se văd acum confruntate cu imposibi-
litatea de a-şi mai continua existenţa. Răul făcut în doar câţiva ani va necesita
decenii ca să fie reparat, dacă se vor lua cât mai urgent măsurile de fond necesare.
Dar acestea întârzie, blocate de cu totul alte priorităţi ale unor autorităţi care pun,
sistematic, interesul de grup sau de partid, deasupra celui naţional. (29 iulie)

DNA-ul şi tehnica uciderii găinii
PNA-ul, înfiinţat de Năstase şi devenit DNA sub Băsescu, a fost

conceput ca o divizie specială de luptă împotriva corupţiei la vârf. Nu pentru
că clasa politică autohtonă ar fi fost îngrijorată de fenomen, ci pentru că Uni-
unea Europeană ne-a cerut-o în mod expres, ca mijloc de stăpânire a elanului
cu care deţinătorii puterii politice se puseseră pe spoliat statul pe care-l admi-
nistrau. Din nefericire, acest instrument de luptă împotriva politicii abuzive a
devenit, rapid, un instrument de luptă politică! Partizanatul şi slugărnicia au
făcut rapid din el o instituţie lipsită nu doar de credibilitate, dar şi de eficienţă.
Şi asta s-a văzut din modul în care obiectul de activitate a fost abordat după
preluarea puterii de actuala echipă. Obiectivul băsescian de eradicare a corup-
ţiei la vârf a declanşat o veritabilă vânătoare de vrăjitoare, care a pus laolaltă,
de-a valma, corupţi autentici, greu de dovedit, cu corupţi de circumstanţă sau
afiliaţi unor grupări de interese. Elanul DNA-ist s-a concretizat într-un iureş
de dosare şi de arestări: rând pe rând au fost chemaţi spre a fi audiaţi, foşti
demnitari, sau luaţi pe sus şi arestaţi oameni de afaceri. În lumina reflectoarelor
mass-media, poliţia i-a „umflat” pe Patriciu, pe Tender, pe Sechelariu, pe Iancu,
pe Iacobov, într-o mişcare menită să anuleze susţinerea economică a unor seg-
mente politice, şi i-a depus la Rahova, locul unde, în mod tradiţional, procura-
tura comunistă obţinea mai repede şi mai uşor mărturisirile complete necesare
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condamnării. Promotorii acestei campanii au ignorat, însă, un lucru: că refor-
marea justiţiei implică acordarea de drepturi sporite şi învinuiţilor. Că aceştia
pot recurge la instrumente şi modalităţi de apărare. Că este nevoie de un know-
how cel puţin egal pentru a descâlci complicatele iţe ale afacerilor. Ca orice
hei-rup, nici acesta n-a dat rezultate. Inculpaţii au părăsit rând pe rând Rahova,
unii cu aură de martiri, iar în instanţe au ajuns dosare incomplete sau prost în-
tocmite din capul locului. Cert este că după mai bine de trei ani, recolta DNA
este egală cu zero. Singurul lucru pe care l-au obţinut procurorii lui Morar a
fost acela de a afecta interesul naţional prin modul brutal şi negândit cu care a
abordat speţe economice care implicau conexiuni sociale majore. Ideea lor a
fost, parcă, aceea de a omorî găina, ca să nu mai dea ouă, în loc de a o trata cu
atenţia necesară pentru ca eventualele prejudicii să poată fi recuperate. Unele
afaceri care implicau soarta a mii de solicitanţi şi angajamente economice com-
plexe au fost pur şi simplu ruinate. Altele au fost afectate grav pe termen lung.
A câştigat cineva ceva din asta? Nicidecum! Filosofia adâncă a morţii caprei
vinovatului a părut să fie unica preocupare a acestei instituţii subordonate în
mod mai mult decât evident, politicului.   (30 iulie)

Decesul lui Guşă
Anunţăm – cu oarecare întârziere – pe această cale, decesul celui care

a fost preşedintele PIN, regretatul Cozmin Guşă. Tragicul eveniment a avut
loc în ziua primului tur pentru alegerile locale, mai exact atunci când s-au anun-
ţat rezultatele provizorii. Cu pulsul scăzut brusc până la nivelul 5,76 procente,
preşedintele PIN n-a mai putut fi resuscitat. Şi-a dat obştescul sfârşit politic
pe catafalcul partidului pentru care funcţionase ca un fel de mocăniţă (PIN ob-
ţinând în Bucureşti doar 3,87 procente). O grea tăcere s-a aşternut asupra nu-
melui şi persoanei dlui Guşă, până când, zilele trecute, a avut loc un miracol:
a înviat, din moartea (politică) pre moarte călcând! S-a confesat atunci unui
post de televiziune, anunţând cu durere renunţarea la viaţa politică datorită pro-
fundei dezamăgiri produse de un electorat incapabil să-i înţeleagă nobilele
idealuri şi să le gireze cu votul său. Nici soarta partidului nu este mai bună,
dl Guşă afirmând că, foarte probabil, acesta va ieşi din scenă, nemaiavând fon-
duri pentru o viitoare campanie electorală. Şi asfel, o istorie de succes, începută
la doar câteva zile după alegerile din 2004, odată cu conflictul cu noul şef al
statului, care a dus la abandonarea partidului din care făcuse parte şi la crearea
unuia nou, se încheie în tăcere şi dezastruos. Cozmin Guşă este unul dintre
meteoriţii politicii româneşti. Apărut din neantul business-ului, unde l-a ochit
„vânătorul de capete” Adrian Năstase, s-a trezit instalat, dintr-o dată, în fotoliul
înalt de secretar general al unui partid care la momentul respectiv deţinea toate
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pârghiile puterii. În postura de „mare aranjor”, de post-Hrebenciuc, Guşă s-a
simţit ca peştele în apă. Certele sale calităţi de combinator s-au exersat cu fre-
nezie până la punctul carambolului cu vechea generaţie din partid, care nu
putea asista nepăsătoare la acest transfer de putere şi înfluenţă către o mână de
noi-veniţi. Conflictele s-au acutizat până la momentul în care, sub presiunea
unor intervenţii centrifuge, Năstase a fost  nevoit (dar nu cu foarte multe
regrete) să-l descăuneze. Orgolios, Guşă n-a acceptat o condiţie comună şi a
părăsit partidul în care de abia intrase. S-a orientat rapid către steaua în urcare
a lui Băsescu, căruia a dorit să-i devină un soi de mentor politic, ignorând
instinctele primare ale acestuia. La primul semn de încălcare a disciplinei de
bord – solicitatarea imperioasă a direcţiei unuia dintre serviciile de informaţii –
marinarul l-a aruncat în mare. S-a salvat de la înec printr-un colac de salvare
pe care l-a botezat PIN şi cu care a încercat să ajungă la un ţărm mult prea în-
depărtat. În alte condiţii – între care şi aceea a ne-arderii unor etape (mi-l amin-
tesc, cu o statură crescută brusc, primind cu aere de paşă solicitanţii de favoruri
care-i lustruiau clanţa uşii biroului somptuos din Kisseleff – şi cu ceva mai
multă şansă, poate că Guşă ar fi reuşit să coaguleze un pol de politică nouă,
mai tânără şi mai deschisă. A avut însă ghinionul intersectării – în etapa hotărâ-
toare – cu un personaj de aceeaşi factură, doar de calibru superior: Oprescu. Acesta
i-a confiscat din start orice atu, condamnându-l la moarte. Politică. (31 iulie)

Alianţa B.A.: Băsescu şi Alţii...
Alianţa DA a fost o mişcare politică de conjuctură încununată de suc-

ces. La momentul întemeierii sale, speranţele de victorie erau slabe: scorurile
cumulate ale celor două formaţiuni erau departe de a atinge majoritatea nece-
sară guvernării. Formula crea însă premisa unei însumări, nu a risipirii voturilor
non – PSD. Şi denumirea a fost o găselniţă – cei doi termeni neavând, în fond,
nimic comun cu realitatea celor două partide. Sau din toate partidele. Dar câtă
dreptate şi cât adevăr liberal sau democrat – n-a mai stat nimeni să cerceteze.
Cele două iniţiale erau menite să-i păcălească pe alegătorii mai naivi care pu-
teau să confunde intenţia lor de vot cu înscrisul de pe buletine. Ce a rezultat,
se ştie: cu tot aportul procentelor maghiare, Alianţa nu reuşea să atingă  pragul
şi nici proaspătul preşedinte nu era suficient de versat în chichiţele constitu-
ţionale, ca să aibe de pe atunci tupeul să ignore o realitate aritmetică. A fost
nevoie să fie convinşi conservatorii să treacă din barca social-democrată – la
bordul căreia intraseră în Parlament şi să trădeze nobilele idealuri ale acestei
alianţe în favoarea celeilalte. Vârf de lance  a fost viitorul viceprim-ministru
Copos, aflat într-o relaţie fotbalistico-amicală cu preşedintele, căruia i-a revenit
sarcina de a-l convinge de avantajele „soluţiei imorale” pe Dan Voiculescu.
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Asta este, însă, deja istorie. Cum istorie este şi concubinajul de doi ani dintre
liberalii-libertini şi democraţii-hrăpăreţi, sfârşit prin alungarea ultimilor de la
guvernare, înainte de a fi putut trage toate foloasele necuvenite în care speraseră
şi pe care le angajaseră pre-electoral. Cum au guvernat şi guvernează liberalii
vreme de doi ani, fără suport parlamentar – este iarăşi una dintre ciudăţeniile
politicii româneşti. Acum ne întrebăm  doar cine şi cum va guverna de la anul
încolo. Toate formele evocate până acum au o hibă: nu sunt suficiente. Singura
variantă  neluată încă serios în calcul este aceea  a refacerii Alianţei DA.
O alianţă în care de data aceasta raportul se inversează spre un 2 – 1 în favoarea
democraţilor, faţă de cum a fost agreat acum patru ani. Este posibilă o astfel
de alianţă? În politică orice este posibil, când e vorba de interesul de a ajunge
sau de a rămâne (ori de a reveni) la putere. Un astfel de obiectiv poate să facă
uitate toate resentimentele, înjurăturile, acuzele şi ironiile revărsate dinspre
unii spre ceilalţi. Doar că de data asta va trebui acceptată, din capul locului, o
condiţie: rolul hotărâtor al preşedintelui. Într-o astfel de formulă – în care cu
greu ar mai încăpea Tăriceanu – Băsescu va fi şi preşedinte, şi premier, şi şef
de partid. Va fi alianţa Băsescu şi Alţii, dacă va fi. Dacă nu, nu.   (01 august)

Preşedintele Traian Boc
Domnul Emil Boc este un personaj cu totul şi cu totul special în pei-

sajul politic actual. Ca persoană nu cred că i se poate reproşa ceva: este instruit,
manierat, nepredispus la excese de nici un fel. Un om în banca lui, altfel spus.
De aceea în jurul său nu s-au iscat controverse şi nici nu a fost protagonistul
vreunui scandal. Dacă ar fi să i se reproşeze ceva, este tocmai lipsa unei per-
sonalităţi care să-l facă să iasă din rolul pe care i l-au hărăzit alţii. Dl Boc nu-
mi pare a fi tipul de arivist, ambiţios şi fără scrupule. A ajuns în poziţia pe care
o ocupă fără a-şi fi dorit acest lucru. Şi nici nu cred că ar ţine cu ea cu dinţii.
O ocupă graţie acelei calităţi care face din el o clonă perfectă pentru oricine
l-ar alege în acest scop. Când l-a făcut preşedinte al PD-ului, Traian Băsescu
a intuit că Boc nu este doar persoana care nu-i va da bătăi de cap prin orgolii
sau iniţiative personale, dar îl va reprezenta fără cusur. Discursul dlui Boc este,
întotdeauna, varianta mai aşezată şi mai puţin bolovănoasă a discursului pre-
zidenţial. Dl Boc reuşeşte să se identifice într-un asemenea grad  cu gândirea
prezidenţială încât până şi colegii săi îi refuză, inconştient, dreptul la persona-
litatea proprie. Nu întâmplător Anca Boagiu l-a numit „Traian Boc”. Pentru
toţi el nu este altceva decât o reprezentare a părintelui spiritual, ocupat temporar
cu alte treburi. Dl Boc mai are o calitate: este un demagog  perfect. Atât de
perfect încât spusele sale nici măcar nu mai sunt receptate ca mostre de dema-
gogie. La el totul sună firesc, ca într-un manual. Iar intonaţia şi mimica sunt
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fără cusur. Atât de fără cusur încât enormităţile sau bazaconiile pe care le emite
periodic riscă să fie luate în serios. Sunt acestea câteva dintre motivele pentru
care, în ciuda prezenţei sale active pe scena politică, dl Boc nu este luat în se-
rios în calitatea sa de preşedinte de partid. Nimeni nu-şi închipuie că vreuna
dintre ideile pe care le exprimă i-ar aparţine, sau că vreunul dintre punctele
sale de vedere ar reprezenta o bornă existenţială. Mai are dl Boc calitatea de a
putea susţine, aproape concomitent, puncte de vedere diametral opuse, ceea ce,
desigur, nu e la îndemâna oricui. Iată câteva consideraţii care mă fac să cred că
preşedintele PD-L, Traian Boc, este un personaj unic. Şi inimitabil. (02 august)

Sfârşitul unei iluzii
După Europa Liberă, şi BBC şi-a închis staţia din România. A fost

nevoie de nu mai puţin de 18 ani – stagiul de ajungere la maturitate a unei de-
mocraţii – apud Brucan – pentru ca administraţiile americană şi engleză să con-
sidere că nu mai merită să cheltuiască banii pentru canale de informare devenite
superflue. Şi niţel afanisite, după gustul meu. Cele două „dive” celebre ale
undelor radio ajunseseră deja la vârsta la care nu mai puteau să spună mare
lucru noilor generaţii, în afară de puseurile  nostalgice ale celor vechi. Tinerii
de azi ai României habar nu au de „Europa Liberă”, iar de BBC ştiu din alte
surse. Din aglomeraţia de posturi de pe FM atenţia lor nu s-a oprit în nici un
caz asupra acestora, în detrimentul celor care emit non-stop muzica favorită.
Iar de vorbărie tinerii sunt sătui. Îi bombardează suficient televiziunea, ca s-o
mai caute şi la radio. Pentru milioane de români, însă, Europa Liberă în special
şi BBC în general, au reprezentat o speranţă. Speranţa de a afla adevărul de
dincolo de cortina de fier informaţională. Au fost răzbunarea secretă a celor
cărora li se tăiase raţia de divertisment şi informare până la celebrele două ore
zilnice de omagii. A fost o plăcere adeseori scump plătită. Nu puţini au fost
cei care au ajuns la Canal sau în alte locaţii ale Gulagului comunist, pentru
vina de a fi ascultat sau comentat ştirile „duşmănoase” de pe unde scurte.
Ceauşescu a făcut din Europa Liberă una dintre ţintele sale, dovadă că efectul
demersurilor acesteia a fost resimţit ca unul distrugător. Nu doar bruiajul tehnic,
dar şi cel uman, au fost mijloacele folosite pentru anihilarea acestora. Dacă nu
punem la socoteală şi infiltrările de cârtiţe care au reuşit, ce e drept, să slăbească
prestigiul postului. Aceste două posturi au fost unele dintre cele mai eficiente
arme de luptă ale democraţiei împotriva totalitarismului. Teoretic, rolul lor ar
fi trebuit să ia sfârşit în Decembrie 1989. Ar fi fost o retragere în plină glorie,
plină de semnificaţii. După 18 ani, însă, începe să devină fapt divers. Odată cu
încetarea activităţii celor două posturi a luat sfârşit şi o iluzie: aceea că
libertatea vine de undeva, din afară. Ea nu poate veni decât dinăuntru, iar
22 Decembrie 1989 a dovedit acest lucru.   (04august) 
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Codul manierelor imbecile
După ce ne-a făcut să credem, o oarecare perioadă, că ceva s-a schim-

bat în comportamentul domniei sale, preşedintele Băsescu revine în trombă la
apucăturile anterioare. Repezindu-se, între două vizite externe, să facă băi de
mulţime prin localităţile inundate, unde n-avea altă treabă decât să le ridice
moralul sinistraţilor, preşedintele tuturor românilor nu s-a abţinut să nu ples-
nească niţel guvernul. Şi, pentru a face cât mai evidentă diferenţa dintre modul
său de abordare şi al altora, a evidenţiat „maniera imbecilă” în care a procedat
acel ministru care, în loc să meargă el prin glodul satelor, i-a chemat pe primari
la un comandament într-un birou oarecare. Observaţi prudenţa preşedintelui:
n-a afirmat: ministrul cutare e un imbecil pentru că...Nu! A spus limpede: cel
care a procedat aşa a folosit o „manieră imbecilă”. Deci nu ministrul, ci
maniera.O altă precauţie diplomatică a dlui preşedinte a fost aceea de a nu-l
da în vileag pe ministrul cu pricina. Ne-a lăsat pe noi să ghicim, pasându-ne şi
răspunderea în cazul unei identificări eronate. Dacă cu acest prilej preşedintele
a oferit o veritabilă lecţie de diplomaţie, tot la inundaţii ne-a demonstrat că
poate fi şi direct, la obiect, când e cazul. La un ...comandament (nomina odiosa)
oarecare, i-a sărit în ochi un primar pus la patru ace, în costum. Cum el însuşi
era într-o ţinută sportivă şi cu cizmele aferente în picioare, nu şi-a putut stăpâni
un sentiment de revoltă: noi umblăm în cizme şi vine ăsta să ne sfideze cu mo-
casinii lui! „Măi, îmi vine să dau de pământ cu tine când te văd! – i-a spus de
la obraz, stăpâninde-se cu greu să nu pună în aplicare intenţia. Vă daţi seama
ce-ar fi ieşit dacă-l lua pe tip în braţe şi dădea de pământ cu el? S-ar fi scufundat
în noroi de i-ar fi rămas la vedere doar mocasinii. Cu aceste două acţiuni
memorabile, preşedintele nostru şi-a marcat participarea la ediţia din acest an
a inundaţiilor naţionale. Următoarea reprezentaţie, la anu’!    (05august)  

Cum a ajuns Morar 
vedetă europeană!

Nu, nu este vorba despre simpaticul Morar de radio şi de la TV (nici
nu mai ştiu pe unde e acum) ci de celălalt, mai puţin simpatic, care apare şi el
destul de des pe ecran, dar care reprezintă o instituţie: DNA. Dl Morar a fost
adus cu mari sacrificii de către ministresa de tristă amintire a Justiţiei (cea care
dansa pe mese când îşi lua doza de tărie, şi ieşea după orele de program pe la
cârciumi, împreună cu „ataşatul” său de presă, un fost ziarist specialist în limbi
naţionale), de undeva, de prin nord. L-a pus în fruntea DNA pe barba domniei
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sale, deşi printre performanţele respectivului se numărau şi câteva arestări ile-
gale şi condamnări obţinute fără probe convingătoare. Probabil că s-a gândit
doamna ex-ministru că în noua funcţie va putea să repare din ce stricase. Şi a
avut dreptate: odată ajuns în fruntea DNA, Daniel Morar s-a pus pe reparat.
Sau pe reperat. A înregistrat conştiincios  comenzile prezidenţiale după care
arestările cu reflectoare şi inculpările cu scurgeri preferenţiale la presă s-au
ţinut lanţ.  Părea că avem de-a face cu un triumf al justiţiei independente care,
în îndeplinirea misiei sale nu ţine seamă de nimic. Cu excepţia indicaţiilor pre-
zidenţiale. Pentru că aici s-a înregistrat  o tulburătoare  coincidenţă între agenda
exprimărilor publice ale preşedintelui şi cea a DNA-ului. Zicea azi preşedintele
ceva despre Iacobov, Sechelariu, Tender sau Patriciu? A doua zi îi şi umfla
poliţia şi-i depunea la Rahova unde aveau întrevederi tete-a-tete cu procurorii.
Anticorupţia mergea strună, Europa îşi freca mâinile de satisfacţie că în
România s-au pus cu prostovolul pe peştii cei mari, nu doar pe plevuşcă şi se
părea că justiţia nu va mai avea în veci probleme cu salvgardarea. Numai că
lucrurile n-au mai mers chiar strună. S-a dovedit că dovedirea acuzaţiilor cere
ceva mai multă deşteptăciune decât cea cu care erau înzestarţi procurorii dlui
Morar. Că maniera comunistă de „băgare jos” şi de obţinere a unor mărturisiri
complete nu mai functionează şnur, ca altădată. Că, rând pe trând, „rechinii”
ies în larg şi dosarele sunt returnate de instanţe. Rămas orfan, prin detaşarea
protectoarei sale în Macedonia, ca să aplice acolo ce n-apucase în România,
dl Morar s-a trezit în postura de oaie neagră. Deşi timpul a trecut şi condam-
nările promise nu s-au făcut auzite, Europa s-a arătat sensibilă la farmecul per-
sonal al şefului DNA. Lobby-ul care i se face pe la Bruxelles în vederea
reînnoirii mandatului frizează intervenţia brutală în treburile interne ale statului,
cu atât mai mult cu cât rămâne de neînţeles ce anume îi încântă pe unii dintre
oficialii de acolo. DNA nu trebuie să fie o sperietoare. Ea trebuie să devină o
instituţie a dreptăţii, care să probeze, dincolo de orice dubii, vinovăţiile şi să
se ferească de tentaţia învinovăţirilor cu orice preţ. Or se pare că tocmai acesta
este amănuntul pe care atât dl Morar cât şi o parte dintre apropiaţii săi îl ignoră,
în focurile vedetismului internaţional.   (06 august) 

Panarama lui Patapievici
Domnul Horia Roman Patapievici poate să fie mândru: sub mandatul

său la Institutul Cultural Român s-a produs cea mai explozivă formă de pro-
movare a României: o galerie cuprinzând capodopere ale art-street-ului. Adică
a ceea ce mulţi ignoranţi califică a fi nişte mâzgăleli  aşternute pe zidurile
oraşului de către inşi fără căpătâi şi ocupaţie, în fond creatori nonconformişti.
Ceea ce a expediat cu mare trudă şi cheltuială Institutul Cultural Român,
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condus cu iscusinţă de reputatul filosof, face deliciul publicului new-yorkez.
Un public care a văzut şi vede multe, dar parcă niciodară adunate aşa de laolaltă
ca acum: ponei roz cu zvastici imprimate pe crupă, un David care frecventează
un bordel, falusuri de diferite mărimi şi conformaţii etcaetera. Şi pentru ca pu-
blicul să poată duce cu el mesajul expoziţiei, organizatorii au tipărit şi o revistă,
cu reproduceri şi cu alte creaţii din cultura MISA, din anticreştinism şi fascism
– cum zic gurile rele. În fond, mesajul este exact invers. Locul unde sunt pre-
zentate creaţiile celebrului grup artistic „Zacuska Senzual”este misiunea di-
plomatică a României, din New York, exact de pe bulevardul 3, locul unde vin,
de regulă, românii care au probleme consulare sau de altă natură şi care rămân
trăzniţi la vederea celor atât de generos expuse. Printre vizitatorii expoziţiei s-
au numărat şi membrii unei patrule a poliţiei, care au fost sesizaţi în legătură
cu expunerea unor simboluri naziste, lucru interzis îmtr-o ţară mai puţin de-
mocrată decât a noastră.Căluţul tatuat n-a mai fost, însă, de găsit, spre marele
regret al vizitatorilor. În legătură cu această manifestare, dl Patapievici, un
vechi luptători pe baricadele respingerii naţionalismului de orice fel – în special
a celui românesc – spune că dânsul nu face politica unei culturi naţionale. Chiar
dacă este directorul Institutului Cultural Român. Nu. Dânsul are alte obiective,
pe care ni le face cunoscute în scrierile sale. Dl Patapievici are o mai veche
lehamite de a fi român, pe care şi-a expus-o convingător în cărţile sale tipărite
de edituri naţionale. Domnia sa vrea să depăşească această fază, şi pentru asta
nu se dă în lături de a apela la formule dintre cele mai şocante prin care – subtilă
strategie – se obţine tocmai efectul  afirmării acesteia. Pe mulţi dintre noi, însă,
această subtilitate ne depăşeşte. După cum cred că-l depăşeşte şi pe cel care
l-a numit, ca recompensă electorală, la conducerae Institutului Cultural.
Cât de Român... (07august) 

Preşedintele Văcăroiu
Înaintea plecării sale spre Beijing, unde asistă alături de numeroase

alte VIP-uri la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice, preşedintele
Băsescu ne-a făcut o surpriză: a informat naţia că dacă ceva neaşteptat se în-
tâmplă în timpul absenţei sale şi nu va avea mijloace de reacţie, responsabili-
tatea  „trebilor dinăuntru” trece în sarcina preşedintelui Senatului. Dl Văcăroiu
nu este  la prima experienţă de înlocuitor de preşedinte. Teoretic, această poziţie
îi este conferită de Constituţie. După preşedinte, preşedintele Senatului este
cel mai înalt în grad demnitar. Urmează preşedintele Camerei Deputaţilor şi
abia apoi, pe locul 4, premierul. Dl Văcăroiu rămâne, deci, de santinelă în post
la Cotroceni. Deşi este puţin probabil să nu poată să-şi îndeplinească atribuţiile
– ne-a asigurat preşedintele de ţară – a ţinut, totuşi, să îndplinească această for-
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malitate. În mod sugestiv, dl Văcăroiu  este poate singura personalitate a opo-
ziţiei prezidenţiale cu care Traian Băsescu a reuşit să lege un dialog civilizat.
Şi acest lucru s-a datorat, în primul rând, calităţilor tremarcabile de om politic
şi de om ale preşedintelui Senatului. Dl Văcăroiu este, după dl Iliescu, politi-
cianul cu cel mai spectaculos CV la vârf. A fost prim-ministru patru ani, între
1992 şi 1996, când a reuşit să stabilizeze declinul economic provocat de schim-
bările radicale din societate. Alţi patru ani, până în 2000, a fost vicepreşedinte
al Senatului. În 2000 a devenit preşedinte al Camerei Superioare a Parlamen-
tului, funcţie pe care şi-a păstrat-o şi după schimbarea din 2004, devenind,
alături de Adrian Năstase, primul reprezentant al Opoziţiei într-o asemenea
funcţie, rezervată de regulă Puterii. În 2007, timp de o lună, a devenit preşe-
dinte interimar, înlocuindu-l pe Traian Băsescu pe perioada suspendării sale
până la referendum. Şi-a exercitat atribuţiile cu decenţă, fără a da peste cap
aparatul administraţiei prezidenţiale, cum se aşteptau aproape toţi. I-a predat
lui Traian Băsescu postul intact. Un asemenea record personal nu este la înde-
mâna oricui. În ciuda unei cronice indiferenţe faţă de propagarea propriei
imagini, Nicolae Văcăroiu a acordat prioritate seriozităţii cu care şi-a  exercitat
atribuţiile. În ciuda mesajului  satiric propagat de aceleaşi publicaţii în pană
de subiecte, el se dovedeşte unul dintre stâlpii de rezistenţă a formaţiunii din
care face parte, şi pe care a ajutat-o să-şi păstreze echilibrul în momentele
dificile. Iată de ce cred că însăşi posibilitatea – teoretică – de a redeveni, chiar
şi pentru câteva zile, şef de stat, e una care i se potriveşte. Şi la care cei din
jurul său ar trebui să mediteze mai profund.   (08 august)

Al patrulea benchmark...
Printre alte chestiuni arzătoare abordate de preşedintele Traian

Băsescu în speech-ul său de miercuri seară, de pe scările Palatului Cotroceni,
s-a numărat şi „al patrulea benchmark”. Auditorul simpu cred că  a rămas la
fel de trăznit la auzul acestei expresii ca şi ţăranii cărora Ciorbea le promitea
vouchere pentru a le stimula recoltele. Este oarecum de mirare că un orator
direct şi clar precum Băsescu  recurge la o astfel de păsărească pentru a trans-
mite un mesaj esenţial: acela că, după părerea sa, în raportul pe Justiţie, Comi-
sia Europeană nu s-a lăsat păcălită de politizarea pe care au adoptat-o inamicii
săi! Comisia a văzut clar unde este buba, şi anume în Parlamentul României,
acolo unde acţionează nestingheriţi cei „322” de... nu imbecili, că ăia sunt în
guvern. Ei sunt cei care politizează iscusit vrând să dea vina pe preşedinte,
cum că DNA-ul lui Morar ar fi  instrumentul său de luptă contra adversarilor
politici. În realitatea dlui Băsescu, lucrurile stau exact invers: dl. Daniel Morar,
al cărui prim mandat expiră pe 12 august, este produsul unui abuz. Al abuzului
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unei părţi a clasei politice, ambalat în hârtia lucioasă a anticorupţiei şi lansat
pe post de cadou oficialilor europeni. În fapt, toată această tevatură este deter-
minată tocmai de un act de încălcare a principiilor pentru care militează UE:
separarea clară şi fără  echivoc a puterilor în stat şi independenţa reală a justi-
ţiei. După ce Guvernul Năstase, la presiunea aceleiaşi Uniuni, a scos de sub
decizia politică numirea procurorului general al parchetului Anticorupţie, trans-
ferând sarcina numirii sale de la ministru – exponent al puterii politice – la
CSM – exponent al deciziilor democratice, a venit Guvernul Tăriceanu şi cu
cea mai mare naturaleţe a întors lucrurile la loc. Pentru că noua putere avea
nevoie să controleze actul de Justiţie – sub pretextul luptei anticorupţie , s-a
executat „la loc comanda”: atributul numirii procurorului general anticorupţie
s-a întors la bunul plac al reprezentatntului politic al puterii: madam Macovei!
Ea l-a adus cu mari sacrificii pe Morar de unde l-a adus şi i-a pus în braţe
„comanda Băsescu”: dosarele celor care trebuiau audiaţi şi condamnaţi ca să
fie mulţumită Europa. Cred că preşedintelui îi va fi destul de greu să convingă
pe vreun cetăţean cu capul pe umeri că e mai democratic ca procurorul general
să fie numit de ministru decât de CSM. Şi nu mă refer la un anumit ministru
sau la un anumit CSM, ci la principiu. Aşa că dl preşedinte ar trebui s-o lase
mai moale cu „al patrulea benchmark” şi să se întoarcă la primul principiu al
unei democraţii reale: independenţa justiţiei.   (09 august)

China s-a trezit!
„Când China se va trezi, omenirea se va cutremura!” – scria, cu peste

200 de ani în urmă, vizionar, cel care făcuse să se cutremure un continent:
Napoleon. Nu s-a referit, desigur, la catastrofele naturale care, periodic, lovesc
fără cruţare cea mai numeroasă naţiune de pe glob, ci la impactul pe care-l va
avea trezirea forţelor creatoare latente de care beneficiază această străveche
civilizaţie, care chiar în aceste zile dă măsura vigorii sale printr-o demonstraţie
de forţă, talent, creativitate şi, mai ales, tenacitate. Gazda Olimpiadei repre-
zintă, poate, cel mai interesant fenomen care se manifestă în debutul acestui
mileniu: găsirea unui drum propriu, între albul economiei de piaţă şi negrul
economiei centralizate. Chinezii au avut geniul unei abordări pragmatice a
principiilor economice şi sociale generând o dezvoltare economică aproape
fără precedent. Cea care le permite astăzi să se prezinte în faţa lumii cu realizări
care n-ar fi stat, poate, la îndemâna  nici unei alte naţiuni. Nici o altă ţară nu
şi-ar fi putut concentra eforturile şi resursele într-o direcţie menită să ofere
acestei celei mai importante manifestări sportive mondiale un cadru de desfă-
şurare fără cusur. Preşedintele nostru a dat o fugă până la Beijing pentru a fi
alături de celelalte VIP-uri mondiale (după Summit-ul  NATO de la Bucureşti
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a început să-i placă să se învârtă între mai marii lumii) la deschiderea oficială
şi pentru a-i îmbărbăta pe sportivii români care vor lupta pentru medalii. Atât
în delegaţia oficială cât şi în avionul prezidenţial şi-au făcut locul tot felul de
inşi fără nici o treabă şi nici o legătură cu sportul. Unul singur, care avea şi
treabă şi legătură, a fost uitat: Octavian Bellu. Cel mai mare colecţionar de aur
din istoria sportului românesc. Câtă intenţie şi câtă întâmplare nesimţită în
acestă fază rămâne de văzut. Cum rămâne de văzut şi care va fi viitorul rela-
ţiilor  bilaterale. Prin 90-91, chinezii şi-au adus aminte (noi habar nu mai
aveam) că aveau o datorie la noi, de câteva sute de milioane de dolari, şi
ne-au achitat-o prompt fără a ne reproşa că le-am împuşcat prietenul. Au fost
pragmatici acceptând ideea unei alte realităţi. Prin 1996, în campania electo-
rală, candidatul Constantinescu venea cu năstruşnica idee să rupem relaţiile
diplomatice cu China în schimbul a vreo 2 miliarde de dolari pe care ni le pro-
mitea Taiwanul. Să nu credeţi că unii n-au rămas pe gânduri. La ultima vizită
oficială a lui Iliescu, prin 2002-2003, chinezii ne ofereau o serie întragă de pro-
iecte de colaborare – de la construcţia de autostrăzi pâna la companii mixte de
comunicaţii. Credeţi că s-a ales ceva de ele? Cu toate nostalgiile unor condu-
cători chinezi faţă de o Românie în care şi-au făcut studiile, rămâne tot ma
puţin loc pentru noi într-o viitoare ecuaţie. Mare putere economică, China poate
astăzi să-şi aleagă liniştită partenerii, pe criterii care ne exlud, din start, forţa şi
competenţa. Vom rămâne cu amintirile şi cu regretul şanselor nefructificate.
Mă aflu, de duminică, la Beijing, în enormul furnicar olimpic. Capitala chineză
a devenit noul Babylon, în care timp de două săptămâni vor răsuna toate limbile
şi imnurile pământului. Nu sper decât să se facă auzit şi ale nostre.   (11 august)

“Standardul Beijing” 
ameninţă Londra

În cea de-a treia zi a Olimpiadei, unica – până acum – medalie a
României a fost onorată de o festivitate organizată la Casa României la J.O.,
din incinta ambasadei, în cursul căreia Alina Dumitru, campioană olimpică la
Judo, a fost prezentată presei şi a răspuns la întrebările jurnaliştilor. Au acom-
paniat-o Theodor Morariu, preşedintele COSR, Marius Vizer, preşedintele
Federaţiei Europene de Judo şi antrenorul său, Bercean. Mai interesaţi parcă
de eveniment decât românii (ambasadorul Budura a catadicsit doar o trecere
scurtă prin decor) au părut japonezii, a căror compatrioată a fost învinsă în
finală de Alina, motiv pentru care o echipă a televiziunii nipone a făcut un
amplu reportaj cu sportiva noastră. Morariu a profitat de prilej şi a anticipat o
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posibilă medalie la scrimă, în dupăamiaza zilei de marţi, dar n-a cutezat să
meargă mai departe cu previziunile. Partea cea mai agreabilă a manifestării a
constituit-o înmânarea cecului de 10000 de euro pe care Alina l-a primit din
partea companiei NIRO, care a decis să recompenseze în mod egal toate me-
daliile noastre de aur (la echipe urmând să se ofere câte 60000 de euro).După
trei zile de ploaie şi de cer înnorat, ce au făcut mai suportabilă atmosfera altfel
sufocantă din capitala chineză, oraşul a intrat rapid în ritmul olimpic. Maşinile
circulă alternativ, o zi cele cu soţ şi alta cele fără (ceea ce-mi aminteşte izbitor
de „experimentul” lui Ceauşescu din anii ̀80, pe care unii l-au uitat deja), pe
străzi merge doar cine are treabă sau bilet la întâlnirile olimpice, iar comer-
cianţii transpiră încercând să vândă orice au vizitatorilor străini, la preţuri
negociate la sânge. Doar cinci dintre sectoarele Beijingului sunt deschise vizi-
tatorilor străini – şi este vorba despre zonele noi ale oraşului, în care s-a con-
struit enorm şi spectaculos. Pentru mine, ca unul venit din aridul Bucureşti
(cred că Oprescu l-a dat afară pe şeful parcurilor pentru că a demolat o
cârciumă fără autorizaţie!!!) este impresionantă suprafaţa de spaţii verzi şi par-
curi ce fac aerul Beijingului mai respirabil. Totul este aici atât de concentrat
pe olimpiadă încât în mass - media nu-şi mai fac loc altfel de ştiri. Războiul
din Oseţia a  trecut rapid la „fapt divers”, în timp ce fiecare performanţă a gaz-
delor provoacă o adevărată isterie. Iar după cum merg lucrurile, chinezii au
toate şansele să învingă în clasamentul neoficial pe naţiuni, întrerupând supre-
maţia ruso – americană  a ultimlor decenii. Festivitatea de deschidere, de un
fast nemaiîntâlnit, şi modul cum se desfăşoară jocurile, reprezintă o provocare
extraordinară pentru cei care vor urma. Deja englezii privesc cu îngrijorare
propria lor olimpiadă din 2012, căreia standardele stabilite acum de chinezi îi
vor crea, desigur, probleme. Pentru că, bună vreme de acum încolo ele nu vor
putea fi depăşite. (Corespondenţă specială din Beijing). (13 august) 

“Al dracu’ dom’ Mitică!”
Vadim a surprins pe toată lumea prin reacţia îngăduitor – amuzată pe

care a avut-o la aflarea ştirii că Mitică Dragomir îşi cere transferul la altă echipă
pe motiv că el vrea să joace în „liga parlamentară” iar echipa sa este pe picior
de retrogradare. Sinceritatea dezarmantă a marelui maestru al blaturilor i-a tăiat
avântul catilinar, preşedintele PRM renunţând să-i mai dezvăluie „adevărata
faţă”, cum a procedat în cazurile celorlalţi transfugi. Cred că bănuia, într-un
fel, ceea ce urma să se întâmple. „Mitică – spaima intelectualilor” a stârnit o
adevărată furtună în rândurile intelighenţiei democrat – liberale, dar mai ales
între reprezentanţii de frunte ai curentului pro – prezidenţial. Sincer să fiu, nu
înţeleg ce l-a supărat atât de rău pe dl. Avramescu, care aflu că nu mai e şef al
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administraţiei prezidenţiale, funcţie apartinică prin constituţie, de-a anunţat că
dacă vine Mitică, el pleacă. Pleacă din colegiul de la Mizil, unde ar urma să-l
înfrângă dureros pe Adrian Năstase, după cum se arată prognozele. Că dl. Avra-
mescu este o piesă grea a PDL, fără de care liderii săi se tem că nu vor câştiga
alegerile s-a dovedit prin reacţia promptă a d-lui Stolojan (de ce nu a d-lui Boc?
Stolojan face „listele” uninominale?) care a zis: nici vorbă de dom’ Mitică la
noi! Nu cred că viitorul prim – ministru a avut răgazul să se mai consulte şi cu
dl. Ştefan Pinalti de la Piatra Neamţ, cel care îi oferise oportunitatea respectivă
lui dom’ Mitică, în numele vechii tovărăşii de arme fotbalistice. În locul d-lui
Stolojan n-aş fi fost atât de categoric: dl. Pinalti, dacă e călcat pe bombeu în
onoarea sa de lider local, poate să facă stânga – împrejur şi să se întoarcă în
PNL, aşa cum a plecat la PDL. Cine să-l împiedice şi cum? În fine. Dacă
situaţia rămâne încurcată, dom’ Mitică are de făcut faţă unei mari probleme:
rămâne fără colegi! La PRM se întoarce degeaba, dacă-l primeşte Vadim, pen-
tru că şansele de rămânere în parlament sunt mai reduse decât ale Stelei să ia
Cupa Campionilor, sau cum s-o mai numi acum… Câştigător la pauză rămâne
dl. Avramescu, cel care se vede pentru prima dată ieşit din anonimat prin
această viguroasă punere a piciorului în prag. Se poate, deci, pregăti liniştit,
pentru confruntarea cu Năstase. Sau cu…dom’ Mitică, dacă acesta îşi va pune
în aplicare intenţia de a candida independent la Mizil, doar pentru a-i da una
peste bot „stângii” prezidenţiale. Şi atunci să vezi bătălie aprigă, între toţi can-
didaţii cu notorietate. Un triumf al uninominalului!   (14 august)

Încrederea în Mihail Nikolaevici...
„Din păcate ne-am pierdut încrederea în Mihail Nikolaevici” – a spus,

într-una dintre conferinţele sale de presă, ministrul de externe, Serghei Lavrov.
N-a spus „dl. Saakaşvili”, ci „Mihail Nikolaevici”, ceea ce – pentru cine înţe-
lege – trebuie să însemne că liderul de la Tbilisi este „unul de-ai noştri”. Nu
Mike, cu toată propensiunea sa pro-occidentală, ci „Mişa”. Crescut, educat,
format de noi, aici în această parte a lumii. Din păcate, spunea Lavrov, „ne-am
pierdut încrederea în el”. Deci, semnăm încetarea focului, dar asta nu înseamnă
că îl mai considerăm un partener serios al nostru, şi dacă va fi de tratat şi de
negociat ceva, nu cu el o vom face. Adevărul este că Lavrov are dreptate.
Saakaşvili şi-a dat, spectaculos, cu dreptul în stângul, declanşând acea neferi-
cită campanie militară în Oseţia de Sud. Nu-mi dau seama ce-a fost în capul
lui. E drept, Gruzia a cheltuit enorm pe echipamente militare, dar asta nu-i face
mica şi dezorientata sa armată mai performantă. Ce-a putut să spere? Că ruşii,
buimăciţi de lovitură, vor accepta situaţia ca pe un fapt împlinit? Că se vor jena
să reacţioneze, într-o sacră zi de olimpiadă? Sfântă mare naivitate: reflexele
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imperiului sunt încă vii. Iar o Uniune Europeană, beată de propria sa concepţie,
le-a oferit pe tavă pretextul: la fel ca şi în Kosovo, oseţienii aveau nevoie de
ajutor, împotriva terorii georgiene. Şi a purificării etnice (ce găselniţă formi-
dabilă, oricând valabilă). Aşa că a  fost aproape o joacă pentru armata fostă
Roşie să-i azvârle afară pe gruzini şi să pună cap compas spre Tbilisi. Iar for-
ţosul Saakaşvili (toată lumea era cu el, şi America, şi NATO, si UE) să realizeze
în ce pericol se află şi să strige: Săriţi! Luaţi-l d pe mine că-l omor! Curajul
însă nu l-a părăsit şi, fără ca ruşii să aibă habar, el semnase deja acordul de
încetare a focului. Lansând cu promptitudine semnalele care au inflamat o presă
internaţională orbită de faima trecută a imperiului sovietic. Cine şi-a închipuit
că Medvedev şi-a dorit să ocupe Gruzia şi să reînvie sindromul Afganistanului,
s-a înşelat. Ruşii nu mai au nevoie de aşa ceva. Au astăzi alte arme şi alte
argumente: diviziile de conducte de gaz străpung orice apărare! Din această
aventură, Mihail Nikolaevici pierde pe toate planurile. În primul rând, NATO
devine un vis prea îndepărtat. În al doilea, atu-ul pe care conta se evaporează
prin soluţia paşnică: confruntat cu efectele corupţiei generalizate, ale politicii
sale aventuriste, nu avea decât o soluţie: un război pe seama căruia să fie arun-
cate toate belelele. O patrie în pericol elimină toate suspiciunile şi justifică
orice măsuri arbitrare. Din păcate pentru el şi din fericire pentru bunul simţ
comun, nici măcar combatanţii de pe frontul Olimpiadei nu s-au lăsat derutaţi:
întâmplarea care a pus faţă în faţă echipe ruseşti şi gruzine a arătat că acestea
au putut să respecte pe deplin spiritul olimpic.   (15 august)

Iluzie şi realitate 
în cetatea Olimpiadei

Cei care caută nod în papura olimpică au găsit deja câteva subiecte.
Unul este cel cu focurile de artificii de la deschidere, care ar fi fost generate pe
calculator, ele neexistând în realitate la amploarea recepţionată din transmisiile
de televiziune. Pentru cei care au fost aici şi au văzut cu ochii lor cerul incendiat
al capitalei chineze pare o glumă. O altă găselniţă este şi aceea că fetiţa care ar
fi cântat la aceeaşi festivitate, în realitate doar ar fi mimat. Ei, şi? Şi dacă trans-
misia televizată a fost ajutată din calculator prin efecte electronice? Nici una
dintre aceste hibe închipuite nu pot diminua impactul formidabil pe care-l are
nivelul de dotare şi de organizare al acestei superolimpiade. Au mai găsit nişte
echipe de televiziune (unele chiar de pe la noi) nişte cartiere mai insalubre. Păi
în urmă cu doar vreo zece-cincisprezece ani aproape tot Beijingul era insalubru.
Mi-amintesc că Palatul Imperial era înconjurat practic de mahalale cu străduţe
late de un metru, pe care se deversau liber dejecţiile şi că o multime de oameni
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locuiau acolo claie peste gramadă în cămăruţe de doi pe doi metri. Efortul uriaş
pe care l-au făcut autorităţile oferă astăzi vizitatorilor imaginea netrucată a unui
oraş de o modernitate şi funcţionalitate cum nu sunt multe altele. Cartiere
mizere? Sunt şi la Washington, şi în Paris, şi la Londra. Acolo însă fac parte
din decorul autentic. Olimpiada duduie din toate motoarele şi produce, pe
banda rulantă, campioni şi medalii. Până acum cele mai multe se adună în
traista Chinei. Prea multe, spun deja unii. Olimpismul tinde să fie sufocat de
pragmatism şi de orgoliul organizatorilor care au reuşit să transforme Olim-
piada într-un meci China-Restul Lumii. Chinezii au pregătit cu minuţie fiecare
probă şi fiecare concurent. Par să nu fi lăsat nimic la voia întâmplării. Combi-
nată cu susţinerea entuziastă a publicului această goană după medalii tinde să
facă competiţia mai puţin interesantă. Şi mai puţin atractivă pentru lume.
Începe să pară mai degrabă o Daciadă chinezească cu invitaţi. Toată lumea
speră însă că lucrurile se vor mai echilibra în zilele care urmează. În Beijing
pulsul străzii pare mai puţin alert decât ne-am fi aşteptat. Intrările de turişti
străini sunt mai mici decât au estimat organizatorii. Gradul de ocupare al
hotelurilor este de doar 70%. Se speră însă ca valul de turişti va sosi după
Olimpiadă, când restricţiile actuale vor fi ridicate. Beijingul este la ora asta
un uriaş magazin în ale cărui rafturi se înghesuie o diversitate inimaginabilă
de produse, de toate calităţile. În magazinele de stat, aproape goale, armate
de vânzători se plictisesc în aşteptarea clienţilor. În bazare este însă o fierbere
de nedescris, nicio metodă de atragere şi de convingere a cumpărătorilor nu
este evitată, iar negocierea capătă uneori aspecte comice – preţul oricărui
produs începe de la câteva mii de yuani şi se opreşte la câteva zeci. Cu toate
restricţiile de circulaţie care fac ca zilnic să circule doar jumătatea cu număr
cu soţ sau fără a maşinilor, la orele amiezii se produc ambuteiaje cronice.
Marele cărăuş este metroul la care au început să-şi facă datoria împingătorii
care înghesuie cât mai mulţi pasageri în fiecare vagon. Cel mai mare chin îl
suportă însă cei care şi-au cumpărat bilete la probele olimpiadei şi care fac
cozi de ore la punctele de control corporal unde sunt uşuraţi de orice obiect
care ar putea aduce atingere bunei desfăşurări a olimpiadei. (Corespondenţă
specială din Beijing)   (16august) 



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    183

Votul din parlament: 
o imunitate scump plătită

Teoretic, nimeni n-ar putea să reproşeze ceva: democraţia implică
majoritatea. Căreia minoritatea trebuie să i se supună. Or, majoritatea parla-
mentară a votat împotriva ridicării imunităţii lui Adrian Năstase şi Miron
Mitrea. Indiferent de natura acestui vot – colegialitate exacerbată, teama faţă
de propria lor siguranţă – este evident că un anumit procent din reacţie se
datorează presiunilor exercitate direct de preşedintele Băsescu, a cărui rivalitate
cu cei doi este notorie. Deci, mai degrabă un vot anti-Băsescu, decât pro-Năs-
tase & Mitrea. Votul ăsta ne bagă, însă, într-o mare complicaţie. Interpretarea
majoră care i se va da la Bruxelles şi prin alte capitale europene este că la
Bucureşti corupţia beneficiază de protecţie parlamentară. Eroul episodului va
deveni Băsescu, perceput ca singur în lupta cu cei nu se mai ştie câţi ticăloşiţi.
Pentru că Europa va refuza să înţeleagă adevărata natură a acestui conflict.
Care este una de esenţă politică şi nu juridică. Au existat suficiente motive de
suspiciune la adresa faptului că în decursul mandatului lor cei doi demnitari
au comis şi unele fapte mai puţin onorabile. Totul s-a bazat însă pe presupuneri
şi zvonuri, nu pe probe concrete. Pe baza acestor presupuneri, Comisia Euro-
peană a lansat sloganul „peştilor mari” care ar trebui să cadă în năvodul anti-
corupţiei. Justiţia română s-a dovedit însă incapabilă să acţioneze cu năvoade
corespunzătoare. În afară de ceva plevuşcă, n-a reuşit să captureze mare lucru.
Şi atunci a încercat să suplinească tehnica tradiţională. Nimeni nu spune că
actele de corupţie sunt uşor de dovedit. Pentru a o combate însă e nevoie de o
instituţie capabilă de acest lucru. De profesionişti. Or PNA-ul, şi mai apoi
DNA-ul au lucrat cu ce-a avut la îndemână. Cu meseriaşi. Iar aceştia n-au
reuşit să meargă mai departe de nişte biete termopane. Şi au produs dosare
cu şanse mari de a li se întoarce de la instanţă. Peste asta, insistenţa cu care
preşedintele Băsescu a încercat să dirijeze Justiţia – chiar dacă scopul putea
fi interpretat ca unul just – a permis ca întregul eşafodaj să fie deturnat, de
la actul de justiţie la răfuiala politică. Iar Năstase şi Mitrea au profitat din
plin de această turnură. Votul parlamentarilor, cum spuneam, va crea pro-
bleme României. Şi, implicit, celor pe care cei ce au votat împotrivă, au
încercat să-i protejeze în acest fel. Dacă Năstase va profita, în final, de acest
vot, va pierde şansa de a-şi putea demonstra eventuala nevinovăţie, rămânând
cu ştampila de corupt, chiar dacă nedovedit, altfel decât pe calea firească.
Iar asta îi va afecta nu doar cariera politică. (18august) 
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Cu Muscă 
pe căciula uninominală

Dacă n-a avut prea mare succes cu Mitică Dragomir, copleşit de
revolta “intelectualilor” de la Cotroceni, Pinalti, primarul din Piatra Neamţ,
încearcă cu Mona Muscă, pe care ar fi convins-o “în proporţie de 60%” să can-
dideze într-un colegiu de sub Pietricica. Ce înseamnă 60? Că nu e sută la sută:
probabil că doamna Muscă se mai gândeşte. Dacă s-o facă sau nu. Dacă nu i
se va întâmpla şi ei ce i s-a întâmplat lui Mitică... Un lucru este, după părerea
mea, aproape sigur: că dacă trece de hopul nominalizării, are mari şanse de a
reveni în Parlament. Cu musca Securităţii pe căciulă. Pentru că electoratul din
Neamţ nu se încurcă cu astfel de subtilităţi: ce şi cum a făcut doamna Muscă
poliţie politică. Probabil că oamenii de pe acolo nici nu-şi mai amintesc scan-
dalul. Ei ştiu doar că doamna cu pricina apărea pe la televizor şi era convingă-
toare în ce spunea... Doamna Muscă este unul dintre personajele marcante ale
politicii româneşti. A apărut de nu se ştie unde, dar cu măsură şi aplomb a reuşit
să se facă remarcată şi respectată. Chiar şi temută - dacă ne mai amintim că
scandalul lui Năstase cu vila din Zambaccian a plecat de la o sesizare făcută la
PNA chiar de către doamna Muscă. Discursul său de dreapta era argumentat şi
serios, vădind o asumare critică a trecutului - una nedispusă la concesii. Făcea
parte din categoria politicienilor cu un bagaj de cultură care nu-i faceau să cadă
în penibil sau în derizoriu. Ca ministru la Cultură n-a făcut mare lucru, dar a
impresionat prin demisia de onoare, provocată de refuzul lui Tăriceanu de a-şi
da demisia pentru a provoca alegeri anticipate. Orientarea sa tot mai pro-pre-
zidenţială o făcuse aproape indezirabilă în partidul pe care-l servise cu price-
pere, şi schisma stolojană o găsea în barca contestatarilor, gata să apunteze
nava amiral a Cotrocenilor. Atunci s-a produs lovitura de teatru: la CNSAS
au apărut documente din care reieşea destul de limpede că colaborase cu
Securitatea. Nu în sens odios, ci într-unul “constructiv”. Dar semnase un
angajament, iar atunci când declarase că n-a făcut un astfel de lucru a minţit.
A minţit penal. N-a avut puterea de a-şi asuma această situaţie şi a încercat,
în mod penibil, să convingă lumea de contrariu. Până la urmă liberalii, puşi
ei într-o situaţie jenantă, au fost nevoiţi să o dea afară. O vreme doamna
Muscă n-a mai bâzâit prin politică. Iată însă că acum iese la iveală, încercând
să facă uitată condiţia sa de infractor (pentru că nici problema sa cu justiţia
nu s-a încheiat). Şansa i-a oferit-o tocmai acest uninominal, a cărui menire
iniţială era să cureţe clasa politică... (19 august)
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Două decizii “inumane”
Probabil că figura întunecată, marcată de griji, a lui Mutu, a impre-

sionat pe multe dintre susţinătoarele sale. Ca şi declaraţia sa, întristată, referi-
toare la gestul „inuman” al UEFA care vrea ca el să plătească vreo 17 milioane
de euro clubului Chelsea. De parcă Chelsea ar fi un club sărăntoc, ca Urziceniul
de pildă, şi nu l-ar avea în spate pe ultrabogatul Abramovici. Ce-ar mai putea
să facă Abramovici cu cele 17 milioane ale lui Mutu? Să-şi ia seminţe, poate.
Iar Mutu de unde să ia banii ăştia? De la gura celor doi copii pe care-i are cu
columbianca (parcă a făcut doi deja, nu?). Sau să ciuntească din pensia ali-
mentară pe care i-o virează Alexandrei Dinu? Şi, mai ales, pentru ce? Pentru o
amărâtă de priză de cocaină? Mai degrabă ar trebui Chelsea să-i plătească ceva,
că l-a ţinut un an pe tuşă, fără salariu. Adică ce, cocaina nu se înscrie în drep-
turile omului? Cine stabileşte ce ai voie să tragi pe nas şi ce nu? Este inuman!
– proclamă Mutu şi cel care-l înţelege cel mai bine e chiar Mitică Dragomir.
Pentru el Mutu e un sinistrat şi sinistraţii trebuie ajutaţi. Să pună mână de la
mână oamenii din fotbal şi să-i plătească amenda bietului Adi, cel care, în
opinia preşedintelui FRF, un alt spirit caritabil, nici n-ar avea de unde să
scoată atâţia bani. Numai că, iată, gesturile inumane se înmulţesc. Mai
inuman decât cel al UEFA pare să fie gestul DNA care a decis punerea
sechestrului pe averea oamenilor de bine din fotbal. Cum să-l mai ajute
aceştia pe Mutu, când ei înşişi vor trebui ajutaţi să supravieţuiască acestui
episod? Oameni ca fraţii Becali, ca fratele Copos, sau fratele Borcea, ca alţi
câţiva fraţi şi veri din „cupola” fotbalului, despre care se ştie foarte bine că
bagă bani în fotbal, nu iau, se trezesc la zid pentru nişte acuze fantasmago-
rice. Pentru că fantezia procurorilor pare să nu aibe limite. Aceştia au imagi-
nat un scenariu apocaliptic, potrivit căruia numai o parte dintre banii pe care
erau vânduţi jucătorii români ajungeau în casieriile cluburilor. Şi nu partea
cea mai mare. Aceasta lua drumul unor societăţi off-shore, de prin Olanda şi
de prin alte insule în conturile respectivilor oameni, care-i foloseau în interese
proprii. De parcă nu ştie toată lumea în ce scopuri se folosesc banii din fotbal.
Aceiaşi procurori mai cred că aceşti bani negri (auzi vorbă: verzii erau negri!)
ajungeau şi pe la niscai oameni politici, alimentând conturile personale sau
ale unor partide protectoare! Evident că toate aceste fabulaţii vor trebui
dovedite în instanţă. Unde se va constata că oamenii cu pricina sunt săraci
lipiţi şi că sechestrul nu s-a putut pune decât pe cine ştie ce vechituri uitate
pe ici pe colo. Inumană chestie, nu-i aşa? (20 august) 
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Obsesia “liderului zonal”
Venit la cârma ţării pe valul schimbării, Emil Constantinescu a

constatat, la scurt timp, că ţara e prea mică pentru avergura sa. Şi-a lansat tur-
neul şi campania pentru titlul de „lider zonal”.   Odată mi-a explicat, în avionul
cu care se întorcea dintr-o vizită oficială, că aspiraţia sa corespunde unei
necesităţi obiective: liderii marilor puteri nu mai aveau timp de contacte şi de
relaţii individuale  cu şefii puzderiei de ţări apărute după dezintegrarea Uniunii
Sovietice şi a Federaţiei Iugoslave şi doreau un partener de dialog care să
reprezinte aspiraţiile şi interesele zonelor respective. Şi că, cu toată modestia,
primise semnale şi din America, şi din Franţa, şi din Germania că se contează
pe domnia sa în această privinţă. Era motivul pentru care lansase programul
de vizite ce urma să-i valideze acest statut.   Din păcate, Emil Constantinescu
n-a reuşit să devină nici măcar un lider naţional, copleşit fiind de tendinţele
centrifuge dintr-o Convenţie multipolară, darmite unul zonal. Nici măcar zona
pe care ar fi urmat să o reprezinte nu a putut fi delimitată la vremea respectivă.
Pentru Traian Băsescu lucrurile sunt mai clare. El consideră că nivelul naţional
a fost depăşit de mult de popularitatea şi încrederea de care se bucură, confir-
mate în special de eşecul referendumului de demitere a sa. Pentru el, zona de
acţiune este una familiară din timpurile când se afla la cârma unui alt tip de
ambarcaţiune: Marea Neagră. Toată strategia sa politică se învârte în jurul aces-
tui „lac rusesc” pe care ar dori să-l transforme într-unul românesc. O bună opor-
tunitate a fost considerată aceea a conflictului din Caucaz. Cu toată reacţia
întârziată a României (preşedintele n-a reuşit nici măcar să asigure prezenţa
titularilor la CSAT-ul convocat în pripă) preşedintele consideră că  mai poate
culege niscai roade rămase după trecerea prin zonă a liderilor europeni şi mon-
diali. Aşa încât a plecat la drum. Conform comunicatului oficial, pe agenda
vizitei vor figura „chestiuni care ţin de specificul relaţiilor bilaterale cu fiecare
dintre aceste ţări” şi „dezvoltarea cooperării în regiunea Mării Negre”. Evident,
criza din regiune rămâne obiectivul principal al vizitelor. Ce va putea face însă
preşedintele nostru în această chestiune? Este notorie „prietenia” sa cu
Saakaşvili, principalul vinovat de declanşarea crizei. O prietenie care care
nu-l poate ajuta pe acesta cu nimic atâta timp cât relaţia cu Rusia este aproape
inexistentă. Iar ce era de negociat s-a negociat deja de către emisari mai cali-
ficaţi. În aceste condiţii vizitele preşedintelui român, în acest context, sunt nu
doar inutile, dar pot produce şi încurcături, dat fiind talentul natural al şefului
statului de a provoca crize, nu de a le rezolva.    (21 august)
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Turnătorii noştri 
sunt mai buni ca ai voştri!

Cu siguranţă că Emil Boc şi-a atârnat o ghiulea de picior salutând
candidatura Monei Muscă pentru Partidul Democrat Liberal. Imprudenta
declaraţie, conform căreia „Dana” şi-ar fi ispăşit deja păcatele tinereţii îi va
pune în cap nu doar adversarii politici ci şi pe cei din propria sa formaţiune.
Interesant mi se pare faptul că Traian Băsescu nu s-a pronunţat în această ches-
tiune, preferând probabil să intervină într-un moment mai potrivit. Nu cred că
va face şi el imprudenţa de a certifica o candidatură atât de controversată, cu
atât mai mult cu cât abia şi-a atârnat pe piept medalia de luptător anticomunist
şi, implicit, antisecurist. Mai sensibilă la notorietatea Monei Muscă, decât la
profilul său moral, conducerea PD-L se vede deja la remorca facţiunii liberale
din partid. Cei mai acerbi susţinători ai Monei Muscă sunt Theodor Stolojan
şi Gheorghe Flutur, legaţi de aceasta prin demersurile scizioniste de la finalul
menajului „Dreptate şi Adevăr”. Decizia lui Boc va relansa o dispută niciodată
stinsă: condiţia Turnătorului la Securitate. Din varietatea aproape infinită de
situaţii care au făcut din cetăţenii români instrumente ale unei instituţii repre-
sive performante, legiuitorii de astăzi au reţinut un arhetip general-valabil:
persoana care a semnat un angajament cu Securitatea este considerată colabo-
rator, indiferent de cantitatea şi semnificaţia notelor informative furnizate.
Impefecţiunile sistemului şi modul de lucru al instituţiei mandatate cu studiul
acestei categorii au făcut ca anatema să fie aruncată indiferent de nuanţele
colaborării şi de efectele acesteia. Desigur, privind în urmă fără patimă, infor-
mările oferite de colaboratorul „Dana” nu sunt dintre cele mai reprobabile, ele
putând fi considerate, în unele cazuri, drept benefice pentru cei vizaţi. Nu aici
stă reala vinovăţie a Monei Muscă, ci în ascunderea constantă a acestui amă-
nunt biografic, în favoarea unei atitudini ferm anticomuniste. Şi în negarea lui,
atunci când totul îl făcea evident. Mona Muscă s-a discreditat nu atât prin co-
laborarea cu Securitatea, cât prin încercările de a se justifica şi a denatura sem-
nificaţia faptei sale. Mona Muscă este vinovată juridic, prin semnarea unei
declaraţii prin care nega – împotriva evidenţelor – că ar fi desfăşurat o astfel
de activitate. Asta o face, încă, pasibilă de sancţiunile legii. Or, acceptându-i
candidatura, PD-L-ul  nu face decât să dea impresia că încearcă să o acopere,
punând-o la adăpostul unei viitoare imunităţi! O invitaţie implicită către ceilalţi
actori ai politicii, de a-şi curăţa exponenţii cu notorietate valoroasă uninominal
care au fost implicaţi în astfel de activităţi.   (22 august)
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De ce tăcea tăcutul Cioloş?
Bine şcolit - spre deosebire de „autodidactul” Flutur, care în afară de

să pupe viţeii în bot şi să dea cu coasa pentru fotoreporteri nu ştia mare lucru
în ale managementului – şi modest cel puţin în aparenţă, ministrul Agriculturii
părea să fie dintr-o specie deosebită de cea care populează diversele paliere
ale administraţiei. Un om care tace şi face. Un demnitar care nu e ahtiat să-i
apară poza în ziare şi nepreţuitele cugetări la televizor. Această imagine a
rezistat până joi, când ministrul a ieşit la rampă, în faţa presei. Nu de bună
voie, ci pentru că nu mai avea încotro: presa prinsese de veste că ceva grav
s-a întâmplat în parohia sa. Comisia Europeană blocase fondurile Sapard.
O făcuse în urmă cu vreo lună, dar toată lumea din minister mersese pe burtă.
Când nu s-a mai putut, au fost nevoiţi să iasă cu tărăşenia pe piaţă. Ce se
întâmplase? Inspectorii europeni constataseră vraiştea totală din evidenţele îm-
prumuturilor din fonduri SAPARD, hoţia generalizată care se producea sub
ochii şi cu încuviinţarea celor puşi să gospodărească aceste fonduri. Dacă-mi
aduc bine aminte, principalul obiectiv al noului ministru Cioloş fusese să facă
ordine pe la Agenţia de Plăţi – de care predecesorii săi uitaseră pur şi simplu –
şi în zona fondurilor europene în special. Ce-a făcut Cioloş în acest interval?
Mai nimic, după cum se constată. Suntem pe cale de a pierde fonduri europene
de peste 300 de milioane de euro pentru că nişte prostănaci din minister
(inclusiv secretarul de stat, sau cam aşa ceva, responsabil cu Sapardul) consi-
deraseră că nu este etic să-i şi controleze pe cei cărora le-au dat banii. „Nu
putem fi atât de suspicioşi!” – a declarat acesta ritos. De ce să nu fim suspi-
cioşi? Cu năravul românesc de a fura? Din nefericire acesta este standardul ge-
neral pentru tot ce înseamnă fonduri europene: hai să le luăm banii fraierilor!
Să ne facem că lucrăm, dar să-i băgăm în buzunare. Mai mult, la resortul din
minister se inventase şi principiul „eu aprob, eu controlez”! Cine dădea avizul
dosarelor (ce vraişte este în acestea, v-aţi putea minuna!) făcea, dacă avea timp
şi voinţă, şi verificările. Specialiştii europeni antifraudă s-au crucit când au
constatat ce se întâmplă în minister şi au recomandat, pe bună dreptate, sistarea
plăţilor. Sistare care l-a luat pe dl Cioloş prin surprindere. Că şi el mersese
pe încredere. Şi, oricum, avea alte priorităţi: să-şi pună un amic director la
Romsilva, care să acopere coţcăriile celui vechi! Tăcutul Cioloş a deschis, în
sfârşit, gura. Şi a promis că într-o lună schimbă hoţia pe cinste. Mare om, mare
carecter – vorba cui ştim noi!   (23 august)
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Cravate şi calmante 
pentru amicul din Tbilisi

Preşedintele georgian, Mihail Saakaşvili, s-a înscris în galeria nemu-
ritoare a celor mai penibile figuri ale istoriei contemporane. Două secvenţe
sunt suficiente pentru a-i stabili profilul: cea în care-şi mănâncă cravata, în
direct, pe toate canalele de televiziune, şi cea în care se uită înspăimântat la
cerul pe care s-ar fi putut să apară elicopterele ruseşti care-l vânau. Cele două
secvenţe marchează sfârşitul unui mit: al democratului Saakaşvili, proociden-
talului Saakaşvili, al oponentului hotărât faţă de hegemonia rusească, campio-
nul portocaliu al Caucazului. Toate acestea s-au prăbuşit în urma incredibilei
aventuri în care s-a lansat chiar în ziua în care armele ar fi trebuit să tacă, lăsând
să vorbească sportul. Candidatul la admiterea în NATO a făcut atunci ultimul
lucru pe care ar fi trebuit să-l facă: a declanşat un conflict armat. Şi nu unul
oarecare. Gestul său constituia nu atât recuperarea justificată a unei părţi din
teritoriul naţional, cât provocarea directă a unei mari puteri. Saakaşvili a pro-
cedat exact ca iepuraşul din fabulă care-l provoacă pe urs la trântă, bazându-
se că în spatele său stă, ascuns, tigrul! După agresiune, s-a trezit în situaţia unei
replici căreia nu-i putea face faţă: tigrul avea alte treburi, sau n-avea nici un
chef să intre într-un conflict cu ursul, în ai cărui ochi tocmai se uitase, deslu-
şindu-i conturul sufletului. S-a trezit, înghesuit în propria-i vizuină, de ursul
furios. Nu i-a mai rămas decât să strige din rărunchi: săriţi! Mă agresează! Săp-
tămâni în şir, lui Saakaşvili nu i-au mai ajuns canalele de televiziune pe care
să dea în vileag abuzurile incalificabile ale agresorului. Poticienii occidentali
şi media de serviciu l-au tratat ca pe un copil handicapat căruia se fac că nu-i
văd defectele nevindecabile. Au condamnat agresiunea dar n-au mişcat un
deget pentru aliatul lor cel răsfăţat. Singur şi trist, lui Saakaşvili nu i-au mai
rămas decât prietenii adevăraţi. Portocalii ca şi el. După ce vânzoleala din
Tbilisi s-a mai potolit, Traian Băsescu s-a urcat în avionul prezidenţial şi s-a
dus să-şi consoleze amicul. Nu s-a dus cu mâna goală: a luat cu el un set com-
plet de cravate rezistente la ronţăit şi calmante. Care să-i redea amicului Mihail
liniştea, pentru a putea dormi fără să mai aibe coşmare în care elicopterele
trimise de Putin i se învârt ameninţător pe deasupra capului. Şi a mai venit
Traian cu ceva: cu sfatul – rezultat din experienţa proprie – ce cel mai bine ar
fi ca liderul de la Tbilisi să discute direct cu cel de la Moscova. Şi să-i recâştige
– dacă se mai poate – încrederea pierdută la Tsinvahili...   (25 august)
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Eşecul de la Beijing 
nu este al sportivilor!

Dacă ar exista – prin absurd – o Olimpiadă a politicii şi politicienilor,
la care noi am fi trimis o delegaţie, iar aceasta s-ar fi întors cu recolta pe care
au obţinut-o sportivii români la Beijing, am fi fost, probabil, fericiţi. Patru me-
dalii de aur – preşedintele şi şefii celor trei partide principale, una de argint –
Parlamentul, şi trei de bronz – Guvernul, Justiţia şi DNA-ul – ar fi fost un bilanţ
care ar fi făcur geloasă şi Uniunea Europeană, presupunând că ar fi participat
şi dânsa. Dar n-a fost Olimpiada politicii, şi bine că n-a fost: în condiţii normale
nu ne-am fi calificat la nici o probă, darmite să mai luăm şi medalii. A fost
Olimpiada sportului românesc, cel mai serios examen în urma căruia putem
şti cam cum stăm din acest punct de vedere în context mondial. Dacă e să ne
luăm după dl Morariu, preşedintele COSR, stăm bine. Chiar dacă dânsul
estima, înainte de Olimpiadă, că vom lua mai mult de 10 medalii. Am luat 8.
Nu e un capăt de ţară, mai ales că nimeni nu se poate îndoi de sinceritatea spor-
tivilor noştri în dorinţa de a învinge şi de a obţine medalii. E chestia cu voinţa
şi putinţa. Nu e suficient să vrei, să doreşti, trebuie să şi poţi. Ori doar cei cu
medalii au putut. Restul au dorit. Există deja o tendinţă de a arunca nemulţu-
mirea provocată de cel mai slab rezultat al României din istoria participării
noastre la Jocurile Olimpice în spinarea sportivilor. Sau a lui Morariu. E ne-
drept. Nu sunt ei cei vinovaţi de faptul că ne-am făcut iluzii. Cum nu e vinovat
nici Ţiriac că a „cobit”, prevăzând eşecul. Vinovaţi sunt cei care s-ar fi împău-
nat din nou cu un succes, care ar fi făcut valuri pe seama lui şi şi-ar fi tras
puncte, atât de necesare în dura campanie care urmează, pentru supravieţuire
la vârf. Vinovat este întregul sistem politic şi administrativ care de aproape
două decenii nu face nimic pentru sport. Nici măcar cât făceau comuniştii.
Pentru că sportul n-a mai foat o miză. El părea că merge de la sine – fără bazele
sportive înghiţite de imobiliare, fără orele de sport din programa şcolară, fără
specialişti plătiţi corespunzător, ca să nu fugă prin  străinătăţuri. Într-un cuvânt,
fără o viziune clară a rolului sportului pentru sănătatea şi demnitatea unei
societăţi. Una care dispune, după cum s-a văzut, de suficiente resurse umane,
de talente de excepţie – acelea care au făcut ca sistematic poziţia României în
ierarhia sportivă să fie net superioară poziţiei sale în alte ierarhii. Dacă rezul-
tatele de la Beijing reuşeşc să se transforme într-un semnal de alarmă, generator
de decizii, insuccesul de la Beijing poate fi transformat într-o premisă de succes
la Londra. Dacă nu, nu...   (26 august)
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Nimeni nu e de neînlocuit!
Plecările în masă ale relizatorilor şi reporterilor din sport din postul

public de telviziune prefigurau un adevărat dezastru: cu câteva zile doar, înainte
de începerea Olimpiadei de la Beijing, pentru care TVR obţinuse drepturile de
retransmitere, redacţia sport se golise pur şi simplu. Concurenţii se bucurau de
necazul căzut pe capul lui Sassu and Co, iar puţinii oameni rămaşi se întrebau,
pe bună dreptate, cum se vor descurca. Şi s-au descurcat. Mai bine, chiar, decât
ar fi putut spera. Cu o nouă echipă în care au fost promovaţi mulţi tineri, arun-
caţi direct în apă, ca să înveţe să înoate, cu sprijin din partea redactorilor de
specialitate din radio, olimpiada a fost acoperită, fără ca spectatorul obişnuit
să bănuiască măcar ce se întâmplase în culise. A fost un examen dificil, pe care
postul public l-a trecut cu succes, demonstrând odată în plus valabilitatea
dictonului: nimeni nu e de neînlocuit! Este un adevăr dur, pe care l-au simţit
pe pielea lor multe dintre vedetele televiziunii, în special din zona de maximă
expunere a aspiranţilor la glorie efemeră. A mai plecat un val de „sportişti”,
când s-a lansat Kanal D şi când TVR a pierdut în mod dubios drepturile de
transmitere a campionatului de fotbal (eşec cu marca „Giurgiu”). Au plecat
de-a lungul timpului, numeroşi realizatori de talent şi cu succes, care au migrat
spre posturi publice cu onorarii crescute. Mulţi s-au pierdut pe drum, alţii s-au
întors spăşiţi după ce au constatat că nimeni nu le-a simţit lipsa. Ce vreau să
spun: că în ciuda dificultăţilor prin care a trecut şi trece – un post public fiind
incomparabil mai expus suspiciunilor de tot felul şi mult mai greu de plasat
într-o poziţie de independenţă editorială, având, pe deasupra, şi o structură
birocratică care îngreunează şi întârzie luarea deciziilor – Televiziunea Română
rămâne un reper în domeniu. Nu doar o şcoală de televiziune, care a alimentat
mai toate posturile  comerciale cu jurnalişti şi specialişti, dar şi un emiţător de
semnale de echilibru şi stabilitate.   (27 august)

Kossovarizarea Caucazului
Ce de-a mai reacţii indignate, înfuriate, jignite din partea liderilor lumii

democratice după decizia Parlamentului rus de a recunoaşte independenţa de
facto a provinciilor “georgiene” Osetia de Sud şi Abhazia! Ce supărare pe
Saakaşvili, mâncătorul de cravate şi ce imperativă solicitare la adresa CE, NATO,
SUA, ONU şi aşa mai departe, de a nu accepta “dezmembrarea” brutală a Geor-
giei!Ce de mai documente şi principii de drept internaţional invocate pentru a se
denunţa abuzul rusesc! Dacă vom face un exerciţiu stilistic şi vom înlocui din
toate aceste declaraţii cuvintele “Osetia” şi “Abhazia” cu “Kossovo”, vom obţine
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un rezultat perfect identic. Cele două situaţii se potrivesc ca o mănuşă şi doar
schimbarea identităţii emitentelor va putea face diferenţa. Cine se revoltă şi se
miră astăzi de ce se întâmplă în Caucaz, ar fi trebuit să prevadă acest lucru încă
de la declararea unilaterală a independenţei provinciei sârbe Kossovo. Şi atunci
era vorba de suveranitate,  integritate teritorială, de principii de drept. Doar că
promotorii manevrei s-au prevalat de argumentul subţire că Kossovo e altceva
şi că nu va putea constitui un precedent. Naivitate sau prostie? Sau amândouă
- dacă cineva a crezut că ruşii vor lăsa lucrurile aşa, fără a răspunde, în maniera
specifică politicii imperiale. De fapt, Occidentul i-a servit pe tavă lui Putin ar-
gumentul pentru a sancţiona dur principalul “aliat” al Occidentului din coasta
sa. De ce ar fi interpretat Putin şi Medvedev intrarea Georgiei în orbita de in-
fluenţă a Americii, altfel decât a interpretat America instalarea de rachete
ruseşti în Cuba? Nu e aceeaşi formulă? Şi mai ales, de ce n-ar fi răspuns Rusia
solicitării republicilor secesioniste - care, de altfel, n-au făcut parte niciodată
din statul istoric georgian - atâta timp cât exista precedentul Kossovo? În logica
echilibrului global, ruşii au procedat corect - oricum mai corect decât occiden-
talii în Serbia. Iar odată luată această decizie, nici America şi nici NATO nu
vor mai putea întoarce Osetia şi Abhazia la Georgia. Zarurile au fost aruncate
- şi au fost aruncate la Priştina - iar de acum înainte ce se va mai discuta va fi
doar posibiliatea de a opri sau încetini acest proces şi în alte zone critice - unele
chiar în inima Occidentului...   (28 august)

De ce nu se sinchiseşte BRD-ul...
Zilele trecute, pe fluxul unei agenţii de ştiri a fost preluat un articol

în care se făcea referire la un furt de cărţi de credit. Păgubaşa a reclamat faptul
la Poliţie. Apoi, aflând că hoţul încercase să scoată o sumă de bani de pe una
dintre cărţile de credit furate de la un bancomat din incinta ASE, a solicitat
BRD înregistrarea cu camera video a tentativei, pentru a se încerca descoperi-
rea făptaşilor. Spre marea sa surprindere funcţionarii de la BRD au refuzat să
prezinte o copie a casetei invocând... secretul bancar! Incredibil, dar adevărat:
banca protejează identitatea – şi interesele – hoţilor! Pentru funcţionarii de la
BRD şi oamenii cinstiţi şi hoţii sunt totuna: clienţi! În cele din urmă, la inter-
venţia poliţiei, banca a pus la dispoziţie o înregistrare din care lipsea doar... fi-
gura hoţului! Adică banca rămânea consecventă în protejarea secretului bancar.
Nu reiese foarte clar dacă din înregistrarea originală a fost „tăiată” tocmai
această parte sau dacă aparatura de înregistrare de la bancomatul din ASE a
fost programată special să nu capteze figurile celor care fac operaţiuni fraudu-
loase. În cazul în care este vorba despre o acţiune premeditată, singura con-
cluzie pe care o putem trage este că hoţii au colaboratori în interiorul băncii şi
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fac operaţiunile ilicite la anumite ATM-uri, unde identitatea le este „protejată”
prin măsuri ale operatorilor. Faptele evocate nu sunt nici simple accidente şi
nici de natură de a nu genera urmări. Credeţi însă că cineva din conducerea
băncii s-a sinchisit? Că ne-a contactat pentru a solicita amănunte sau a da
explicaţii? Nici pomeneală. Aroganţa băncilor în România este un fapt de
notorietate. Ele îşi tratează clenţii cu superioritate şi nu se dau în lături de la
nicio măsură prin care pot să-şi crească profiturile jecmănindu-l pe acesta în
cele mai diverse moduri: cu comisioane ascunse, cu contracte ilizibile, cu
schimbarea termenilor contractuali după bunul plac. Băncile sunt un jucător
care-şi face singur regulile jocului şi le schimbă pe parcursul acestuia după
cum îi convine. Zilnic presa semnalează zeci, sute de cazuri de încălcare a unor
obligaţii elementare, abuzuri faţă de clienţi, nerespectări ale clauzelor contrac-
tuale... Credeţi că se sinchiseşte cineva de asta? Nu demult Protecţia Consuma-
torului a făcut o anchetă şi a constatat abateri cu duiumul. A dat nişte amenzi
care au fost floare la ureche pentru bancheri, şi cu asta basta. Lucrurile au con-
tinuat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Conform statisticilor, în România
băncile practică cele mai înalte comisioane din Uniunea Europeană. Şi cele
mai multe. Şi cele mai ascunse. Graţie acestei politici băncile şi-au întărit
poziţiile pe piaţă, iar în virtutea acestei poziţii pot să-şi permită să acţioneze
după bunul plac. Banca Naţională nu le controlează decât la condiţiile de cre-
ditare. În rest, le lasă să-şi facă de cap. Relaţia bancă-client nu este nici pe
departe una corectă, etică. Este relaţia dintre cămătarul lipsit de scrupule şi
cetăţeanul lipsit de alternativă şi de protecţie. Dacă s-ar face, acum, un sondaj
privind încrederea în instituţii, sunt sigur că băncile s-ar clasa pe unul dintre
ultimele locuri. Dar atâta timp cât afacerile merg, puţin le pasă.   (29 august)

Dilema Americii
La Denver, Colorado, în faţa a 80.000 de delegaţi, Barack Obama a

fost desemnat oficial candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezi-
denţiale de la sfârşitul acestui an. Ceea ce puţini credeau posibil la debutul
campaniei, din urmă cu aproape un an, s-a întâmplat: America are primul can-
didat de culoare la cea mai importantă funcţie din stat. Şi din lume. Exista o
prejudecată, referitoare la faptul că niciodată, preşedintele al Americii nu va fi
un negru sau o femeie. Ironia sorţii a făcut ca de această dată, jumătatea (teo-
retică) de Americă „arondată” democraţilor, să aibe de ales între cele două
variante imposibile. Până la alegerea finală, care va confirma sau infirma
această prejudecată mai este un pas: alegerile din Noiembrie. Majoritatea ana-
liştilor sunt de acord că după dublul ciclu republican e rândul democraţilor să
vină la putere. Adică al lui Obama. Adică al primului preşedinte negru din
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istoria Americii. Se va putea vedea destul de limpede că adversarii democraţilor
n-au privit cu prea multă seriozitate competiţia desemnării. Altfel n-ar fi de-
semnat un candidat atât de lipsit de har şi de şansă ca McCain. Un om prea bă-
trân pentru nevoia de revigorare a Americii după experienţa unui război de
uzură. Ca şi după Vietnam, America are nevoie de o perioadă de linişte. Nu
McCain pare să fie cel în măsură să i-o ofere. Partidul lui Roosvelt şi Kennedy
îşi va înscrie în istoria sa – dacă Obama va ajunge la Biroul Oval – o mişcare
strategică strălucită. Aceea de a oferi acelui eşalon electoral devenit majoritar,
un candidat care să-l reprezinte. America a încetat să mai fie aceea a categoriei
WASP – albi, de origine europeană, protestanţi. Este o Americă a unui număr
de etnii în care dominantă devine partea de aceeaşi culoare cu Obama. Obama
însuşi, nu mai este reprezentantul curentului „King”, al păturilor defavorizate,
al căror ideal era să poată fi egale cu celelalte. Obama nu este un candidat al
negrilor sau al hispanicilor, ci al acelor americani, de toate rasele, care prin el
văd împlinit la vârf „visul american”. Asta nu înseamnă că cealaltă parte a
Americii s-a resemnat. Nicidecum. Aceasta va pune asupra lui McCain o
presiune extraordinară, căreia nu se ştie dacă venerabilul veteran din Vietnam
va putea să-i facă faţă. Nu e mai bătrân decât era Reagan la acelaşi moment.
America însă nu mai este aceeaşi şi nici contextul mondial. Dilema Americii
e mai presantă ca oricând. Chiar dacă unul dintre termenii săi s-a rezolvat prin
eliminarea femeii. Cu negrul va fi mult mai greu.   (30 august)

Cum a ratat Caiac Parlamentul!
Mi-amintesc că atunci când am citit – cu câteva zeci de ani în urmă

– „Chicago sub teroare”, un soi de istorie a perioadei în care Mafia lui Al
Capone reuşise să îngenuncheze statul de drept, am rămas şocat de faptul că
aşa ceva s-a putut întâmpla în ţara cu cea mai solidă democraţie. Apoi am în-
ţeles că mafia şi criminalitatea se folosesc de anumite conjuncturi pentru a se
manifesta acolo unde libertăţile individului merg până la limita vecinătăţii cu
anarhia. Într-un sistem totalitar, represiv, formulele criminale extreme se ma-
nifestă cu mai multă dificultate, statul şi organele sale nemaiîmpiedicându-se,
în acţiunea lor, de amănunte de ordin legal. Este evident pentru oricine că în
România, odată cu democraţia, a apărut şi s-a perfecţionat crima organizată.
Infractorii noştri, şcoliţi unii dintre ei prin străinătate sau perfecţionaţi la locul
de detenţie, au aplicat în acţiunea lor principiile economiei de piaţă: s-au spe-
cializat, s-au dezvoltat şi şi-au împărţit piaţa. Teritoriul preferat de acţiune ră-
mâne acela al marilor oraşe şi al zonelor de frontieră. Între urbele patriei, câteva
şi-au consolidat tradiţia istorică: Brăila rămâne unul dintre oraşele etalon, ca
şi Constanţa. O spectaculoasă ascensiune a cunoscut însă Craiova. Oraşul de
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pe Jiu este pe cale să devină un alt Chicago, unul românesc. Aici s-au dezvoltat
şi au pus mâna pe oraş reţelele infracţionale cu specific etnic. Războaiele
periodice dintre bandele ţigăneşti sunt deja faimoase. Cum a devenit faimoasă
şi „rezistenţa” românească, organizată de interlopul Caiac împotriva acestora.
Această efervescenţă n-ar fi fost însă posibilă fără contaminarea şi angrenarea
în acţiunile bandelor a autorităţiilor şi a unora dintre reprezentanţii acestora.
De prea multe ori poliţia din oraş colaborează cu bandiţii ori e timorată de
aceştia. A făcut vâlvă relaţia intimă a unei judecătoare din Craiova cu membri
marcanţi ai bandelor. Nu există expresie mai sugestivă a acestui model de
pactizare decât înmormântarea recentă a interlopului împuşcat de un locotenent
al său, care a fost organizată şi escortată de poliţie, şi la care au luat parte, pe
faţă, toate figurile celebre ale lumii mafioţilor, alături de reprezentanţi ai auto-
rităţilor (a participat şi preşedintele Federaţiei de Box - vezi bine Caiac fusese
unul dintre marii sponsori ai boxului local). Cam la o asemenea fază ajunsese
prin anii ‘30, Chicago: o lume amestecată, unde mafioţii dirijau politicienii şi
administratorii urbei! Dacă nu murea, Caiac ajungea precis parlamentar, pe
acest fond de evoluţie a situaţiei...   (01 septembrie)

De ce vrea Tăriceanu monarhie...
Aruncarea pe piaţă a ideii unei restauraţii monarhice este un gest pe

care premierul Tăriceanu îl poate explica într-un singur fel: arătarea pisicii!
Evident, celui care ar putea fi înlocuit printr-o astfel de procedură! Din păcate,
ideea vine când nici măcar Casa Regală nu mai crede în ea. În posibilitatea
realizării ei. Dacă din 1990 până în 1996 subiectul mai stârnea nişte dispute,
şi asta la nivelul unor cercuri din politică şi mass media, astăzi nu mai are nicio
rezonanţă. Casa Regală s-a reintegrat în societatea românească cu o discreţie
ce nu-i poate fi decât folositoare. Aproape uitat de generaţiile tinere, Regele
Mihai a reapărut ca o sperietoare alăturată agresiunii „moşierilor”, de după
Revoluţie. Prima sa tentativă de revenire în ţară a produs confuzie şi interpretări
radicale. Episodul urmăririi sale pe autostarda spre Piteşti şi îmbarcarea cu
forţa în avionul cu care trebuia să se întoarcă în Elveţia rămâne unul dintre cele
mai jenante din lunga istorie a revenirii la normalitate. Adoptat ca un instru-
ment de luptă împotriva FSN-ului, Regele a contribuit direct la descalificarea
parlamentară a PNL-ului din 1992. Propus în mod absurd drept candidat la pre-
şedinţie de către Câmpeanu&Co, regele a lăsat partidul istoric în afara Parla-
mentului. Revenirea „legală” în ţară în scurta vizită din 1992, a produs o
inflamaţie publică rămasă însă fără urmări. Ultima miză regală a fost cea din
2006 când în primele sale declaraţii candidatul Constantinescu promitea,
regretabil, că dacă va câştiga îl va readuce pe rege pe tron. A renunţat rapid la
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idee şi regimul Convenţiei Democratice s-a dovedit a fi mai refractar decât
FSN-ul la ideea reintegrării regalităţii în societatea democratică. Au trebuit să
iasă de la guvernare, cu coada între picioare, adepţii regalităţii, pentru ca în
ultimul său mandat Iliescu să facă câteva mutări neaşteptate dar eficiente: de
la vizita-surpriză la Versoix, când se afla la o conferinţă la Crans Montana, şi
până la retrocedarea Palatului Elisabeta şi a altor proprietăţi regale, culminând
cu numirea principelui Duda ca ambasador itinerant, de către Adrian Năstase
– au fost mişcările iscusite care au anihilat, practic, orice tentativă de resuscitare
a ideii monarhiste. Acum, liberalul Tăriceanu, uitând de lecţia din 1992, agită
din nou ideea restauraţiei, în speranţa că îi va da ceva fiori pe şira spinării lui
Băsescu. Ca orice gest nu prea cugetat, se poate lăsa cu urmări neplăcute pentru
cel care-l face.   (02 septembrie) 

De ce mor românii...
A mai murit un român. În Afganistan. Este tributul pe care-l plătim

condiţiei noastre actuale, de ţară implicată în sistemul organizaţional mondial.
Nu contează că n-am avut vreodată, de-a lungul istoriei, ceva de împărţit cu
Afganistanul. Militarii noştri sunt acolo, însă, în virtutea unor angajamente
luate în virtutea condiţiei lor de luptători profesionişti. În fişa postului lor este
inclusă şi posibilitatea de a-şi pierde viaţa în luptă, nu doar cea a dolarilor pe
care-i încasează şi din care visează să-şi facă o casă sau să-şi ia o maşină. Sunt
cele două alternative ultime: o viaţă ceva mai bună, casă pentru ei şi familiile
lor, sau o cruce şi onorurile militare. Cu toate acestea, emoţia care ne încearcă,
la nivel naţional, cu fiecare episod tragic de acest fel, este mare. Poate prea
mare – fie-mi iertată îndrăzneala. Pentru că românii nu mor doar în Afganistan.
Ei mor zilnic şi în număr nefiresc de mare acasă. Pe drumurile şi şoselele
patriei. Este un tribut parcă de neevitat adus condiţiei de om modern, care face
din automobil expresia unui mod de viaţă. Dintre milioanele de români care
se urcă în fiecare dimineaţă în maşină  şi pornesc spre destinaţiile unde au
treabă, câţiva – adeseori  zeci – nu se mai întorc acasă. Ei sunt descarceraţi cu
dificultate din maldărele de fiare contorsionate în care-şi găsesc sfârşitul, şi
fac ultimul drum spre morgă sau spre cimitir, însoţiţi de disperarea sau de
resemnarea celor pe care-i lasă în urmă. Moartea în accidentele de circulaţie
este una dintre formele cele mai iraţionale şi mai absurde prin care oamenii se
despart de această lume. Pentru că accidentele nu sunt – teoretic măcar – ine-
vitabile. La originea fiecărei întâmplări stau motive de ordin subiectiv: nepri-
cepere, grabă, asumare de riscuri, neatenţie, inconştienţă. Nimic nu a putut
dovedi că există accidente care trebuie să se întâmpkle, care nu pot fi evitate.
De aceea li se şi spune aşa: accidente. Cu toate acestea, parcă nimic nu reuşeşte
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să-i facă pe ce care se aşează zilnic la volan să se gândească mai serios la con-
secinţele unor gesturi care-i pot omorî, sau care pot curma vieţi nevinovate.
Căci aceasta este o altă faţă a accidentului: poţi tu să fii cât de corect, cât de
atent, cât de prevenitor! Nimic nu te poate salva de consecinţele existenţei în
trafic a celor pentru care aceste lucruri nu valorează nimic. Şi în virtutea cărora
poţi deveni, în câteva fracţiuni de secundă, criminal sau victimă nevinovată.
Stau uneori şi mă minunez de faptul că date fiind toate imponderabilele din
acest proces – transportul pe drumurile publice – consecinţele grave sunt mult,
infinit mai puţine decât cele care în mod probabilistic s-ar putea produce şi că
însăşi funcţionarae acestui mecanism se bazează pe  un element extrem de
fragil: încrederea. Încrederea că ceilalţi participanţi la trafic sunt atenţi, prudenţi
şi animaţi de respectul faţă de reguli. Fără această încredere probabil că n-am
cuteza să ieşim pe stradă. Revin însă de unde am plecat: mi-e greu să înţeleg
de ce, în ciuda tuturor evidenţelor care arată că accidentele nu sunt întâmplă-
toare, că ele au cauze concrete şi evidente, continuăm să ignorăm factori care
le-ar putea face evitabile şi plătim, în continuare, un tribut tot mai mare de vieţi
omeneşti pe altarul zeului Automobil?   (03 septembrie) 

O găselniţă anti-băsistă: 
candidatura la funcţia de premier!

Este pentru prima dată când se lansează, cu mare zarvă, un nou tip
de candidatură: cea la funcţia de premier. Pentru cititorul – chiar şi superficial
– al Constituţiei – este limpede care sunt categoriile de demnităţi care pot fi
câştigate prin vot: primar, parlamentar, preşedinte. Funcţia de premier făcea
parte din categoria  celor ce se aplică prin numire. Adică poţi deveni premier
dacă ai cine să te numească. Acum încep să am impresia că la sfârşitul lui
noiembrie se vor introduce pe buletinele de vot şi numele aspiranţilor la şefia
Guvernului! Este, dealfel, o ceva mai veche idee, lansată de un gânditor
profund în ale politologiei, aflat acum într-o funcţie numită la Preşedinţie.
Dl Avramescu îşi dăduse cu părerea într-o emisiune televizată şi ajunsese la
concluzia că aşa s-ar rezolva mai multe probleme. De fapt, cel care a generat
un astfel de proces, este însuşi şeful dlui Avramescu. Imun la reguli şi tradiţii,
Traian Băsescu este cel care a încălcat pentru prima dată procedura constitu-
ţională,  că cel însărcinat cu formarea unui nou guvern este reprezentantul for-
maţiunii sau a alianţei care, în urma alegerilor, deţine majoritatea. După
alegerile legislative din 2004, majoritatea era deţinută de PSD. E drept, cu aju-
torul aliatului electoral, Partidul Conservator. Atunci Traian Băsescu a refor-
mulat prevederile constituţionale şi, având el deja un cui împotriva lui Năstase,
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l-a desemnat cu formarea noului guvern pe amicul său Tăriceanu. Odată de-
semnat, s-a preocupat şi de organizarea unei majorităţi parlamentare: l-a în-
ghesuit pe Copos să-l convingă pe Voiculescu că dacă rămâne cu Năstase, n-are
nici o şansă, că el nici picat cu ceară nu-l va numi pe acesta premier. Unica
soluţie era să treacă în barca Alianţei, în felul acesta deschizându-li-se conser-
vatorilor noi orizonturi de acţiune şi notorietate. Mişcarea i-a reuşit, Năstase
şi PSD-ul au rămas cu buzele umflate şi la cârma ţării a venit cel care avea
să-şi dovedească cu atâta brutalitate lipsa de recunoştinţă faţă de cel care făcuse
dintr-un fost manechin ditamai premierul. Ce se întâmplă acum? De ce s-au
înghesuit şi Geoană şi Tăriceanu să se înscrie pe lista de premieri, pe care până
atunci figura doar numele lui Stolojan? Şi-au imaginat ei că, sensibil la noţiu-
nea de demnitate, Băsescu se va răzgândi şi-l va lăsa baltă pe „dragă Stolo” de
dragul Constituţiei? Că nu va face apoplexie în momentul în care l-ar chema
pe Mircică sau pe Călin şi le va spune: faceţi băieţi Guvernul? Nu cred! Mai de-
grabă cred că este vorba despre o manevră a celor doi outsideri de a genera un
curent de opinie care să incrimineze ostentaţia cu care preşedintele vrea să ia sub
aripa sa ocrotitoare şi Guvernul, pe care-l va încredinţa – indiferent de rezulta-
tul alegerilor – copiilor săi de suflet din PD-L. Cu ce şanse? Evident, minime,
dacă-l cunoşti cât de cât pe dârzul marinar de la Cotroceni.   (04 septembrie)

Trântă româno-ucrainiană, la Haga
La Haga a început procesul intentat de România Ucrainei. Sunt în joc

chestiuni legate de platoul continental al Mării Negre (faimoasa Insulă a Şer-
pilor) şi canalul Bâstroe. S-a ajuns acolo pentru că lungul şir de tratative dintre
cele două părţi nu a dus la niciun rezultat. Or, în astfel de situaţii, intră în joc
arbitrajul internaţional. Relaţia noastră cu Ucraina a fost aproape întotdeauna,
după declararea independenţei acestei ţări, una pe muchie de cuţit. Tradiţiona-
lişti sau reformişti, cei care s-au aflat în fruntea ţării nu au renunţat nici un mo-
ment la orgoliile de mare putere, şi nucleară pe deasupra, a moştenitoarei unei
bune părţi din „averea” fostei Uniuni Sovietice. Dar, dincolo de arsenalul
nuclear, cea mai importantă moştenire a vecinilor noştri de la Nord-Vest este
aroganţa. Parte integrantă a imperiului ţarist şi, după aceea, a celui comunist,
Ucraina s-a identificat practic cu Rusia, preluîndu-i şi continuîndu-i metodele.
Cu ceva mai puţin talent decât al celor de la Kremlin. La Kiev s-a instalat de
o bucată de vreme – după o revoluţie portocalie orchestrată în Occident – un
guvern pro-occidental. Pro-occidental doar în idea unei concurenţe făcute ma-
relui frate. Pentru că, altminteri, democraţia lui Iuscenko nu diferă cu nimic
de cea a lui Putin, dar n-are prea multe asemănări cu cea a lui Bush. Dorinţa
Ucrainei de a intra în NATO face parte din jocul zonal de interese, aceasta
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dorind să joace un rol mai important decât cel pe care i l-a atribuit Kremlinul.
Având în nas cârligul energetic, Iuscenko se face că joacă pe partitura occi-
dentală, interesele sale vitale ţinându-l, însă, strâns legat de Rusia. Dacă nu
prin altceva, măcar prin cel mai mare număr de rusofoni, sau de nostalgici ai
imperiului sovietic, care populează această mare ţară. Nu cred în şansele Ucrai-
nei de a adera la NATO. Dar pentru noi aceasta ar fi singura speranţă a rezol-
vării problemelor noastre bilaterale. Nu Haga, ci Bruxelles-ul ar putea decide
partida. În faţa ameninţării unui veto din partea României – teoretic, foarte
posibil – Ucraina ar trebui să renunţe la pretenţiile sale, înţelegând că altfel nu
are şanse. Din păcate, Băsescu n-a prea cutezat să-i dea de înţeles acest lucru
amicului său Iuscenko, preferând să-i înghită mojiciile şi să-i suporte aroganţa.
Repet însă, această situaţie ar putea fi valabilă doar în situaţia în care opiniile
divergente din NATO s-ar putea aduna în favoarea Ucrainei, ceea ce în viitorii
ani mi se pare puţin probabil. Chiar dacă Ucraina constituie un reper mai
important şi mai relevant decât Georgia pentru NATO, aderarea sa rămâne un
obiectiv de  neatins, cel puţin atâta vreme cât Rusia dispune, discreţionar, de
robinetul energetic.   (05  septembrie)

Ultima bătălie ţărănistă 
pentru... sediu!

Controversata istorie modernă a Partidului Naţional Ţărănesc –
devenit în noua sa ediţie şi Creştin şi Democrat – a durat doar 10 ani: de la
înscrierea sa la tribunal, de către Coposu&Comp, până la dezastruosul final al
guvernării 1997 - 2000 care l-a făcut să eşueze în afara parlamentului. De
atunci încoace PNŢCD a mai fost doar, din când în când, o prezenţă pitorească
prin trecerile succesive dintr-o mână moartă în alta. Partidul şi-a reluat activi-
tatea sub presiunea generaţiei „1945”, trecută prin puşcăriile comuniste. Apa-
renţa gerontocratică a fost atenuată de câteva figuri mai tinere, care au purtat
povara unor funcţii sau promovări datorate comuniştilor sau Securităţii.
PNŢCD-ul a fost principalul beneficiar al dorinţei de schimbare, după expe-
rienţele social-democrate din primii săi ani de democraţie, electoratul punându-
şi în el mai multe speranţe decât putea să ducă. Poziţia dominantă în cadrul
Convenţiei Democrate şi-a datorat-o, în primul rând, prestigiului personal al
lui Corneliu Coposu, iar în al doilea, eşecului înregistrat de liberali la alegerile
din 1992 şi fărâmiţării care i-a urmat. PNŢCD s-a trezit la guvernare, în 1997,
fără cei 11.000 de specialişti şi cu un preşedinte băgat pe gât de Alianţa Civică.
Nevoit să împartă tortul executiv cu liberalii şi democraţii, prin poziţia sa
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aparent dominantă n-a făcut altceva decât să achite deconturile tuturor eşecu-
rilor. Confruntat cu democraţii rapaci şi cu liberalii ezitanţi, partidul venerabi-
lului Diaconescu n-a reuşit nici măcar să-şi digere propriii premieri – Ciorbea
şi Vasile, darmite să mai şi conducă în mod efectiv ţara. Rupţi de realitate,
ţărăniştii au îmbrăţişat perfida propunere social-democrată de a se ridica pragul
electoral la 5%, fiind primii care s-au împiedicat de el şi au rămas pe dinafară.
Din acest moment s-au declanşat lupte fratricide lipsite de obiect care au lăsat
în cele din urmă o carcasă goală pe care s-au mai bătut fără rost câţiva veleitari
nostalgici. Partidul a revenit în actualitate în momentul în care foştii Aliaţi au
început să-şi caute un sprijin care să-i scoată din izolare. Oferta PNL-ului a
fost urmată, prompt, de apariţia unei aripi susţinute nu prea discret de PD-L.
Cadavrul fostului partid a fost revendicat de două grupări la fel de perdante,
care până la urmă nu mai au de împărţit decât... sediile, câte au mai rămas. Şi
să-şi asume costurile funeraliilor definitive.   (06 septembrie)

Alianţele pro şi contra naturii
Asta ar putea fi prima lovitură de teatru a actualei stagiuni politice.

Cea de-a doua ar fi putut fi o refacere a Alianţei DA. Cum nimic nu este im-
posibil în politică, mă aşteptam să-i văd din nou, braţ la braţ, pe Băsescu şi
Stolojan, eventual cu unul lăcrimând pe umărul celuilalt. Dat fiind ultimele
declaraţii, asezonate cu injurii pe care hârtia încă le mai suportă, această pro-
babilitate capătă un contur mai neclar. Oamenii sunt oameni, îşi pot ierta reci-
proc multe lucruri, inclusiv trădări, dar există şi o limită, pe care cele două
partide – PD-L şi PNL – par să o fi atins. Un fapt, minor în aparenţă, deschide
însă o perspectivă surprinzătoare: Vadim şi-a putut păstra scaunul de vicepre-
şedinte al Senatului cu sprijinul cui credeţi? Al celor mai înjuraţi colegi din
Parlament: democraţii. Aceştia au votat cu Vadim în chestiunea funcţiei cedate
de PC într-un moment în care păreau să nu mai aibe nevoie de ea, şi reclamată
atunci când s-a considerat că este momentul să i se dea Tribunului, rămas singur
pe covertă, lovitura de graţie. Rezultatul: Vadim îşi păstrează pentru încă trei
luni funcţia şi privilegiile – în special acela de a vorbi de la tribuna Parlamen-
tului şi nu din sală. Grija cu care Emil Boc a ţinut să justifice acest gest ridică
mari semne de întrebare: să-i fi lovit, aşa deodată, în moalele capului, pe
democraţi, spiritul de echitate? Să fi votat ei din conştiinţă pentru cel considerat
nedreptăţit? Să fie gestul lor unul gratuit, de genul celor care nu se prea întâl-
nesc în politică? Sincer, nu cred. Nu cred că un partid condus de oameni prag-
matici, care în general nu-şi fac prea multe scrupule, devine peste noapte unul
de deontologi. PD-L-ul lui Băsescu are o problemă: e drept, e primul în son-
daje, dar zestrea sa îi este insuficientă pentru a guverna doar cu binecuvântarea
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preşedintelui său. Dar mai mult decât atât, PD-L-ul este un partid izolat,
fără aliaţi şi fără prieteni. Este o condiţie pe care o datorează în special pre-
şedintelui, care a reuşit să-i îndepărteze, prin stilul său, pe toţi cei care ar fi
putut să facă oarece front comun cu ei. Încercarea de a sparge PNŢCD-ul a
fost una eşuată, şi, oricum, beneficiul unei astfel de susţineri este zero. De
ce să nu se încerce o apropiere de PRM, partid care, cu ultimele zvâcniri
ale liderului său, se mai poate salva? O alianţă PD-L – PRM, oricât de îm-
potriva naturii ar părea, poate fi o soluţie. Nu mai morală decât altele, dar
în mod cert mai eficientă. Şi atunci să nu ne mai mirăm – oricât de mare
este imprevizibilitatea lui Vadim – dacă la iarnă vom avea avea pe baricadă
o Alianţă „pentru ţară şi Preşedinte”... (08 septembrie) 

(Pi)Ţurcă contra Fotbal
Nu sunt deloc de acord cu valul de reproşuri care s-a abătut asupra

naţionalei de fotbal: nu a fost o înfrângere ruşinoasă. A fost pur şi simplu o
înfrângere în faţa unei echipe mai bune. Pentru că estonienii au fost în mod
evident peste locul pe care îl ocupă în clasamentul FIFA. O echipă care joacă
aşa cum au jucat elevii necunoscutului antrenor portughez are tot dreptul să
aspire a se clasa printre primele puteri ale fotbalului. În timp ce băieţii noştri
au jucat cum au ştiut şi cum au putut - ar fi absurd să credem că n-au dorit să
câştige, să fie mai buni - un fel de “ţurcă”, estonienii au practicat un fotbal lim-
pede, ofensiv, cu faze de atac lucrate, nu nimerite, şi cu evidenta dorinţă de a
ieşi din teren cu capul sus. Ceea ce s-a şi întâmplat. Am văzut la ei câţiva
jucători asupra cărora se vor repezi de mâine marile echipe, scoţând din bugete
milioane bune. În timp ce în mica ţară baltică fotbalul a crescut constant,
bazându-se pe principii sănătoase şi pe multă muncă, la noi acest sport parcurge
un traseu invers. Fotbalul românesc este bolnav, foarte bolnav. Îl roade un soi
de cancer care are, uneori, perioade de remisiune, şi crezi ca pacientul se face
bine, dar nu e decât o aparenţă, şi boala lucrează mai departe. Acest cancer a
apărut odată cu cohorta de “investitori” de doi bani, care au făcut din acest
sport obiectul tranzacţiilor lor dubioase. Care au scos talentele pe tarabă,
nelăsându-le să confirme, care au aranjat sistematic rezultate pentru a avea ei
câştig de cauză, descurajând total încrederea oamenilor în valoare şi corectitu-
dine. A fost opera unei Federaţii constituite pe principii mafiote, ai cărei con-
ducători se menţin în funcţii şi în privilegii prin presiune, şantaje şi mită. O
federaţie care a tocat banii fotbalului nedând nimic în schimb. Meciul de sâm-
bătă seară poate fi punctul terminus al acestei boli. De la care nu mai există
întoarcere. Cred că am ratat, la Cluj, calificarea pierzând cel mai “uşor” (teo-
retic) meci de acasă. Sunt puncte aproape imposibil de recuperat. În locul lui
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Piţurcă – cel care nu poartă, în niciun caz, singur, responsabilitatea elşecului –
aş fi demisionat chiar în seara respectivă pentru că nimic bun nu îl mai aşteaptă.
Ba din contră. Dacă aş fi în locul lui Mircea Sandu aş face la fel. Aş lăsa totul
baltă şi m-aş refugia pe undeva printr-un paradis fiscal, unde să nu dea nimeni
de mine şi să mă ia la întrebări. Iar dacă aş fi în locul lui Băsescu şi al lui
Tăriceanu aş face tot ce e posibil - tehnic, juridic, administrativ - să salvez cel
mai iubit sport al românilor de la o moarte sigură şi ruşinoasă. (09 septembrie)

Extravaganţa lui Ceauşescu
Faptul că Nicolae Ceauşescu a fost înălţat pe cea de-a treia poziţie

într-un clasament al dictatorilor extravaganţi, alcătuit de cotidianul briatanic
”The Times”, poate să ne umple de mândrie. Iată, am dat lumii, dacă nu alte
valori, măcar un dictator extravagant. Ceauşescu este precedat de liderul de la
Phenian, Kim Jong Il şi de preşedintele filipinez Ferdinand Marcos.Am, însă,
rezerve serioase faţă de extravaganţa lui Ceauşescu. Dacă alte trăsături speci-
fice lui Ceauşescu îl plasează pe merit într-o astfel de galerie, nu extravaganţa
este cea dominantă în cazul său. Se ştiu multe despre Kim Jong Il, despre ve-
leităţile sale de cineast, despre vânătoarea sistematică de fuste, despre ideile
sale năstruşnice. Nu cred însă că o comparaţie între el şi Ceauşescu stă în
picioare. După cum nici între Ceauşescu şi Marcos n-ar putea fi găsite prea
multe similitudini. Când şi-a părăsit ţara, Marcos avea în băncile străine
miliarde de dolari, pe care văduva sa i-a cheltuit cu frenezie . Când a trecut
Ceauşescu dintre cei vii, a lăsat într-un fişet câteva carnete CEC cu sume mo-
deste pe numele copiilor săi. Oricât ar părea de ciudat azi, Ceauşescu n-a avut
o avere personală. Nici nu avea nevoie. Prin calitatea sa putea dispune de orice
ar fi dorit. Dorinţele sale personale au fost totdeauna cumpătate. Iubea fastul,
dar nu pe cel propriu. Considerându-se cel mai iubit, primea onorurile ca pe
unele dedicate unui simbol şi nu unei persoane. Mentalitatea sa de ţăran îl făcea
să procedeze – la nivel macro – precum străbunii: clădea o casă mare, dar îşi
ţinea familia – ţara – în bucătăria de vară, pe mâncare puţină şi muncă multă.
Extravaganţele lui arhitectonice pălesc cu timpul şi nu mai apar atât de hazar-
date. Nici demolarea Bucureştiului vechi ( oare Haussmann n-a fost conside-
rat şi el un criminal când a croit noul Paris?) şi nici proiectele „mega-
lomanice” (altminteri de un nivel modest) nu par să-l mai incrimineze astăzi.
Mă întreb cum s-ar fi descurcat orice guvern care ar fi trebuit să ia de la zero
proiectul metroului, sau al  regularizării Dâmboviţei şi nu-mi vin în minte
decât scandalurile de corupţie şi hoţiile care s-ar fi iscat. Cât despre opulenţa
traiului lui Ceauşescu, mi-aduc aminte comentariile din prima fază , în 1990,
despre „Palatul” său din Primăverii, considerat de jurnaliştii francezi  o
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modestă casă de mic burghez. Noi nu vedeam atunci decât robinetele de aur
(?!) din baie şi cele câteva zeci de perechi de încălţări din garderoba Elenei,
pe care le-au luat ca amintire primii „vizitatori” ai palatului.A fost Ceauşescu
dictator, dar nici pe departe unul atât de extravagant, cum cred englezii care
l-au purtat cu trăsura regală prin Londra. (10 septembrie) 

Gaura mică şi neagră 
şi găurile mari şi verzi

Reprezentanţii unui partid mai sensibil decât altele la nevoile popo-
rului s-au autosesizat şi au cerut încetarea imediată a experimentului care, ară-
tând cum s-a format universul, ar fi putut atrage după sine o catastrofă, formând
o gaură mică şi neagră în care s-ar fi scurs toată agoniseala de până acum a
omenirii. Gest remarcabil, dar inutil, pentru că ziua Z a venit şi experimentul
s-a desfăşurat în ciuda cererii imperative venite de la Bucureşti. Înclin să cred,
mai ales acum, după ce pericolul a trecut, că pentru noi, românii, gaura mică
şi neagră de la Geneva este infinit mai puţin îngrozitoare decât se dovedesc
nenumărate găuri mari şi verzi în care s-au neantizat fondurile şi mare parte
din bugetele României post-revoluţionare. Fie că a fost vorba de privatizări,
fie de licitaţii, fie de încredinţări directe, fiecare pas de acest fel a fost însoţit
de topiri inexplicabile de fonduri, fie de active. O celebră gaură mare şi verde
rămâne cea în care a dispărut, ca-n „Experimentul Philadelphia” , flota
PETROMIN, de n-au mai dat de ea nici cei mai iscusiţi procurori din Parchet.
Am pomenit de „găuri mari şi verzi” pornind de la faptul că echivalentul aces-
tor dispariţii s-a calculat, de regulă, în moneda verde a dolarului american.
Sumedenii de găuri mari şi la fel de verzi s-au produs pe toată perioada de ac-
tivitate a AVAS – şi cum s-a mai numit el înainte, FPS sau APAPS. S-au scu-
fundat în ele fabrici şi uzine, dispărând fără urmă şi fără să lase ceva în vistieria
statului. Ba, aş zice, cea mai mare gaură neagră este chiar AVAS, proiectat să
se autodesfiinţeze după privatizarea principalelor active, dar care nu dă niciun
semn de acest fel, permiţându-şi chiar să-i ofere preşedintelui său Anastasiu
cel mai mare salariu de demnitar, buzunarele acestuia devenind ele însele două
mici găuri negre. Găuri mari şi verzi au însoţit fiecare privatizăre „de succes”,
începând cu Romtelecomul şi continuând cu PETROM şi BCR, vândute pe
sume al căror diametru s-a dovedit a fi considerabil mai mic decât acela al gău-
rii lăsate în averea statului. O veritabilă constelaţie de astfel de găuri, mai mari
sau mai mici, alcătuiesc demnitarii şi înalţii funcţionari ai statului care înca-
sează degeaba sume considerabile, nefăcând mai nimic din ceea ce le-ar reveni
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de drept potrivit mandatelor încredinţate. „Aici sunt banii dv!” – ar trebui să
scrie în dreptul fiecărei găuri de acest fel care împânzesc o ţară ce nu reuşeşte
să-şi revină în niciun fel de pe urma acestui fenomen paranormal, insuficient
cercetat în special de către „fizicienii” de la Parchet.   (11 septembrie)

Preşedintelui 
au început să-i placă plimbările

După ce şi-a lansat canonada obişnuită împotriva mogulilor, preşe-
dintele şi-a luat din nou tălpăşiţa externă. De data asta, tocmai spre Coreea de
Sud, la o conferinţă. Aprig duşman, în primii ani de exerciţiu, al „turismului
prezidenţial”, pe care l-a şi condamnat cu vorbe grele, rezumându-se la vizite
fulger doar pe unde considera că este strict necesar, Băsescu iese spectaculos
din acestă pasă. S-a dus fără vreo treabă anume, preţ de trei zile, să stea la
taclale cu Papa şi cu şeful Marelui Ordin de Malta, după ce a încercat să dea o
coloratură practică la fel de inutilului turneu în jurul Mării Negre. I-a dispărut,
parcă peste noapte, şi fobia faţă de paturile străine, pe care la început le-a evitat
cât a putut. Bag seamă că a început să-i placă până şi bătrânul avion preziden-
ţial B707, pe care la un moment dat a încercat să-l schimbe cu un Airbus din
flota de la sol a TAROM-ului. Prevăd că până la sfârşitul anului va face şi vreo
2-3 turnee mai lungi, unul prin America de Sud şi altul prin Africa, reînodând
astfel o tradiţie de pe vremea primului utilizator al aeronavei prezidenţiale. Ce
vrea să însemne această subită pasiune pentru funcţia de reprezentare a preşe-
dintelui? Că Traian Băsescu se plictiseşte tot mai mult în ţară. Că, lipsit de pâr-
ghii executive, a cam început să se sature de ciondăneala perpetuă cu inamicii
de la guvernare. Că băile de mulţime în teritoriu nu mai sunt atât de răcoritoare
ca pe vremuri şi că tot mai des se găseşte câte o băbuţă sinistrată care să-i zică
câteva de la obraz. Or el nu rabdă chestia asta. Să i se zică. Traian Băsescu,
marinarul de cursă lungă, începe să regăsească în vizitele externe, oficiale sau
cum le-o zice, ceva din bucuriile tinereţii sale hoinare. Având în plus avantajul
unor protocoale pe măsură şi – mai ales – a unor evoluţii publice lipsite de cri-
ticile şi de reproşurile pe care trebuie să le înfrunte la domiciliu.Îi plăceau mult
vizitele oficiale lui Ceauşescu. Era prilejul cu care se vedea tratat cu toată acea
deferenţă care-i confirma statutul special pe care şi-l acordase. I-au placut
– poate într-o mai mică măsură – şi lui Constantinescu, cel obsedat de calitatea
sa de lider zonal. Pentru Iliescu ele au constituit bune prilejuri în care-şi putea
etala discursul mondialist şi preocupările legate de dezvoltarea durabilă, cu
care avea mai puţin ecou în ţară. O lungă experienţă politică şi diplomatică
l-a făcut însă pe Iliescu să evite gafele şi erorile cu care şi-a împodobit activi-
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tatea de gen preşedintele în exerciţiu. Situaţie în care, orice vizită sau turneu
devine, automat, un vast prilej de confuzie sau de generarea unor percepţii
eronate. Iar când se mai întâmplă ca preşedintele să-şi regleze conturile interne
în afară, efectele sunt pe măsură. Aştept cu interes să aud ce trăznăi a mai făcut
şi prin Coreea, după năstruşnica invitaţie adresată Papei.   (12 septembrie)

Mesajul lui Piţi
Chestia asta cu trişatul la Cazinou cade în cel mai prost moment

pentru antrenorul echipei naţionale de fotbal: acela în care echipa merge prost
şi riscă să se împotmolească din startul campaniei de calificare. Relaţia lui
Piţurcă cu jocurile de noroc este una de notorietate. Încă din tinereţe a făcut
cunoştinţă cu puşcăria comunistă, în urma unor partide „ilegale” de barbut, joc
foarte popular într-o anumită zonă a societăţii din care s-au extras câteva dintre
figurile ilustre ale fotbalului de azi. Talentul în manevrarea mingii cu piciorul
l-a salvat pe Piţurcă de la alte oportunităţi de acest fel, oferindu-i chiar un soi
de imunitate care, iată, durează şi astăzi. Faptul că este un împătimit al jocurilor
de noroc nu mi se pare a fi o chestiune care să-l condamne. Unii sunt depen-
denţi de ţigări, alţii de femei, nu puţini de bani. Piţurcă e dependent de risc şi
de senzaţiile tari ale ceea ce poate să însemne „totul sau nimic”. Poate fi trecută,
în ultimă instanţă această dependenţă, la capitolul „hobby”, cu ghilimelele de
rigoare. Problema lui e alta: episodul dezvăluit deunăzi, legat de faptul că a
trişat la Cazinou nu mai ţine de slăbiciune, de viciu. Ţine de caracter. Piţurcă
este, deci, o persoană care încalcă voluntar regulile. Care se situează, de bună
voie şi nesilit de nimeni, dincolo de linia care separă oamenii corecţi de cei
necinstiţi. Dacă a făcut-o, la Palas, acum şase ani, este aproape imposibil să
nu o mai fi făcut şi altădată. Mi-e greu să cred că prima oară când a încercat,
a şi fost prins. Dealtfel, el a trişat câteva zile la rând până când supraveghetorii
s-au dumirit şi l-au dat în vileag. I-au luat banii câştigaţi în ziua respectivă
– vreo 40000 de dolari – şi i-au interzis să mai intre, timp de şase luni, în
Cazinou. Cele şase luni au trecut însă de mult şi Piţurcă este în continuare unul
de-al casei prin aceste localuri. Ceea ce înseamnă că nici nu a tras vreun învă-
ţământ din ceea ce i s-a întâmplat, în afară de acela că trebuie să fie mai atent.
Piţurcă este, deci, un hoţ cu calificare. Nu trişa singur. Avea o întregă echipă
care-l ajuta. De ce au fost atât de blânzi responsabilii Cazinoului? Pentru că
au şi ei muştele lor pe căciulă. Hoţ la hoţ nu-şi scoate ochii. Straniu este că
episodul a rămas secret vreme de şase ani. De ce-a ieşit abia acum la iveală,
e greu de spus. Este însă evident un lucru: că lumea fotbalului este atinsă grav
de această plagă. Gigi Becali are toată admiraţia faţă de Piţurcă. Cu sinceritatea
care-l caracterizează, el spune: al dracu’ Piţurcă, ce curaj a avut! Eu n-aş fi
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putut! – adaugă cu regret finanţatorul Stelei. Este lumea fotbalului de azi.
O lume de pokerişti, de trişori, de aranjori. Când cei din vârf sunt cum sunt, de
unde să scoţi alte modele pentru cei care vin? Modelul lor aliniază o întreagă
generaţie care le va lua locul şi va duce mai departe mesajul de hoţie şi inco-
rectitudine ce sufocă un sport atât de popular.   (13 septembrie)

Proiectele mari, 
de la sfârşit de mandat!

Au guvernările noastre un obicei: spre sfârşit de mandat să lanseze
proiecte de anvergură. De ce n-o fac pe la începutul guvernării, şi o lasă pe
când nu se ştie dacă le vor putea duce la bun sfârşit? Iată, de pildă, proiectul
noului aeroport al Capitalei. Desigur, Otopeniul a devenit insuficient, iar
Băneasa începe să semene cu o autogară de provincie în care se bulucesc abo-
naţii la RATA. Traficul aerian creşte exponenţial, semn că românii nu mai au
timp de pierdut prin trenuri şi autobuze, zile în şir. Şi atunci e limpede că e
nevoie de un nou aeroport. Era deja de câţiva ani, dar să fie şi în ultimul ceas.
Guvernul a anunţat prin gura ministrului de la Transporturi că acesta se va face
pe undeva, prin Sudul Capitalei. N-a dat mai multe amanunte, să nu se prindă
speculatorii de terenuri. Când o să fie cazul, ne spune dl. Orban exact unde se
va face. Cam în acelaşi timp, acelaşi guvern a lansat proiectul unui mare cam-
pus universitar. Câteva sute de hectare, unde se vor concentra instituţii de
învăţământ şi dotările aferente, eliberând centrul de aglomeraţia studenţească.
Va fi ca prin străinătate, unde cei care vor să înveţe o fac în linişte, departe de
lumea dezlănţuită şi de zarva oraşului. Guvernul gândeşte bine şi acţionează
în consecinţă. Ieri, parcă, s-a anunţat că începe demolarea unei părţi a Palatului
Victoria, ca să se poată construi o aripă mai mare şi mai frumoasă, în care să
încapă puzderia de funcţionari care umplu acum până la refuz birourile cali-
brate pe organigrame din alte timpuri. Pentru cine s-ar întreba de ce se zbate
Tăriceanu să creeze cele mai bune condiţii viitorului premier, care ar putea fi
chiar Stolojan, un singur răspuns de bun simţ poate fi dat: pentru că nu e egoist,
pentru că-l preocupă binele naţiunii şi nu propriile interese (numai să nu se
întâmple să se demoleze aripa cu pricina şi să rămână aşa). Tot acum s-a
declanşat şi un alt proiect, de modernizare a Teatrului Naţional. Se modifică
structura, apar spaţii noi care să facă din el un veritabil centru cultural. Evident,
toate aceste proiecte înseamnă foarte mulţi bani. Pe care actualul guvern nici
măcar nu-i are, el mizând pe bugetele viitoare. Important este ca lucrările să
înceapă. Dar, repet întrebarea, de ce tocmai acum, pe final de guvernare şi într-o
perspectivă nu foarte favorabilă pentru acesta? Răspunsul este uimitor de
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simplu: pentru că toate aceste proiecte sunt producătoare de bani, de privilegii,
de beneficii private. De bani pentru partid, în special. Păi chiar credeţi că Orban
n-a dat de veste celor interesaţi şi dispuşi să cotizeze, unde va fi amplasat
aeroportul? Că Iorgulescu n-are el nevoie de fondurile care se vor scurge pe
lângă contractul cu firmele care vor executa lucrările pentru refacerea Naţio-
nalului? Că dl. Adomniţei n-a vizat şi el nişte parteneri care să livreze la cheie
suprafaţa necesară campusului, din terenuri deja achiziţionate? Toate aceste
proiecte sunt producătoare de bani atât de necesari campaniei electorale şi câş-
tigării unei poziţii cât mai bune în viitorul ciclu. Chestia asta n-au inventat-o
liberalii, dar ei se dovedesc a fi mai prompţi decât alţii. În fraierirea electora-
tului şi în sfidarea bunului simţ. Deocamdată. Următorii vor veni cu ce-au
învăţat de la ei şi ceva pe deasupra. E doar legea progresului!   (15 septembrie)

De ce ne mor actorii?
Ca pe o sinistră bandă rulantă, marii noştrii actori trec în eternitate

unul câte unul, lăsând scena tot mai goală. Ultimul dintre aceştia este Ştefan
Iordache. L-am revăzut, în tocmai ziua trecerii sale dincolo, într-un film realizat
de TVR, în care făcea o mărturisire care, prin prisma evenimentului, suna tra-
gic: Iubesc viaţa! Mi-aş retrăi-o din nou, cu tot ceea ce mi s-a întâmplat – bune
şi rele. Nu a mai avut răgaz. S-a dus dintre noi, în cel mai iubit, de către el,
moment al anului: cel în care se culeg strugurii şi se face vinul. Era, pentru
Ştefan Iordache, un adevărat ritual, pentru care se pregătea cu minuţie şi pe
care-l savura moment cu moment. Vinul era, pentru el, tovarăşul momentelor
adevărate, cele de prietenie, de comuniune, de solidaritate umană. Pentru că
Ştefan nu iubea doar viaţa. El iubea oamenii, cărora le dăruia încrederea şi
prietenia sa. Şi talentul său. În acelaşi reportaj Iordache mărturisea că face parte
din istoria teatrului românesc. Se considera unul dintre cei care au dus mai
departe, cu dăruire şi talent, flacăra vie a unuia dintre cele mai complexe şi
mai extraordinare fenomene culturale al ultimei jumătăţi de secol şi ceva:
teatrul! A fost epoca marilor actori, a marilor creaţii regizorale şi interpretative,
a marilor spectacole care produceau fantastice comuniuni cu un public sensibil
şi avizat. Teatrul a fost – cred eu – suprema formă de rezistenţă a poporului
român la procesul de îndoctrinare ideologică – cel care s-a lovit ca de un zid
de adevărul creaţiei – de necontrolat şi de nemanipulat! Ştefan Iordache a fost
unul dintre acei mari actori care reuşeau să facă să treacă rampa, dincolo de
cuvinte şi de text, adevărurile şi crezul unei culturi vii şi autentice. Teatrul
românesc, de la generaţia lui Sică Alexandrescu, cu marile sale montări clasice
şi până la aceea a lui Ştefan Iordache şi ai săi „cei mai iubiţi dintre pământeni”,
a fost un fenomen unic, irepetabil. Seva culturală a acestei naţii pare a se fi
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epuizat dând recolte fantastice, de neînţeles, dar cu atât mai copleşitoare.
Această sevă parcă şi-a secat izvorul, şi, cu fiecare nume mare care trece
implacabil în eternitate, scena rămâne tot mai goală şi mai tristă. De ce ne mor
actorii? În primul rând pentru că aceasta este legea firii. Dar, în al doilea rând,
pentru că ei au devenit nişte dinozauri ai spiritualităţii, condamnaţi la pieire
de pâcla deasă a mercantilismului şi a „veleitarismului” care se aşterne deasu-
pra lumii lor. În concurenţa nedreaptă cu „actorii” voraci şi mult mai adaptaţi,
ai politicii şi ai business-ului contemporan, marii noştri actori, marii noştrii
oameni de cultură se retrag, în linişte şi uitare, în panteonul memoriei nostre.
Fie-le ţărâna uşoară şi amintirea talentului lor eternă.    (16 septembrie)

Catindatul Călinescu
În timp ce candidata Oana Zăvoranu mai stă pe gânduri, dacă să can-

dideze sau nu pentru Vadim, candidatul Florin Călinescu e hotărât sa devină
politician liberal. Propensiunile politice ale celui care a devenit vedetă parodi-
indu-i pe politicieni nu sunt chiar de ultimă oră. Măgureanu a vrut să facă din
el candidatul la preşedinţie al defunctului său partid. O vreme a cochetat cu
ideea de a reprezenta comunitatea romilor, faţă de care are o deloc ascunsă
simpatie, printre apropiaţii săi numărându-se şi Mădălin Voicu dar şi Gheorghe
Florea de la Bragadiru. Cu vreo două legislaturi în urmă mergea pe la şcolile
de partid – sau cum se numeau atunci – şi le dădea lecţii tinerilor, sub privirile
admirative ale lui Meleşcanu, pe vremea aceea şef al unui alt partid. Ultima sa
performanţă, politică să-i zicem, o reprezintă şarja pe alocuri grosieră, a pre-
şedintelui Boerescu, într-un sitcom care n-a prea dat telespectatorii PRO TV
pe spate. Prezenţa popularului actor de comedie printre candidaţii pentru vii-
torul Parlament este expresia cea mai plastică a ceea ce devine, în hei-rup-ul
negândit care a dus la adoptarea în pripă a acestei formule, votul uninominal.
Singurul lucru care contează, în viziunea şefilor de partide confruntaţi cu ne-
milosul prag, este notorietatea candidaţilor. Nu mai este vremea locomotivelor,
să agăţi după o personalitate cunoscută, vagonul de listă cu tot felul de plătitori
de bilete de care n-a auzit nimeni. Acum bătaia e pe viaţă şi pe moarte, în fie-
care colegiu, şi câştigă cel mai cunoscut, nu cel mai priceput. Florin Călinescu
este un astfel de exemplar. Actor talentat, dar modest, el şi-a făcut intrarea în
galeria VIP prin exploatarea inteligentă a unei şanse: aceea pe care i-a dat-o
Sârbu când l-a pus să facă emisiunea matinală în care acesta îşi putea lăsa liberă
incontinenţa verbală fără prea multe riscuri. Treptat, Călinescu şi-a făcut o
echipă şi a dezvoltat un soi de scheci bazat pe suculenta actualitate a vremii,
care s-a bucurat de succes. A fost promovat la orele serii şi succesul a ţinut
atâta timp cât s-a întins în conformitate cu plapuma sa intelectuală: 10-15
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minute. Când a trecut la forme mai complexe -  de genul moderării de emisiuni
cu invitaţi – carenţele de cultură şi instrucţie au ieşit la iveală şi succesul a
început să scadă. Pentru un actor, însă, succesul e ca drogul. Călinescu a refuzat
să înţeleagă că nivelul maxim de incompetenţă la care ajunsese se datora nu
doar circumstanţelor, dar şi maşinăriei complexe puse la dispoziţia sa de post.
Orgoliul l-a mânat spre un rol ultracomplex, managerialo - vedetist, la muri-
bundul Tele7abc, unde n-a reuşit, în ciuda milioanelor cheltuite de patronul
Robinson, nici o revitalizare. A reuşit însă un naufragiu perfect, părăsind barca
cu puţin înaintea scufundării şi revenind, în cele din urmă, cu coada între
picioare, de unde plecase. Cum nimeni nu învaţă nimic, nici din succesuri şi
nici din eşece, Călinescu nu e scutit de acest sindrom. Culmea este că posibi-
litatea de a ajunge în instituţia de care şi-a bătut joc cu consecvenţă este con-
siderabilă. Odată ajuns acolo, are două şanse: să se ia în serios şi să eşueze
lamentabil, sau să-şi joace în continuare rolul de pe scenă. Şi într-un caz şi în
altul nu are decât de pierdut.   (17 septembrie) 

Mintea Roman-ului cea de pe urmă
Petre Roman a apărut în politică precum Venus din spuma mării.

A fost extras din vârtejul revoluţiei de vechii prieteni ai tatălui său şi propulsat
în doar câteva zile până la vârful guvernului. A fost o decizie pe care la vremea
respectivă nimeni nu s-a gândit să o conteste, cu atât mai mult cu cât personajul
era carismatic şi dădea foarte bine pe ecranele televizoarelor, când îl  intervie-
vau reporteriţele de la televiziunile marilor puteri. Că lectorul universitar de
mecanica fluidelor n-avea experienţă de conducere nu era un impediment.
Dealtfel, cine mai avea aşa ceva în afara lui Iliescu? Iar acesta avea pentru toţi.
Succesul iniţial al tandemului Iliescu – Roman s-a datorat sentimentului ma-
selor că experienţa şi ponderea primului se pot îmbina fericit cu iniţiativa şi
„obrăznicia” celuilalt, angrenând un parcurs mai puţin abrupt pentru ceea ce
se numea atunci tranziţie. Combinaţia aceasta n-a rezistat prea mult timp,
orgoliul şi aroganţa tânărului reuşind să-l scoată din „pepeni” pe mai vârstnicul
şi mai abilul politician, care n-a pregetat să-l arunce peste bord la primul seism
major. De-a lungul celor aproape doi ani de guvern, Petre Roman a dat măsura
calităţilor sale de reprezentare ce au făcut din el un excelent sol extern. Pro-
blematica internă l-a depăşit însă constant. La demiterea/demisia sa din 1991,
Iliescu a făcut tentativa de a-l momi cu funcţia de ministru de Externe sau de
înalt reprezentant diplomatic, pe care însă le-a respins ca fiind sub demnitatea
şi exigenţele sale. Cu o răbdare de invidiat, Roman a parcurs Canossa opoziţiei,
ducându-şi cu aplomb micul partid democrat spre o revenire spre prin plan. La
alegerile din 1996 a revenit la putere, alături de Convenţia Democratică,
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electoratul de dreapta uitându-i extracţia de stânga. A devenit preşedinte al
Senatului, şi, în ultima parte, ministru de Externe. S-a comportat onorabil în
ambele ipostaze, deşi această performanţă i-a fost aproape fatală: la alegerile
din 2000 partidul său a obţinut un scor incredibil de mic, iar el, în calitate de
aspirant la preşedinţie, unul ridicol. Cu toată asigurarea primită din partea „mâi-
nii sale drepte”, Băsescu („Petre, eşti cel mai bun!”), n-a putut să preîntâmpine
debarcarea sa de la conducerea partidului pe care-l înfiinţase şi cu care traver-
sase un deceniu de tranziţie bezmetică. Orgoliul – acelaşi orgoliu – l-a făcut să
nu accepte o poziţie subordonată fostului său subordonat şi şi-a căutat rostul
prin alte părţi. A încercat să creeze un alt partid, cu care a eşuat lamentabil la
alegerile din 2004. A dorit să recupereze sigla „democrată” prentru utilizări
ulterioare. Pentru ca, iată, acum, să primească un colac de salvare din partea
mai vechiului său adversar din Alianţă: Tăriceanu l-a numit înalt reprezentant
al Guvernului pe lângă românii din străinătate, poziţie prin care îşi poate face
o eficientă campanie electorală pentru un mandat parlamentar din partea dias-
porei. Recuperarea lui Roman este, cred, un lucru bun pentru politica româ-
nească. Are de-acum suficientă experienţă pentru a nu mai repeta greşelile
trecutului şi pentru a se manifesta ca un catalizator al vieţii politice, renunţând
la păguboasele sale orgolii şi la catalogările fixiste care l-au dus pe marginea
terenului de joc. (18 septembrie)

O drezină 
în depoul uninominalelor...
Vreme de cinci cicluri electorale au fost la modă locomotivele politice

cu aburi. Acestea erau plasate pe şina prezidenţială, iar rolul lor era de a trage
partidele aferente cât mai departe pe traseul procentelor. În vagoane erau
îmbarcaţi, la grămadă, politicieni autentici şi politicieni de umplutură, afacerişti
în căutare de imunitate sau de pile care să le sporească cifra de afaceri, neave-
niţi de toate soiurile – toţi sub umbrela „listei”. În linii mari, procedeul a func-
ţionat. Cel mai performant rămâne Iliescu, un soi de „Pacific” care se aşternea
mai greu la drum, dar când intra în linie dreaptă, bătea orice concurenţă. O altă
locomotivă a fost Vadim, una fără vagoane, călătorii săi fiind agăţaţi de tam-
poane sau cocoţaţi pe acoperiş. Pe varianta dintre abur şi Diesel-Electric s-a
postat, în 2004, Băsescu, cel care a forţat practic intrarea la guvernare a garni-
turii sale. În alte cazuri, locomotivele au stat, practic, la remorca inerţiei
vagoanelor: Constantinescu n-a fost un politician de tracţiune, el a fost instalat
de Alianţa Civică în cabina conductorilor în speranţa că va dobândi rapid
experienţă de mecanic. Cel de-al şaselea ciclu capătă, prin şocul uninominalului,
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caracteristici aparte. Vechiul depou de locomotive e gol. Acestea au fost date
ori la reparat, ori la fiare vechi. Decuplate de legislative, rolul lor scade până
la zero. Cine va trage, totuşi, partidele? Primul politician de tracţiune înscris
în competiţie este Stolojan. El a fost desemnat – cu nodurile în gât de rigoare
– de PD-L să pompeze aburii partidului băsescian, asumându-şi dacă va fi
cazul, rolul de premier. Stolojan este, deocamdată singur în depou şi nu în
calitate de locomotivă, ci în aceea de drezină. El va trebui, cu propriii muşchi,
să pună în mişcare vehiculul care va agăţa vagoanele uninominale şi să le
tragă spre linia de sosire a alegerilor din toamnă-iarnă. În spatele său, cu por-
tavocea în mână, ca la canotaj, se va afla cel care-i plângea pe umăr mai acum
patru ani, stimulându-l să ţină cadenţa. Alte două drezine de partid se pregă-
tesc de cursă: Geoană şi Tăriceanu. Deocamdată încă îşi ung roţile şi verifică
angrenajele. Nici unul nu este prea musculos – ori cam pe asta trebuie să te
bazezi – dar ambii sunt animaţi de vechiul slogan civic: dacă singuri nu
puteam face mare lucru, doar împreună puteam reuşi! Chiar dacă evoluează
pe ecartamente diferite şi nu se călăuzesc după aceleaşi semnale, ei au de
întâmpinat aceeaşi provocare: refuzul lui Băsescu de a-l numi pe vreunul din-
tre ei premier! Ca să verifice dârzenia marinarului, trebuie să câştige. Iar ca
să câştige, vor trebui să-l bată pe Stolojan. Cum? Nimeni nu ştie prea exact.
Poftiţi în vagoane!   (19 septembrie) 

Guvernanţi şi guvernatori
„Să nu vă pună cumva dracul să trageţi nişte tunuri în final de man-

dat!” – i-a avertizat Mircea Geoană pe colegii săi de (ne)guvernare de la PNL,
în cel mai pur stil caragealian. Adică, mai pe şleau spus, nu daţi tunuri fără
ştirea sau participarea noastră! Rugat să explice avertismentul într-o emisiune
TV, preşedintele PSD s-a eschivat elegant. Pentru noi, cei care ştim obiceiurile
guvernanţilor, care nu se schimbă cu una cu două, este destul de limpede şi
transpare chiar din câteva vorbe aruncate parcă din întâmplare. „Cred că acest
aeroport poate deveni o problemă pentru cetăţeni” – zice, grijuliu, premierul.
Aşa, într-o doară. Adică pentru bieţii oameni care s-au înghesuit să dea căruţe
de bani pe terenuri aflate gard în gard  cu aeroportul, şi care acum îşi dau seama
că îi deranjează zgomotul pe care-l fac avioanele. În consecinţă, fără să ne-o
mai spună premierul, înţelegem că trebuie făcut ceva pentru „cetăţeni”. Şi acest
ceva nu poate fi decât desfiinţarea aeroportului. Ce urmează după, devine
interesant: vă imaginaţi ce inginerii vor fi necesare pentru a da un nou viitor
acestei întinderi de mii de hectare? Ce afacere senzaţională va fi construcţia
unei noi zone rezidenţiale de lux în coasta marelui complex comercial din
Băneasa? Ce tun de final de mandat ar putea fi o ordonanţă de guvern care
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schimbă destinaţia acestor terenuri? A ajuns într-o fază finală campania de „se-
chestrare” a Camerei de Comerţ şi a bunurilor sale. Echipa liberalului Vlasov
şi a liberalului Silaghi a trudit din greu să pună mâna – indiferent de mijloace
– pe Camera Bucureşti şi – mai ales – pe ROMEXPO. Au fost sprijiniţi în
permanenţă de premierul liberal care nu vede nici el cu ochi buni îngrămă-
deala care se produce la fiece eveniment expoziţional în aceste zone aglo-
merate. Ce-aţi zice de o altă ordonanţă de guvern pe final de mandat prin
care se acordă o altă locaţie pentru ROMEXPO, urmând ca terenul de la Casa
Scânteii să capete o destinaţie mai „pragmatică”? Una imobiliară, să zicem?
V-ar deranja prea tare? Scrupuloşi cum suntem noi, jurnaliştii, şi invidioşi
pe deasupra, nu vedem cu ochi prea buni ascensiunea fulminantă a colegului
Mihaiu până la funcţia de  Guvernator al Deltei. Lui Tăriceanu&Comp i se
pare însă pe deplin justificată decizia lui Korodi. De ce să n-avem acolo un
om cu care să scoatem ochii presei? Că are şi el niscai interese prin zonă
(a zis-o Bittner, nu noi, şi n-a prea fost contrazis) nu e rău, pentru că-i putem
spori cointeresarea. Şi cine o să-l scoată din funcţie după doar 2-3 luni de
mandat, fără să rişte să-şi pună în cap nişte trusturi de presă ? Nu-i aşa că
miroase a tun, dintre cele de care pomenea Geoană? (20 septembrie) 

“Succesurile” unei guvernări
Destul de puţin băgat în seamă, „raportul” prezentat de premierul

Tăriceanu, săptămâna trecută, după cei aproape patru ani de guvernare liberală
a pus în evidenţă, aşa cum era de aşteptat, doar „succesurile”. Despre „eşece”,
nici un cuvinţel. Dealtfel, nici nu era nevoie. Vorbesc despre acestea, zilnic,
foştii aliaţi ai liberalilor, care au uitat brusc şi dintr-o dată, că timp de doi ani
au fost parte şi la bune, dar mai ales la rele. Uită democrat-liberalii că cei doar
4 kilometri de autostradă, pe care-i tot pomenesc, se datorează, în primul rând,
incompetentului ministru Dobre, trimis în Executiv de Băsecu personal, din
rezerva sa de cadre de la Primărie. Uită că acest ministru buimac a stopat
lucrările pentru o pretinsă verificare a contractului, pe care n-a mai reuşit să o
facă decât în sens invers: plătind mai mult, inclusiv penalizările şi celelalte
clauze prevăzute cu grijă de americani în contract. După blocajul acesta, alţi
doi ani au fost necesari ca să se urnească din loc lucrările, de data asta sub
înţeleapta conducere a lui Orban, care se pricepe la drumuri cam la fel de bine
ca şi Dobre. Un alt ministru democrat (iar apoi şi liberal) care îşi cotcodăceşte
pe toate drumurile criticile, este celebra Sulfina Barbu, din aceeaşi pepinieră
băsesciană de la Primărie. Vezi bine, zice dânsa, inundaţiile din ultimii doi ani
s-ar fi produs pentru că nu s-au implementat programele domniei sale. Or pro-
gramele domniei sale n-au însemnat altceva decât darea unor lucrări de hidro-
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amelioraţii, mai mult sau mai puţin necesare, pe mâna clienţilor PD. Iar când
a venit PNL-ul la putere, le-au luat de la aceştia, ca să le dea alor lor! Un succes
în viziunea liberală ar fi mărirea pensiilor. Este chiar curios că un guvern liberal
nu găseşte să se laude cu altceva decât cu nişte măsuri populiste de stânga.
Zice Tăriceanu că creşterea economică neaşteptată din acest an ar fi permis
mărirea pensiilor de la 1 Octombrie, şi nu sula pusă în coastă de PSD. De ce,
însă, să nu se  arunce prostimii nişte fărâmituri de la masa îmbelşugată a
bogaţilor, taxaţi cu doar 16 la sută pentru  yachturi şi pentru SUV-urile Hummer
şi Q7, la fel ca pentru bărcile cu vâsle şi Daciile fraierilor? Pentru că dacă e
vorba despre performanţe, aceasta este cea adevărată: guvernarea Tăriceanu
i-a făcut pe bogaţii României mai bogaţi, iar pe săraci, mai săraci. Dintr-o
simplă trăsătură de de condei: impozitul unic să trăiască!   (22 septembrie)

Candidatul - surpriză: MRU
Personal n-aş prea agrea ideea unei culpe în faptul că un student

eminent a fost remarcat şi promovat în stucturile organizaţionale ale vremii.
Mi se pare chiar logic, pentru că sunt convins că eşaloanele superioare ale fos-
tului partid comunist n-au fost populate doar de indivizi lipsiţi de calităţi
personale, compensate doar de slugărnicie şi oportunism. Şi nici oportunismul
nu mi se pare, la urma urmei, o trăsătură sută la sută negativă: specularea şansei
face parte din regula oricărui tip de competiţie. Când a devenit, spectaculos e
drept, secretar de stat în guvernul Ciorbea, la Ministerul de Externe, Mihai
Răzvan Ungureanu nu avea un record personal la fel de spectaculos, cu excep-
ţia celui din perioada utecistă. Avea însă o mare dorinţă de a promova şi era
înzestrat cu calităţi ajutătoare. S-a bucurat şi de sprijinul miniştrilor care s-au
perindat, în perioada Convenţiei Democratice – Severin, Pleşu şi Roman – la
cârma Externelor şi, dacă n-ar fi fost eşecul remarcabil al acestei guvernări
– soldat printr-o masivă sancţiune electorală – poate că şi cariera lui Mihai
Răzvan Ungureanu a fi căpătat încă de atunci o altă traiectorie. Însă, cum se
întâmplă, orice rău poate fi spre bine. Plasarea sa la SECI, la Viena, cu sprijinul
direct al amicului Bodo Hombach, l-a ţinut într-un con de umbră, dar l-a şi
protejat, prin lipsa expunerii mediatice. Aşa încât atunci când s-a format
Guvernul Tăriceanu, opţiunea pentru el, ca ministru de Externe, a apărut
aproape ca una firească. Mai puţin firească a fost însă condiţia în care l-a plasat
evoluţia relaţiilor dintre preşedinte şi premier. Aflat la mijloc, între ciondănelile
şi răfuielile dintre cei doi foşti aliaţi, Ungureanu a fost nevoit să danseze pe
sârma subţire a compromisului, ceea ce n-a putut duce la altceva decât la o că-
dere spectaculoasă, fără plasă. Incidentul românilor arestaţi prin Irak a produs
o veritabilă criză internă, rezolvată doar prin demisia – atent negociată – a
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ministrului şi prin întoarcerea sa la primitoarea Vienă, unde îl aştepta, de fapt,
familia. Că chiar Tăriceanu avea să-l regrete, în perioada prestaţiei dezastruoase
a unui alt tânăr liberal, incomparabil mai puţin pregătit pentru această funcţie
decât Ungureanu (e vorba despre Cioroianu) e altă poveste. Cert este că
Băsescu a avut un bun prilej de revanşă atunci când funcţia de director al SIE
s-a vacantat prin demisia fostului său consilier şi când propunerea ca Ungu-
reanu să-i ia locul a reprezentat un fel de sulă în coasta premierului. Tăriceanu
n-a prea avut loc de întors, fiind vorba şi de un liberal de-al său şi a înghiţit, cu
noduri, găluşca. De când e şef peste spioni, Ungureanu s-a comportat, în linii
mari, în nota atribuţiilor de serviciu. A mai spart câteodată tăcerea cu declaraţii
mai puţin diplomatice, dar care n-au mai făcut vâlva de altădată. Acum se află
iar în colimatorul presei prin zvonurile de pe „surse” cum că Băsescu l-a pre-
gătit pentru o nouă lovitură: propunerea sa ca viitor premier, într-un scenariu
care implică repetarea clacării tradiţionale a lui Stolojan. Cât e simplu scenariu
şi cât realitate, vom afla mai curând decât se crede…   (23 septembrie)

Guvernul Tăriceanu: 
Record de suspendări!

Nu-mi amintesc ca fenomenul care marchează acut actuala guvernare
să fi avut precedent. Au fost remanieri, au fost demisii prin mai toate guvernele
de până acum, dar suspendări nu! Ce anume dă această nedorită notă de origi-
nalitate Executivului condus de preşedintele liberal? Este, în primul rând,
rezultatul lipsei de coeziune. Iniţial acest guvern s-a format pe două paliere:
cu democraţii pe care i-a impus Traian Băsescu, majoritatea din “pepiniera sa
de cadre” de la Primărie, şi cu liberalii liberi de alte atribuţii, în special din
prima linie a amicilor premierului, cărora li s-au adăugat reprezentanţii celor
două partide care au contribuit la formarea coaliţiei de guvernare: maghiarii şi
conservatorii. Ce a rezultat a fost un ghiveci de competenţe şi de interese, lipsit
de coeziune şi de viziune. Practic au funcţionat - ca pe vreamea Convenţiei
Democrate - mai multe guverne într-unul singur, premierul neavând prea multă
autoritate asupra celor care nu făceau parte din partidul său. În aceste condiţii,
fiecare membru şi-a văzut mai degrabă de interesele proprii şi de partid, decât
de cele ale ţării. De la aceste viziuni au plecat şi problemele. Cel mai pragmatic
- Nagy Zsolt - a lucrat aproape pe cont propriu, făcând din MCTI o feudă
maghiară pe care i-a arendat-o lui Stanchev. Mai timid, Sereş s-a jenat de unele
dintre demersurile pe care a fost forţat, practic, să le susţină în Guvern (Petrom
Service şi cei 8%), dar a mers înainte. Atanasiu a căzut victimă conflictului
dintre palate şi iluziei că ar însemna ceva, personal, pe tabla de şah a puterii.
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A fost suficientă o reclamaţie a consilierei prezidenţiale Săftoiu ca să zboare
din funcţia de la Industrie şi să ajungă într-una mai mănoasă la AVAS. Despre
bietul Remeş şi caltaboşii săi ce să mai vorbim: a făcut figură de relicva dintr-o
altă eră, un dinozaur al şpăgii, rătăcit printre prădătorii moderni. O altă victimă
a conflictului deschis dintre premier şi preşedinte a fost “tânărul mafiot”
Chiuariu, ajuns prin protecţie fenechistă într-un scaun mult prea fierbinte.
Ultima piesă de pe tabla de şah a suspendărilor este ministrul Muncii, Păcuraru.
Nu ştiu exact cât de victimă nevinovată este acesta. Ştiu doar că prin suspen-
darea sa Guvernul Tăriceanu îşi consolodează eticheta de Guvern corupt, în
care mişună amatorii învârtelilor profesioniste. Evident că eticheta nu acoperă
în întregime gama de motivaţii şi de pretexte care au dus la această avalanşă
de suspendări sau autosuspendări. Este un punct ochit şi lovit de către preşe-
dinte în meciul său în prelungiri cu premierul care, în urmă doar cu patru ani,
îi era ca un frate. Frate - frate, dar...   (24 septembrie)

Ce semeni şi ce culegi…
Preşedintele Traian Băsescu şi-a prezentat cel de-al patrulea mesaj

către naţiune în faţa camerelor reunite ale Parlamentului. Reunite, e un fel de
a spune. În timp ce preşedintele Senatului se află prin Mexic, iar cel al Camerei
refuză ostentativ să participe la manifestările în care evoluează preşedintele,
reuniunea a fost prezidată de „vici”. În sală au fost prezenţi mai puţin de
jumătate din numărul total de parlamentari, iar dintre aceştia majoritatea au
reprezentat-o deputaţii şi senatorii PD-L. Cu alte cuvinte, preşedintele s-a adre-
sat, în primul rând, propriului său partid şi celor câţiva „invitaţi speciali”. Evi-
dent că, în aceste condiţii, mult mai inspirat ar fi fost dacă s-ar fi adresat
naţiunii, ca de obicei, de  pe treptele de la Cotroceni. Absenteismul masiv al
aleşilor, la o manifestare la care s-a autoinvitat primul dintre aleşi, apare din
primul moment ca un gest nepoliteţe. Nu faţă de omul Băsescu, ci faţă de
instituţia pe care acesta o reprezintă. Din al doilea, ea se înscrie ca un protest
faţă de atitudinea exprimată constant de preşedintele Băsescu faţă de cei „322”.
Întâmplător sau nu, aceştia au fost, în mare, cei care n-au onorat evenimentul,
în mod justificat, dat fiind faptul că preşedintele nici nu şi-a retras acuzaţiile şi
nici nu şi-a cerut scuze. Prezenţa sa în faţa unor persoane pentru care nu ma-
nifestă nici un fel de respect nu are nici o logică, cu atât mai mult cu cât
n-ar fi servit decât ca prilej pentru lansarea de noi acuzaţii. Nu este normal
ceea ce se întâmplă, dar Traian Băsescu trebuie să realizeze, măcar acum, la
final, că nu poţi să culegi decât ceea ce semeni. În altă ordine de idei, dis-
cursul său de ieri ar fi meritat o altă primire. Lucru remarcat, de altfel, în
funcţie de propriile viziuni, de câţiva dintre reprezentanţii opoziţiei. Mircea
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Geoană a întrezărit o posibilitate de a fi numit premier, în ciuda declaraţiilor
anterioare, iar PRM-ul şi-a văzut confirmate, de la nivelul Cotrocenilor, pro-
priile opţiuni electorale. Altminteri, am sentimentul că puterile din stat au
ajuns la apogeul dezbinării, lucrând tot mai puţin şi mai dezlânat pentru
binele, proclamat doar, al naţiei care i-a ales. (25 septembrie)

De la uninominal la unicameral
Dacă o să cadă votul uninominal din cauza “tertipurilor” Guvernului

(“V-am spus eu?!” - va clama triumfător, preşedintele) în mâneca adversarilor
acestei variante electorale rămâne o carte: cea a Parlamentului unicameral. De
ce are România două Camere ale Parlamentului? Pentru că aşa au considerat
“părinţii” Constituţiei că poate fi potolită foamea de funcţii a noilor democraţi
de după Revoluţie. Şi aşa putea fi continuată, pe şest, o tradiţie care dubla sis-
tematic schemele şi numărul lefegiilor la stat. În comunism erau structurile de
partid care le dublau, până la vârf, pe cele de stat. De ce ar fi fost altfel după?
S-a propus şi s-a acceptat cu entuziasm că democraţia reală nu poate fi instau-
rată decât cu vreo 500 de parlamentari. Soluţia n-a fost deloc justificată, deşi
era evidentă dublarea inutilă de competenţe şi faptul că mare deosebire între
ceea ce fac senatorii şi ceea ce fac deputaţii nu este nici astăzi. A contat doar
faptul că partidele îşi puteau satisface clientela politică cu sinecuri bine remu-
nerate şi adăpate cu un număr impresionant de privilegii. În “fabrica de legi”
muncesc cam o treime dintre “angajaţi”, restul dormitează sau chiulesc pe bani
publici. Este şi motivul pentru care, în topul celor mai puţin credibile instituţii,
Parlamentul se situează pe unul dintre primele locuri. Pe nedrept, zic eu, pentru
că rolul său este unul esenţial, care ar trebui să se facă evidenţiat într-un mod
mult mai eficient decât se întâmplă acum. Această realitate a generat reacţii.
Una dintre primele propuneri de simplificare şi de eficientizare a forului legi-
slativ a aparţinut conservatorilor. Ca mai toate ideiile lor bune, însă, nu a găsit
susţinere în mediul politic. Pentru că ea implică severe amputări de beneficii
şi de privilegii. Cine s-ar aştepta ca însuşi corpul legislativ să demareze o astfel
de iniţiativă, se înşeală amarnic. Ideea conservatorilor a fost furată (ca multe
altele) de dl Boc, şeful democraţilor-liberali, ca un colac de salvare al crizei
de imagine în care risca să intre partidul. O criză pe care contestarea unino-
minalului de către peremişti risca să  o amplifice în cazul unei soluţii afirma-
tive în instanţă. Demersul acesta de ultimă oră are şanse să găsească infinit
mai multă susţinere la masa de alegători decât uninominalul - o noţiune puţin
înţeleasă şi acceptată doar în speranţa că o schimbare a sistemului de vot va
schimba şi oamenii. În cazul Parlamentului unicameral, lucrurile sunt infinit
mai clare: cetăţeanul percepe această idee ca pe o sancţiune a parazitismului
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politic şi ca pe o uşurare a bugetului, în acelaşi timp. Iar o soluţie concretă
poate veni, de data aceasta, de la un referendum care promite să se bucure
de incomparabil mai mult succes decât toate cele de până acum. Şi probabil
că acesta este atu-ul secret al preşedintelui, de la care acesta aşteaptă prime-
nirea clasei politice. Încă o iluzie, printre multe altele, pentru că această
primenire reprezintă o chestiune de fond şi de durată, nu una de formă şi de
circumstanţă. (26 septembrie) 

Tehnologia soluţiilor imorale
Am fi rămas etern în ceaţă dacă, după cumintele discurs scris de alţii,

de miercuri dimineaţă, miercuri seara n-ar fi venit dl. preşedinte, la TV şi la
Radio, să ne traducă ce-ar fi vrut de fapt să spună în respectivul mesaj, adresat
naţiunii, peste capul disciplinaţilor parlamentari democraţi prezenţi în sală.
Zicea preşedintele că totul s-ar fi datorat dorinţei fierbinţi de a se începe noua
guvernare cu cota unică de impozitare (altminteri, o iniţiativă pesedistă, pusă
pe tapet de fostul ministru al Finanţelor, Tănăsescu, şi retrasă în urma mustră-
rilor prezedenţiale). Ca să se aplice cota unică era nevoie de guvern până în
Revelion. Or guvern nu se putea face doar cu ce avea alianţa. Lipsea acel
„şi-un pic” pe care-l deţinea conservatorul Voiculescu cu ai săi. Aşa încât sco-
pul nobil a justificat „negocierea cu adversarul”, chiar dacă procedeul putea
să pară niţel imoral. Pentru că, adaugă tot acum, la spartul târgului, preşedin-
tele, când a zis ce-a zis nu s-ar fi referit explicit la Voiculescu şi partidul său.
La soluţia imorală la care „am recurs după ce am văzut trecută legea şi intro-
dusă cota unică”. Cu alte cuvinte, din filosofia d-lui preşedinte făcea parte şi
celebrul principiu că poţi să te faci frate cu dracul, până ce treci puntea. După
aia-l faci imoral şi-l pui la zid. D-lui preşdinte i-a mai scăpat, însă, un porum-
bel: ar face şi acum acelaşi lucru! Adică, dacă ar fi vorba – înţelegem noi – să
pună la cale, după alegeri, un guvern care n-are susţinerea necesară (un PDL
fără 51%, de pildă) n-ar ezita niciun moment să-l mai cheme odată la Cotroceni
pe mogulul din Băneasa şi să-i ceară un nou sacrificiu pentru binele patriei!
Ceea ce a fost însă, cu totul nou, pentru discursul şi adnotările de miercuri, a
fost acest entuziasm faţă de realizările cotei unice. Cea care l-a făcut pe Patriciu
mai bogat decât era, pe moguli, mai puternici deât erau, iar poporului căruia-i
propunea să trăiască bine, i-a tăiat şi ultima speranţă de a trăi decent.
Curat  imorală, soluţia, dom’ preşedinte!   (27 septembrie)
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Uninominala Elena 
şi uninominalul Gigi

Uite că celor care-au cârtit împotriva votului uninominal începe să le
dea realitatea dreptate. Nici n-a început campania electorală şi colegiile s-au
umplut de tot soiul de „vedete” care, de cele mai multe ori, n-au nimic în
comun cu politica. Căci ce poate avea doamna Udrea? Acest personaj care
acum trei ani, când avansa deja spectaculos până la funcţia de consilier prezi-
denţial, habar n-avea că Norvegia nu e în UE şi că nu e condusă de preşedinte,
ci de un rege. Orice om cu bun simţ, după această gafă monumentală care apus-
o în situaţia unui ridicol enorm, s-ar fi dus frumuşel acasă şi şi-ar fi văzut de
curăţenie cu mopul şi de croşetat, fără a mai scoate capul în lume. Pe doamna
Udrea episodul a îndârjit-o însă şi şi-a multiplicat până la absurd gesturile
ostentative, interpretând fără har fel de fel de roluri: de la femeie de serviciu
în şcoală, până la casnică tricoteuză nimerită din greşeală pe la TV. Mai nou,
bate toate recordurile făcând pe jurnalista şi citind ştiri de pe prompter la o
emisiune pentru adolescenţi. Şi pentru ce tot acest calvar? Pentru un loc de
deputat uninominal! Pe care l-ar fi putut dobândi, incomparabil mai simplu şi
mai lesne dacă o pitea Boc pe vreo listă! Aceleaşi cazne şi eforturi pentru Gigi
Becali. Omul nu e lipsit de calităţi, dar i s-a urcat paranoia la cap. S-a mutat
într-un palat şi deja se crede împărat (chestie specifică unei anumite etnii, alta
decât a sa) şi tinde să creadă că se înjoseşte mutându-se la Cotroceni. Vrea să
fie deputat ca să-i înveţe pe români ce înseamnă să fii patriot! Şi nu face asta
pe bani! Dovadă, candidează în sectorul 5, unde sunt cei  mai săraci alegători.
Cei pe care i-a mituit deja, în câteva rânduri! Nu se asociază cu un alt partid
din mândrie – nu că nimeni nu se arată interesat şi, în dezordinea mentală la
care l-a adus bătălia asta pe două fronturi –fotbalul şi politica – e convins că
în noiembrie sunt alegeri europarlamentare! Cu tot absurdul şi cu tot ridicolul
de care se înconjoară aceste personaje, posibilitatea ca ele să facă parte din
viitorul corp legislativ este tot atât de mare încât te întrebi cui a folosit această
campanie disperată în favoarea unui sistem care în nici un caz nu acoperă
imperfecţiunile votului pe liste. (29 septembrie)
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Băsescu şi jurnaliştii
Răsfăţat de presă în perioada când, la Primăria Capiralei, făcea figură

de Robin Hood care se luptă din greu cu hidra pesedistă din Consiliu şi din
Guvern, Traian Băsescu a schimbat foaia la scurt timp după instalarea în foto-
liul de la Cotroceni. Dacă ar fi să caut nişte precedente, la ceilalţi doi preşedinţi,
le-aş găsi cu greu. Iliescu s-a bucurat de un astfel de răsfăţ doar pentru o scurtă
perioadă, după Revoluţie, fiind nevoit apoi să suporte veritabile canonade de
critici din partea unei prese care – după îndelungata obedienţă de sub comunişti
– credea că doar în felul acesta îşi poate dovedi independenţa. Ani de zile între
mijloacele media – în special scrise – ostile preşedintelui şi cele favorabile lui
a existat o disproporţie flagrantă pe care însuşi Iliescu a calificat-o cu un termen
memorabil: „o anumită parte a presei”. Din câte ţin eu minte, reacţiile prezi-
denţiale la adresa criticilor s-au rezumat doar la interzicerea accesului la con-
ferinţele de presă de la Cotroceni a vreo doi jurnalişti care cam săriseră peste
cal. Niciunul nu a fost dat în judecată pe motiv de les-majestate. Şi Constanti-
nescu s-a bucurat de o presă bună cât timp a fost lider al Opoziţiei şi candidat
la preşedinţie contra lui Iliescu. „Luna de miere” de după victoria „schimbării”
din 1996 n-a ţinut însă decât vreo două luni, până când, surprins de ceea ce se
întâmplă, „liderul zonal” a început să acuze „anumite” ziare de atitudini părti-
nitoare. Nici el n-a fost cruţat, de-a lungul mandatului, de acuze de o duritate
puţin obişnuită chiar şi din partea acelor publicaţii care, în campanie, fuseseră
trup şi suflet alături de el. Ca şi predecesorul său, însă, Constantinescu n-a târât
jurnaliştii prin tribunale, rezumându-se la a-şi exprima dezamăgirea şi, uneori,
revolta faţă de o libertate „prost înţeleasă”. Tactica aplicată de Băsescu a fost
cu totul alta: el a preferat să se ia la trântă, individual sau colectiv, cu presa.
Deşi în cei aproape patru ani de mandat s-a bucurat de o susţinere necondiţio-
nată din partea unor publicaţii şi posturi de televiziune considerate a fi
pro-prezidenţiale, în ciuda unor încercări de a demonstra o atitudine echilibrată,
criticile s-au înteţit pe măsură ce gafele şi excesele sale s-au înmulţit. Băsescu
a preferat ca, profitând de mediatizarea excesivă a fiecărei declaraţii de-a sa,
să replice cu promptitudine sau chiar să atace anumite publicaţii sau anumiţi
ziarişti. A fost în vogă chiar intervenţia sa telefonică în mijlocul unor talk-
show-uri în care era atacat, aproape fiecare canal făcându-şi un titlu de glorie
din intervenţiile prezidenţiale în direct. Totuşi, până acum nu exersase şi acest
procedeu – al recurgerii la justiţie. Procesul intentat jurnalistului de la „Coti-
dianul” pare mai degrabă o tactică defensivă decât o reacţie punctuală – arti-
colul cu pricina fiind unul dintre cele mai nevinovate dintre cele care i-au fost
dedicate. Cum însă vine campania electorală, Băsescu a considerat util să arate
„pisica” jurnaliştilor care cred că libertatea presei le permite să facă ce le trece
prin cap. Şi mai cu „miez” mi se pare faptul că a ales să acţioneze în justiţie
tocmai ziarul în care se fac auzite cu cea mai mare vigoare demersurile lăudă-
torilor şi susţinătorilor săi cei mai necondiţionaţi...    (30 septembrie)
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Ţopârlanul 4x4
Întâmplarea a făcut ca zilele trecute televiziunea publică să înregis-

treze şi să difuzeze nişte secvenţe care ilustrează în mod strălucit situaţia
actuală a civilizaţiei rutiere: o dispută inegală între numeroşii ţopârlani – îm-
bogăţiţi peste noapte care, la volanul SUV-urilor lor (cu cât mai mari, cu atât
mai important ţopârlanul) cred că drumul le aparţine, privindu-i pe ceilalţi ca
pe nişte toleraţi – şi o poliţie tot mai timorată şi mai sfioasă în faţa agresiunii
fără limite a mitocăniei. O ţopîrlancă aflată la volanul unui 4X4 parchează pe
spaţiul verde, pentru că maşina ei are dreptul să parcheze unde vrea. Poliţiştii
– vreo 3-4 – chemaţi să constate iregularitatea şi abuzul, nu ştiu cum să fie mai
politicoşi şi mai puţin îndrăzneţi şi îi cer cu sfială actele. Ţopîrlanca îi priveşte
de sus, necatadixind să răspundă şi pleacă în trombă, mai să-i calce. Dezmeticiţi
în ultimul moment, poliţiştii pleacă în urmărirea ei, reuşesc s-o oprească şi o
duc la secţie. Acolo asistăm la o altă probă de superpoliteţe şi de timiditate,
finalizată cu o amendă modică pentru comportament abuziv aplicată ţăpârlancei
care pleacă cu capul sus, ameninţând printre dinţi: „lasă că o să vedeţi voi!”.
Adică, încerc eu să traduc, o să vedeţi ce vă face bărbatu-meu şi cum o să vă
dea afară el! Pentru că ţopârlanul e cel cu banii şi cu puterea şi probabil că tot
el a învăţat-o să nu stea de vorbă cu tablagiii, că-i are el în buzunar pe şefi.
Este un sindrom absolut straniu: oameni, alminteri în banca lor şi cu bun simţ,
în momentul în care urcă (la propriu, că maşinile astea sunt şi înalte şi domină
peisajul) la volanul unei maşini care depăşeşte 25-30.000 de euro, devin dintr-o
dată alţi oameni. Consideră că au prioritate în orice situaţie, că e umilitor pentru
ei să stea la coadă şi să n-o depăşească pe contrasens, să meargă cu viteza legală
şi să răspundă la semnalele agenţilor de circulaţie. Ţopârlanul se transformă
într-un soi de superman care, atâta timp cât e la volan, devine mai inteligent,
mai frumos, mai puternic şi mai de neatins decât cei din jurul său. Maşina este
paşaportul său pentru celebritate şi pentru... imunitate. Acolo, sus, este de
neatins. Şi mai straniu este că brava noastră poliţie rutieră pare definitiv mar-
cată de acest fenomen: agentul de circulaţie, ferm şi necruţător cu abaterile
celor din Dacii sau din alte maşini comune, devine deodată neputincios în
faţa ţopârlanilor. Mândria şi orgoliul său dispar brusc în faţa aroganţei şi
mitocăniei ţopârlanului, pe care mai are puţin şi-l venerează, i se pune brusc
o ceaţă pe ochi când acesta forţează prioritatea sau stopul, sau când dema-
rează în trombă pe lângă coloana oprită la stop. Coboară privirile în pământ
când ţopârlanul îl ameninţă: lasă că vorbesc eu cu şefii tăi să te dea afară şi
să te trimită înapoi la ţară (culmea e că, uneori, ţopârlanul chiar o face!).
Pentru ca imediat ce ţopârlanul îl lasă cu privirile-n soare, să-i revină brusc
autoritatea şi să-l fluiere ameninţător pe nefericitul din Tico care era cât pe
ce să-i taie calea, având prioritate, ţopârlanului. Punând, desigur, traficul
în pericol! (01 octombrie)



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    221

Bulgărele de populism
Ceea ce se întâmplă acum într-un elan heirupistic care nu mai ţine în

nici un fel cont de logică şi realitate, poate să constituie premisele unei viitoare
catastrofe. După luni de pertractări şi negocieri, Guvernul a supus Parlamen-
tului un proiect generos de majorare a salariilor din învăţământ. Cu această
majorare salarizarea va înghiţi aproape 80 la sută din bugetul pe anul viitor al
învăţământului. Urmaşul lui Adomniţei va fi probabil crucificat în momentul
în care se va trezi că nu are bani să repare şcolile, să achiziţioneze calculatoare
şi să facă, în general, mecanismul educaţiei să funcţioneze. De ce a făcut
Guvernul pasul ăsta nechibzuit? Din două motive. Primul – Tăriceanu şi ai săi
speră, în fundul sufletului, să rămână la guvernare, şi pentru asta au nevoie de
voturile dascălilor şi ale familiilor lor. Al doilea: dacă nu vor reuşi să rămână
(şi probabil că nu vor reuşi), puţin le pasă cum se vor descurca cei care vor
veni după ei. Ei vor rămâne în ochii profesorilor ca cei care au încercat să facă
ceva pentru această categorie defavorizată. După mărirea pensiilor, şi cu două
luni în avans, această măsură va cântări extrem de greu în coeficientul inflanţiei
de anul viitor, condiţie în care nici pensionarii şi nici dascălii nu vor simţi prea
tare cât de mult le-a fost uşurat traiul zilnic. Cum până la debutul campaniei
electorale mai este o lună, ne putem aştepta la un veritabil tsunami al revendi-
cărilor salariale, dinspre toate categoriile sociale şi profesionale, pe principiul
„de ce lor da şi nouă nu?”. Este o interogaţie justificată şi mă întreb deja cum
ar putea justifica Tăriceanu eventualele refuzuri – pentru că îmi închipui că nu
vor putea fi susţinute fără a întâmpina  consecinţe dintre cele mai grave. Tot
acest proces care ameninţă să îngroape definitiv relativa creştere economică
din ultimul an se datorează , în cea mai mare măsură, evaluării super optimiste
a situaţiei de către guvernanţi. O evaluare care nu are la bază indicii unei creş-
teri economice sănătoase, care înseamnă în primul rând producţie şi export. La
aceste două capitole continuăm să stăm foarte prost, situaţie care se datorează
şi indiferenţei sau neglijenţei aceloraşi guvernanţi care n-au reuşit să pună în
mişcare mecanisme reale de stimulare. Avem o creştere bazată pe speculaţii
imobiliare, pe credite ieftine, pe importuri masive şi pe consum deşănţat. Este
o aparenţă de început de prosperitate, de care în mod real se bucură doar pătura
privilegiată de cota unică, cea care a avut în principal calitatea de a-i face pe
bogaţi  mai bogaţi, cu minim de cheltuieli şi de efort. Sărăcindu-i îna celaşi
timp pe săraci până al nivelul disperării produse    de apropierea iernii şi de
aplicarea cotei maxime de cheltuieli de întreţinere. Tăriceanu a împins la vale
bulgărele de populism care-l va îngropa. Poate definitiv.   (02 octombrie)
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Meseria de europarlamentar
De la intrarea României în Uniunea Europeană, reprezentanţii noştri

au parcurs deja două cicluri de prezenţe în forul legislativ al continentului: unul
provizoriu, de mai puţin de un an, în care partidele şi-au trimis aproximativ
aleatoriu reprezentanţii la Strasbourg, şi unul „scurt”, determinat de momentul
aderării şi de calendarul Uniunii. Se poate spune că, deja, avem o experienţă
în domeniu, care să depăşească stadiul pe care-l aveau în minte unii dintre can-
didaţii noştri, care credeau că merg la Parlamentul European ca să „apere
interesele României”. Complet fals: cei care merg acolo merg ca să lucreze
pentru mai binele Uniunii în ansamblul său, ca să facă legi bune pentru casa
comună în care dorim să trăim în mod egal. Desigur, există un coeficient de
lobby pe care-l face orice membru al forului, care nu uită cine l-a trimis acolo,
dar nici pe departe nu este acesta rolul principal pe care are a-l juca un parla-
mentar european. Această confuzie a făcut ca din pleiada de români care au
fost şi sunt membri ai P.E. să poată fi număraţi pe degete cei care n-au trans-
format această calitate într-o sinecură sau care nu s-au aflat pe un soi de „listă
neagră” a şefilor lor de partid care au preferat să-i trimită  la o distanţă rezo-
nabilă faţă de locul în care n-ar fi făcut altceva decât să încurce lucrurile. Nu
suntem,  din nefericire, în situaţia de a putea compensa decalajele generate de
aderarea noastră târzie printr-o acţiune fermă, consecventă şi organizată a celor
pe care i-am trimis, prin votul nostru, acolo. Cel mai adesea ei au exportat la
Strasbourg sau la Bruxelles neînţelegerile şi animozităţile de acasă, fiind
extrem de rare momentele în care au reuşit să exprime o poziţie coerentă şi
constructivă. Nu mai vorbesc de faptul că pentru cei care i-au selectat să can-
dideze a contat foarte puţin faptul că cei mai mulţi nu reuşesc să se descurce
în limbile uzuale din Uniune, preferând, de nevoie, să se exprime după cum le
dă dreptul  principiul multilingvismului – un principiu corect pe fond, dar com-
plet neproductiv.   Am făcut această lungă introducere tocmai pentru a sublinia
valoarea unei excepţii, notabile, deşi nu singulară. Corina Creţu a fost jurnalist.
A trecut, la un moment dat, în barca politicii, unde a  învăţat să vorbească şi să
se orienteze după constelaţiile active. A urcat, spectaculos, până la poziţia de
consilier prezidenţial, unde a reuşit să ţină dificilul echilibru între acţiunea
politică a preşedintelui şi percepţia publicistică. A continuat pe banca politicii
în Parlament, iar în momentul oportun a optat pentru Parlamentul European.
O opţiune delicată şi riscantă, care putea să o desprindă de mediul de acasă,
în condiţiile dificilei integrări în cel de la Strasbourg. De când se află acolo,
însă, a dat în mod continuu semnale că are ceva de spus şi de făcut şi că nu
este percepută ca un pasager, ci ca un membru al echipajului. Cea mai bună
dovadă a europenismului pe care şi l-a însuşit este această acţiune presti-
gioasă care a adus la Bucureşti personalităţi de prim rang ale politicii euro-
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pene. Ziua Europeană Socialistă care s-a desfăşurat joi la Palatul Parlamen-
tului, a marcat un moment important al procesului de integrare a României,
ca nou stat membru, în rutina proceselor comunitare. Dar şi pe acela în care
un reprezentant al ţării noastre se califică, spectaculos, în „meseria” de
europarlamentar. Pentru că, îndrăznesc deja să cred, misiunea Corinei Creţu
nu se va încheia la alegerile de anul viitor. (03 octombrie)

“Finanţatorii”
Una dintre legendele fotbalului post-decembrist este că anumite

persoane „de bine” nu au avut lucruri mai bune de făcut decât să bage bani
pentru ca unele echipe să funcţioneze, iar iubitorii fotbalului să fie mulţumiţi.
S-au autodenumit „finanţatori”, şi aşa le-a rămas numele, chiar dacă s-a putut
constata, în destul de scurt timp, că acţiunile lor nu aveau nimic comun cu
caritatea. Ba dimpotrivă. Unul dintre primii „finanţatori” a fost George Copos.
Îmbogăţit rapid din experimente productive pe lângă lege (celebra sa producţie
de televizoare coreene, cărora le monta telecomanda în atelierele proprii), a
folosit banii de publicitate acordaţi de Samsung pentru a intra în acţionariatul
clubului. În tot ce a făcut ulterior, Copos a dovedit un mare talent în a amesteca
lucrurile şi în a beneficia de roadele implicării statului în susţinerea cheltuielilor
clubului. Celebru pentru zgârcenia sa, a tras pe sfoară mai mulţi antrenori,
cărora nu le-a plătit cât le-a promis, dragostea sa pentru fotbal exprimându-se
cel mai bine în tranzacţiile pe care le-a făcut cu jucătorii vânduţi unor cluburi
din străinătate. Un alt finanţator celebru este Gigi Becali. Simplu microbist şi
fan al conaţionalului său Hagi, el a intuit înaintea altora potenţialul fotbalului
de a face bani. După ce a reuşit să-l elimine, plusând, pe Viorel Păunescu, i-a
cointeresat pe câţiva dintre şefii de la acea vreme ai Armatei şi a privatizat clu-
bul în propriul beneficiu, pe baza unor împrumuturi nerambursate. Devenit stă-
pân sută la sută al echipei a început să scoată bani la greu, cumpărând jucători
ieftini pe care i-a vândut scump. Verii săi n-au avut anvergura lui Gigi şi ei
s-au mulţumit cu profitabilele impresarieri de jucători printr-o suveică inge-
nioasă care făcea ca cea mai mare parte a sumelor încasate pentru jucătorii
vânduţi în străinătate să fie rătăcită prin conturi fantomă sau paradisuri fiscale.
La Dinamo a fost mai greu ca unul singur să pună mâna pe echipa miliţiei/po-
liţiei şi după experienţele lui Ianul, a fost nevoie să se creeze o cooperativă cu
şapte membri cu părţi egale, între care Badea şi Borcea luptă pentru întâietate
pe seama lui Turcu. Ultimul venit în lumea „finanţatorilor”, cam la spartul târ-
gului, este sirianul Taher. În stilul său propriu, el a ştiut să profite de lăcomia
(şi de problemele) lui Copos, trăgându-i preşul de sub picioare. Din nefericire
pentru el, asta s-a întâmplat în momentul în care echipa a intrat într-o criză
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profundă, cele 8 milioane de euro achitate lui Copos începând să miroasă a
ţeapă. În linii mari i-am cam trecut în revistă pe unii dintre cei care în ultimele
luni au făcut potecă pe la Parchet, dând cu subsemnatul în legătură cu modul
în care au gospodărit banii pe care i-au „investit” în fotbal şi despre cum au
împărţit (şi cu cine) sumele încasate din vânzarea de jucători. Este momentul
în care această mare băşică se sparge şi dă la iveală lăcomia, lipsa de scrupule
şi cinismul celor datorită cărora fotbalul a ajuns ce-a ajuns: scena pe care
evoluează tot felul de personaje dubioase angrenate într-o farsă de proporţii.
Dosarele mânăriilor din fotbal au ajuns în faţa instanţelor. Să vedem acum
ce aranjamente se vor mai face. Că specialişti sunt cu duiumul! Se numeau
„finanţatori”.   (04 octombrie)

Bancorexul american
La noi a fost la fel. Mai întâi, fosta Bancă Română de Comerţ Exterior

a început să-şi arate muşchii, derulând preferenţial creditele pentru achiziţiile
de petrol şi gaze. A devenit în scurt timp cea mai importantă bancă românească
şi a început să joace ca atare dând credite – dovedite abia apoi neperformante
– la tot „cartierul”. Pe urmă au început să apară fisurile, stimulate de acţiuni-
spectacol (mai ţineţi minte cum îl înghesuiau poliţiştii pe voluminosul – pe
atunci – Răzvan Temeşan într-o Dacie?) şi finalizat apoi cu măsura extremă a
desfiinţării băncii. Creditele performante şi reţeaua le-a luat BCR-ul iar pe cele
neperformante AVAS-ul, sau cum se numea atunci. Concluzia: clienţii graşi ai
băncii au rămas cu banii, pe care n-au mai avut (!!) cum să-i returneze, iar noi
am contribuit la actul generos al statului cu o sumă luată, practic din buzunarele
fiecăruia. S-a chemat că am salvat sistemul bancar. I-am salvat, de fapt, pe cei
care l-au devalizat. Şi pe cei care ar fi trebuit să răspundă pentru aceste devali-
zări. Venit în vizită în România, prin 1997, Bill Clinton l-a întrebat pe
Constantinescu despre Bancorex. Vezi bine, cam ştia despre ce e vorba. Chestia
asta mă duce cu gândul la o situaţie – posibilă -  în care, aflat în vizită la Casa
Albă, Traian Băsescu l-ar întreba pe Bush: ce se mai aude cu Lehman Brothers?
Dar cu Freddie Mac şi Fanny Mae? Sau cu... Păstrând proporţiile, ce s-a
întâmplat la noi cu 10-12 ani în urmă n-a fost altceva decât o prefaţă, la scară,
cu ce se întâmplă acum în State. Unde statul, nabab cum e, nu pregetă să sal-
veze sistemul financiar pe seama contribuabilului. Pe care Bush nu l-a mai în-
trebat dacă e dispus să scoată din cont (dacă-l mai are!) vreo 2000 de dolari ca
să-i salveze pe preşedinţii şi pe directorii generali ai celor mai mari şi mai
arogante bănci. Şi, la fel ca la noi, vom vedea cum, în numele salvării naţionale,
vinovaţii pentru situaţia prezentă vor fi bine mersi pe la vilele lor, cu yachturile
lor şi cu conturile lor burduşite de incentive pentru performanţa de a fi reuşit
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să dea credite nerambursabile şi câinilor – cum plastic se exprima un brocker
român de pe Wall Street.   (06 octombrie)

Pâinea noastră cea de-o mie...
Ceea ce prevesteşte premierul face să ţi se zbârlească părul în cap:

dacă se măresc salariile aşa cum cer şi doresc bugetarii, o pâine va ajunge să
coste 1000 de lei noi! Ceea ce mi se pare de-a dreptul criminal! O mie de lei
noi înseamnă 10 milioane de lei vechi! Nici salariul mediu n-ar ajunge ca să
cumperi o pâine pe lună! Cred însă că premierul a făcut o mare gafă dovedind
că habar n-are cât costă în ziua de azi o pâine. Nici dacă înlocuieşti leii noi cu
cei vechi n-ajungi la un asemenea rezultat. Aşa că mai bine s-o lăsăm baltă şi
să ne ocupăm de altceva: de problema majorării salariilor cu celebrul procent
de 50%. Pe fond, premierul are dreptate: o asemenea majorare nu poate fi sus-
ţinută de buget. Nu poate fi susţinută atâta timp configuraţia acestuia rămâne
cea actuală. Ea ar fi posibilă însă în condiţiile în care s-ar face amputări severe
la cheltuieli parazitare şi inutile. Auzim în fiecare zi despre metodele dibace
de cheltuire a banului public. Cum se fac cheltuieli exotice peste hotare, pe cât
de inutile pe cât de costisitoare. Cum se fac achiziţii exorbitante de către au-
tortăţile publice – de la maşini până la echipamente de birou pe care nimeni
nu le foloseşte. Cum se cheltuiesc, în general, banii publici aiurea – cel mai
recent exemplu este acela al filmelor de popularizare făcute gangstereşte de
ANT. Sectorul public  - cel care ţipă după lefuri majorate – a ajuns a veritabilă
gaură neagră în care guvernul aruncă banii cu ghiotura, pe lefuri de şefi mai
ceva ca la privaţi, pe sporuri fantasmagorice, pe servicii inexistente. Numai
dacă s-ar desfiinţa jumătate din agenţiile din subordinea primului ministru, care
freacă menta pe salarii astronomice (ca cel al doamnei Lulache, prietenă de
familie, de la „Proprietetea”) s-ar face o economie considerabilă din care s-ar
putea majora un important segment de salarii.   (08 octombrie)

Cadoul de nuntă al lui Afenechiţei
Dacă este să priveşti problema din unghi strict uman, ceea ce i s-a

întâmplat lui Adomniţei poate să constituie o mică dramă: omul a plecat la altar
(cu elicopterul) ca ministru şi s-a întors de acolo simplu cetăţean. Poate fi o
dramă şi pentru aleasa sa, frustrată de condiţia de „doamna ministru” măcar
pentru o zi. Dar asta-i viaţa şi tot asta este politica. Dl Adomniţei a ajuns
ministru – şi al învăţământului, pe deasupra – fără să-l califice nimic pentru
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asta. Dar câţi alţi miniştri au fost sau sunt calificaţi – veţi întreba. Ca inginer
constructor, Adomniţei ar fi putut aspira la o funcţie de ministru al Industriei
sau al Construcţiilor. Dar cum aceste portofolii ori nu există, ori erau ocupate,
a trebuit să se mulţumească cu ce era disponibil. La fel ca şi colegul său
Chiuariu, Adomniţei făcea parte din echipa (ca să nu-i spun altfel) baronului
liberal de Iaşi Relu Fenechiu. Care, datorită ponderii judeţului său, a dorit să
aibe o reprezentare corespunzătoare în Executiv. Astfel încât la evacuarea
democraţilor din Guvern, a solicitat imperios cele două posturi pentru băieţii
săi. Şi aşa au ajuns, unul ministru al Justiţiei şi altul al Educaţiei. De la bun
început, cei doi au nimerit în colimatorul prezidenţial, iar Traian Băsescu nu
s-a lăsat până nu l-a răpus pe primul, silindu-l să demisioneze în urma unei
afaceri relativ dubioase cu o hotărâre de Guvern cu dedicaţie. Imberbul minis-
tru calificat ca un „tânăr mafiot” a lăsat în urma sa o cohortă de amici de pe la
Iaşi, puşi în funcţiii bune şi cu lefuri substanţiale. Justiţia a rămas însă aşa cum
era, dacă nu mai rău. Adomniţei, în schimb, a avut mai mult timp să se mani-
feste şi să facă o serie de gafe sau de gesturi discutabile care au alimentat copios
mass-media. De la ignoranţa sa în legătură cu steluţele de pe stema europeană,
corectată de un copil, şi până la citirea de poveşti elevilor din clasa I-a la înce-
putul anului şcolar, el şi-a presărat mandatul cu episoade comico-fanteziste.
Cea mai comică s-a dovedit însă prestaţia sa din Parlament când a votat, alături
de colegii săi penelişti şi de toate culorile, o decizie care urma să pună guvernul
din care făcea parte într-o poziţie extrem de delicată. Multă lume s-a întrebat
de ce-a făcut Adomniţei chestia asta şi singurul răspuns ar fi acela că era cu
gândul în cu totul altă parte, mai precis la punerea pirostriilor, care era în
pregătire. Întâmplarea este exemplară şi probabil că ar trebui dată o hotărâre
de guvern prin care membrilor Executivului să li se interzică să voteze ceva
cu o săptămână înainte sau după o căsătorie, un botez sau alt eveniment de
acest fel care poate să le tulbure dreapta judecată. Adomniţei a fost demis
pentru incompetenţă. Este, dacă nu mă înşel, primul caz în care împotriva unui
ministru se ia o măsură atât de drastică, deşi perfect motivată. Iar cum împo-
triva incompetenţei nu se poate acţiona în alt mod, n-ar rămâne decât ca unor
personaje influente, care determină astfel de numiri să li se pună interdicţia
de a o mai face. Spre binele public şi al lor înşişi. 
Nu-i aşa, dle Fenechiu?   (09 octombrie)



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    227

România: 
paradisul fiscal al bogaţilor!
Probabil că nicăieri în lumea civilizată nu este mai uşor să fii bogat

ca în România. Nu mai contează cum ai strâns averea (ştiţi povestea cu milio-
narul american care ruga să nu fie întrebat cum a făcut primul milion) deşi în
scurta noastră istorie, de doar două decenii, traseul parcurs de fiecare bogătaş
poate fi reconstituit cu relativă uşurinţă. Contează doar că ai o avere la care
strămoşii tăi n-ar fi visat şi că aceasta joacă un rol important în viaţa ta. Pretu-
tindeni în lume, vechile averi s-au aşezat pe un făgaş de civilizaţie şi normali-
tate, din rândul oamenilor cu bani desprinzându-se câţiva dintre campionii
carităţii. Bogăţia nu mai este acolo un scop în sine, oamenii au învăţat să con-
vieţuiască cu starea asta şi nu toţi devin paranoici. Sunt celebre cazurile de
oameni super-bogaţi care duc o viaţă absolut obişnuită. Extravaganţele sunt,
cel mai adesea, atributul noilor îmbogăţiţi sau al celor care reuşesc acest lucru
prin mijloace nu tocmai ortodoxe. În România se poate desprinde deja un
portret-robot al bogătaşului autohton. Cel mai adesea provine dintr-un mediu
defavorizat de principiile şi exigenţele comunismului. Categoria „bişniţarilor”,
a celor cu iniţiativă şi cu putere de risc, pe care  erau însă nevoiţi să şi le ţină
în frâu pentru a nu intra în conflict cu principiile societăţi egelitariste. Odată
desprinşi din aceste restricţii, s-au desfăşurat şi au început să acumuleze, într-un
proces cel mai adesea fără reguli sau cu reguli ignorate. Cea mai pertinentă
caracteristică a acestui „om nou” este nevoia imperioasă de a-şi etala bunăsta-
rea: cu cât maşina pe care şi-o cumpără este mai mare, mai puternică şi mai
scumpă, cu atât aceste calităţi se răsfrâng asupra persoanei sale. Cu cât vila are
mai multe camere şi mai multe utilităţi pe care nu ajunge să le folosească, cu
atât sentimentul său de intangibilitate creşte. Atunci când nu reuşeşte să-şi
ridice nevasta la standardele noii sale condiţii, renunţă la ea şi-şi ia o amantă
cât mai decorativă şi cât mai costisitoare. Face lungi şi dese sesiuni de shopping
în oraşele şi magazinele cele mai scumpe, de unde aduce produse pe care să le
etaleze la ocaziile festive. Cu cât un obiect e mai scump, cu atât mai puţin va
conta dacă-i foloseşte la ceva. Important e că-l posedă şi-l poate arăta „concu-
renţei”. Arde de dorinţa de a fi înregimentat în detaşamentele  mondene care
hrănesc cu ştiri extravagante publicaţiile tabloide şi televiziunile dedicate.
Treptat, banii îi dau convingerea că este mai frumos, mai deştept şi cu mai
multe drepturi decât restul lumii.Bogătăşul de azi este cobaiul guvernării:
aceasta îl protejează şi-l ajută din toate puterile sale liberale să-şi ducă viaţa
în cele mai bune condiţii. Îl sprijină pentru ca traiul superîndestulat să-l coste
cât mai puţin posibil, prin politica relaxată la adresa produselor şi serviciilor
de lux, care în România par să meargă cel mai bine. Cota unică de impozitare,
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pentru ei devenită cotă unică de îmbogăţire, este formula magică care face
ca luxul în România să fie mai ieftin ca oriunde altundeva. Egalitatea în faţa
fiscului reuşeşte miracolul de a-i face pe bogaţi mai bogaţi. Iar pe săraci mai
săraci. Trăim într-un paradis fiscal care este, în acelaşi timp, şi un infern.
Depinde de unde priveşti problema. (10 octombrie)

Tun pe final de mandat: 
Compania energetică!

Formidabil ce maeştri suntem când e vorba să ne drapăm coţcăriile
în straie strălucitoare. De piatră să fii şi nu rezişti la argumente de felul ăsta:
formarea acestei companii (compania energetică) s-a realizat cu consultarea
specialiştilor  Comisiei Europene şi cu respectarea normelor în domeniul con-
curenţei, care nu pun interdicţii la integrările pe verticală! Ea va respecta
cerinţele Uniunii Europene  referitoare la separarea producţiei, furnizării, dis-
tribuţiei şi transportului. Prin înfiinţarea noii Companiei Energetice se urmă-
reşte asigurarea securităţii energetice, creşterea calităţii serviciilor, crearea unui
climat concurenţial real. În Europa, toate companiile energetice importante din
această piaţă sunt integrate vertical. Compania energetică se angajează să
dubleze cantitatea de energie electrică tranzacţionată pe bursele din România
şi să susţină mecanismele de piaţă transparente care  vor asigura preţuri decente
pentru consumatori. 

Dacă citeşti toată poliloghia înşirată  de creatoriii acestui concept
nu-ţi rămâne decât să concluzionezi că de aici înainte va curge numai lapte şi
miere pe traseele energetice iar cetăţeanul va face din factura la curent o floare
la ureche. Ca întotdeauna, însă, la noi la români, ideile mari şi generoase ascund
intenţii meschine. Nu este vorba de altceva decât de o revizuire a sistemului
de şpăgi din energie. Este momentul înlocuirii „băieţilor deştepţi”, care acţio-
nau haotic, pe cont propriu, cu „băieţii geniali”, care centralizează şi orches-
trează şpaga şi profitul. Ce sistem concurenţial în condiţiile acestui monopol?
Trebuie să fii cel puţin naiv ca să crezi o asemenea balivernă. La un moment
dat familiarii conceptului scapă păsărica: noua societate va fi privatizată cu
investitori de portofoliu, nu strategici. De ce să vină unul mare şi să ia tot pro-
fitul, ca OMV sau ERSTE, şi să nu ne împărţim noi între noi caşcavalul ener-
getic? Sau: structura nou creată va avea un management privat a cărui
componenţă se va stabili după formarea Companiei. Cine o va stabili? Cum
cine? Noi! Noi, care am pus-o şi pe doamna Lulache şi pe şeful de la ANRE şi
pe alţi şefi care sunt amici de casă, cumetri, fini şi nepoţi. Cifra de afaceri a
noii campanii, spun autorii, va fi de 2,5-3 miliarde de euro pe an. Vă daţi seama
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ce tun, dacă socotiţi un comision de doar 10%? Păi nici nu mai ai nevoie să
rămâi la guvernare. Treci frumos în Opoziţie şi culegi roadele integrării pe
verticală, dacă aia pe orizontală n-a prea ţinut! Sunt curios care va fi poziţia
PSD-ului, care ameninţa nu de mult că nu va admite „tunurile” de final de
mandat. Ce-ar trebui să se întâmple ca să le admită?    (11octombrie) 

Cine pierde şi cine câştigă 
din criza americană

După şapte ani, tot într-un septembrie, America suportă un nou atac,
mai violent şi cu urmări mai profunde decît cel care a făcut una cu pământul
semeţele turnuri gemene. Aproape ca la o comandă marile bănci, fala Americii,
au început să trosnească din încheieturi şi să se prăbuşească una după alta într-un
nor de dolari zdrenţăroşi zburând în toate părţile şi acoperind ca un praf
radioactiv casele celor care nu vor mai putea să le plătească. Nu se ştie încă ce
s-a întîmplat din punct de vedere tehnic, care a fost detonatorul acestui proces
–căci despre aşa ceva se vorbeşte, despre marile sume, imense, scoase ca la o
comandă din bănci. Este cert însă că terenul era pregătit pentru aşa ceva de
bancherii înşişi. În aroganţa sa, sistemul bancar american s-a crezut intangibil
şi n-a mai avut măsură în goana după câştig. Marii preşedinţi de bănci au fost
orbiţi de bonusurile personale şi n-au mai ţinut cont că plapuma creditului nu
poate fi întinsă la nesfârşit. Consecinţa este clară: filmul nu va mai putea fi
reluat de unde s-a rupt. Va trebui turnat un altul, cu alţi actori şi cu altă recuzită.
Şi cu alţi bani. Crizele fac parte din ADN-ul societăţii. Ele constituie momen-
tele de descărcare a unor tensiuni acumulate până la pragul critic. Pentru o
parte – de obicei cea mai mare – a societăţii, ele constituie o catastrofă. Pentru
o alta, mult mai mică, sunt mană cerească. Aşa cum a zis-o şi Lavoisier, nici
în societate nu se poate face abstracţie de principiul legii sale: nimic nu se câş-
tigă, nimic nu se pierde – totul se transferă! Dintr-un cont în altul. Emoţiona-
litatea face ca la astfel de ocazii să se vadă mai bine perdanţii şi disperarea.
Există însă cei care câştigă, şi nu puţin. Cei care se vor instala la comenzile
următoarei etape. Crahul, marele crah din septembrie a mai pus în evidenţă
ceva: coerenţa net superiaoră a pieţei comune europene. Într-o lume tot mai
globalizată este aproape imposibil să te pui la adăpost de efectele unei crize.
Cutremurul de pe Wall Street n-amai generat însă tsunami-ul devastator la care
ne-am fi aşteptat. De cealaltă parte a Atlanticului au ajuns, deocamdată, teme-
rile şi emoţia. Europa s-a dovedit, din primele momente, aptă să reacţioneze
în mod coordonat şi eficient, limitând efectele crizei. Desigur, sunt lucruri ce
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nu pot fi controlate, şi cea mai necontrolabilă este panica.Cea care desăvârseşte
dezastrele. Sunt însă semne că aceasta poate fi ţinută în limite rezonabile. Dar
cel mai surprinzător lucru rămâne acela că lecţiile pe care ni se propun de vreo
douăzeci de ani despre valorile economiei de piaţă şi  ale concurenţialităţii,
a rolului statului, nu mai fac nici doi bani de când Congresul a votat „subven-
ţionarea” sistemului  bancar falit.   (13 octombrie)

Directorilor “defavorizaţi” 
le-a triplat Guvernul leafa!

Hotărât lucru, premierul a pierdut busola. Pe ultimii metri ai guver-
nării liberale, măsurile cu urmări dezastruoase se înmulţesc ca ciupercile. Cea
mai recentă este această eliminare a limitei maxime a salariilor directorilor din
companiile de stat. Guvernul a dat liber consiliilor de administraţie să stabi-
lească aceste salarii. Ori este la mintea cocoşului că atâta timp cât indemnizaţia
membrilor consiliului de administraţie reprezintă 20 la sută din leafa directo-
rului, aceştia vor avea tot interesul să o ridice cât mai sus. Dacă mai adăugăm
şi faptul că membrii consiliilor de administraţie sunt numiţi de guvern, dintre
funcţionarii diferitelor structuri de stat, este limpede că Tăriceanu le face, de
fapt, acestora un cadou mai mult sau mai puţin electoral. Lefurile directorilor
sunt privite de către guvernul liberal printr-o prismă părtinitoare, făcându-se
ecoul dorinţelor acelor directori care pot fi, într-adevăr, manageri competitivi
(câţi or mai fi rămas pe la stat, nu mulţi, în orice caz). Ca să-i poată cointeresa
pe aceştia, se deschid larg baierele câştigurilor nemeritate pentru toată pleiada
de incapabili care căpuşează nişte posturi în care ajung pe criterii politice. De
acum aceştia au liber a se scălda în bani pe seama datoriilor pe care întreprin-
derile lor le acumulează în ritmuri ameţitoare. Până acum aveau liber doar să-
şi ia maşini de lux şi echipamente costisitoare, neţinând cont de performanţele
proprii. De-acum vor putea să sfideze cu voie de la Guvern şi bunul simţ, şi pe
cei în fruntea cărora se vor afla. Comparându-şi lefurile cu ale directorilor,
angajaţii se vor simţi şi mai motivaţi să protesteze şi să ceară majorări specta-
culoase... Decât să-şi întoarcă buzunarele pe dos arătând că n-are de unde să
majoreze salariile celor care nu sunt directori, Tăriceanu ar trebui să ia taurul
de coarne şi să încerce măcar să limiteze cheltuielile deşănţate pe care le fac
instituţiile statului scăpate de sub orice control şi administrate după principiul
care pare să se instaleze şi la vârf: după noi potopul. Pentru că potopul care
va veni va mătura totul în calea sa. Creşterea economică cu care se laudă
Tăriceanu este un artificiu de care nici el nu e convins şi pe care actuala criză
internaţională îl va sparge ca pe un balon de săpun. România nu are o economie
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competitivă, bazată pe producţie, nu pe speculaţie, guvernul a lăsat lucrurile
în voia sorţii în loc să încerce să adopte alte instrumente fiscale de stimulare
decât păguboasa cotă unică de 16 la sută. Se pare însă că e prea târziu ca să
mai înveţi ceva din propriile greşeli făcute pe bandă rulantă.  Apropo: nu vi se
pare că faţă de directori, salariile miniştrilor şi al primului ministru sunt
de-acuma cam mici?   (14 octombrie)

Traian şi Lupul: file de poveste
Ştiţi povestea cu Petrică şi Lupul. Sau Traian şi Lupul, dacă vreţi.

Ei bine, Traian ăsta era un tip cam glumeţ. Mergea cu oile la păscut, şi, de plic-
tiseală, i se năzărea să se suie într-un copac şi de acolo se punea pe răcnit:
Săriţi, băi, lupu’! Sătenii săreau, că vezi bine nu le era totuna dacă manâncă ei
brânză sau lupul carne, dar când ajungeau la locul faptei dădeau de Traian care
se ţinea cu mâinile de burtă de râs. O dată, de două ori, de trei ori i-a păcălit
Trăienică pe cei din sat până când aceştia, lehamisiţi, au hotărât să nu-l mai
bage în seamă. Asta tocmai când lupul şi-a făcut apariţia şi a început să înfulece
mioarele una după alta, sub ochii îngroziţi ai lui Trăienică, cel care din copac
răcnea de mama focului: Săriţi, băi, lupul! În sat lumea-şi dădea coate zicând:
al dracului Trăienică, nu se lasă de şotii... 

Evident că paralela pe care doresc să o fac suferă câteva adnotări.
În cazul pe care vreau să-l evoc, un alt Traian, mai mare în grad, care se înfră-
ţise cu Lupul ca să treacă puntea alegerilor oferindu-i acestuia funcţia de cio-
ban, şi-a dat seama că acesta pofteşte la carne de mioară comună, deşi poza în
vegetarian. Şi cum nu s-au prea înţeles ei în nişte chestiuni, a început să-i facă
atmosferă, dând zvon în sat ba că Lupu-i trimite nişte bileţele roz în care-i pro-
pune să-l lase în pace pe Vânător şi să nu-l mai hărţuiască cu Justiţia, ba că
l-a văzut chiar el în mijlocul unui grup de interese plănuind să căsăpească
turma, ba că voia să-i bage la pensie pe dulăii ciobăneşti şi să-i înlocuiască cu
nişte fini de-ai Lupului. De fiecare dată satul mediatic sărea şi constata că Lupul
nu era chiar aşa de negru şi că turma păştea liniştită vegheată de măgarul civic.
Şi se întorceau oamenii zicând: mare hâtru mai e Traian ăsta! Are el ceva cu
Domnul Lup, i-o fi făcut ceva de nu-l mai are la ficaţi, dar ăsta e serios şi cu
grijă de turmă, chiar dacă o sporea pe aceasta prin nişte artificii contabile pe
care le făcea managerul de turmă. Azi aşa, mâine aşa, până când Lupul şi-a
arătat din plin năravul şi a început să dea iama în turmă pe motiv că aproape
patru ani a păzit-o cu conştiinciozitate. Traian o ţine tot pe a lui: că Lupul face
pomeni electorale din brânza şi caşul pe care le scoate plus la inventar, că şi-a
angajat toate neamurile şi toţi finii pe lefuri bune să roadă un os cât mai cărnos,
că dă afară câinii din alte partide, că dă tunuri spectaculoase pe final de mandat
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şi altele. Toate adevărate, reale de data asta. Numai că lumea s-a plictisit să-l
tot audă, de-acolo din copacul lui de la Cotroceni. Şi nici nu crede prea tare,
pentru că Lupul a părut atâta vreme nedreptăţit, încât acum le e şi jenă să-i mai
zică ceva. Lupul profită şi-şi face mendrele pentru încă un mandat de cioban,
numai că turma se tot împuţinează şi la păşune ies o droaie de măgari, de câini
şi de ciobani adjuncţi cu lefuri de „plini” şi doar vreo două-trei oi rătăcite prin-
tre ei. Altminteri, povestea e plină de tâlcuri pe care cine vrea, le descifrează,
cine nu, se duce şi-l votează. Pe Lup, bineînţeles!   (15 octombrie)

Bani pentru profesori - 
de la “categoriile favorizate”!
Hotărât lucru, premierul Tăriceanu este un om cu care nu se poate

glumi. Nu poate nici preşedintele, dar nici subalternii săi. Cum a aflat, de pildă,
că şefii de Agenţii se lăfăie în lefuri faţă de care a sa, personală, apare drept un
mizilic, a dat dispoziţie ca urgent să se reglementeze situaţia şi să-i aducă cu
picioarele pe pământ: adică la nivelul lefurilor secretarilor de stat. Ceea ce pen-
tru unii înseamnă o înjumătăţire a veniturilor. Dar, ca să nu creadă cineva că e
complet lipsit de inimă, premierul le-a permis să facă parte dintr-un singur con-
siliu de administraţie. Restricţia nu se adresează şi altor persoane din bogata
colecţie de funcţionari guvernamentali care pot să facă parte liniştiţi, şi pe mai
departe, din două sau mai multe consilii de administraţie. Şi probabil, nici fina
premierului, doamna Lulache, de la Fondul „Proprietatea”, care şi-a făcut o
leafă de 25.000 euro, un fleac faţă de cea a italianului care, nu se ştie cum,
e un fel de preşedinte pe acolo, cu 80.000 euro. Uite, deci, cum uşor-uşor încep
să se găsească banii cu care s-ar putea mări lefurile dascălilor. Un post de
televiziune făcea zilele trecute, un calcul deosebit de sugestiv al lefurilor exor-
bitante pe care le încasează droaia de funcţionari de la AVAS, instituţie contra
naturii, pentru că nu prea mai are ce să privatizeze, fiind nevoită să-şi inventeze
un fals obiect de activitate. Dacă premierul ar reuşi să găsească şi un criteriu
mai puţin neclar decât acela al „îndeplinirii parametrilor de performanţă”
– pentru şefii de Regii şi întreprinderi de stat protejate de contractul colectiv
de muncă – ar mai face rost de bani pentru a mări şi salariile altor categorii
defavorizate. Pentru că acum, „criteriile de performanţă” şi le propun mana-
gerii înşişi, în aşa fel încât să poată fi atinse cu uşurinţă şi să încaseze cele
12 salarii drept bonus. Şi ar mai trebui să facă premierul ceva: să taie ombi-
licul ăsta vicios care cointeresează consiliile de administraţie să mărească
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leafa directorilor în propriul beneficiu al membrilor, care încasează automat
20%. Şi uite cum, din aproape în aproape, se găsesc banii pe care zice
Guvernul că nu-i are, dar pe care de fapt îi îndeasă în buzunarele profitorilor
de lux ai sistemului. (16  octombrie)

Stănculescu şi Chiţac
Este clar: cei doi generali – unul de 86 de ani şi altul de 80 – au fost

condamnaţi definitiv pentru reprimarea Revoluţiei. Vor ieşi din puşcărie, teo-
retic, la 101 şi 96 de ani. Când vor fi trecut, de la ceea ce s-a întâmplat în
Decembrie 1989, 34 de ani! Şi când foarte puţini vor fi cei care-şi vor mai
aminti, din propria experienţă, ce a însemnat acest moment de istorie. O parte
a opiniei publice – nu ştiu cât de mare – va fi satisfăcută. S-a făcut dreptate –
o spun cei care mai merg la mormântul unui membru de familie sau prieten
sau care n-a mai apucat să vadă ce înseamnă libertatea şi democraţia. O altă
parte va fi, probabil, şocată de îndârjirea cu care aceşti doi oameni au fost
urmăriţi, şi, până la urmă, înfundaţi. Nu puţini însă sunt cei care se întreabă
încă ce fel de justiţie s-a făcut, cu ce fel de instrumente a lucrat aceasta. Şi aici
mi se pare că stă „cuiul” întregii poveşti: din toate punctele de vedere, la această
condamnare definitivă s-a ajuns cu mijloacele justiţiei de tip ceauşist! Pentru
că cei care au instrumentat cazul au lucrat cu mijloacele şi metodele tipice aces-
tei justiţii, în care argumentele nu prea trebuie demonstrate iar inculpatul este
dinainte condamnat. Tema acestei sentinţe are un sens mult mai larg. Până la
urmă nu este vorba atât despre Chiţac şi Stănculescu, cât despre miza momen-
tului, despre ce s-a pus în joc atunci. Victoria Revoluţiei nu este un fapt palpa-
bil, atâta timp cât nu există, nu se identifică cel sau ceea ce a învins aceasta.
În 1989 am avut a o confruntare inegală – şi deci, puţin credibilă – între o
majoritate covârşitoare şi o minoritate greu de identificat. Pe lângă Nicolae şi
Elena Ceauşescu mai trebuia să fie ceva. Şi aceştia au fost Chiţac şi Stăncu-
lescu. Puteau să fie alţii. Guşă, de pildă, era un candidat sigur la puşcărie dacă
nu-l lua Dumnezeu la el, mai devreme decât justiţia. Dintre toţi cei care au pur-
tat responsabilitatea pentru sistemul represiv şi totalitar instaurat în România,
s-au găsit doi acari. Pentru ce se întâmplă într-o Revoluţie – care nu mai res-
pectă nici o regulă, nici o lege, pentru că altminteri n-ar mai fi revoluţie – s-au
aplicat instrumentele specifice regimului doborât. Cred că Ceauşescu, dacă su-
pravieţuia, ar fi fost mândru de performanţa justiţiei care, la 19 ani de la
Revoluţie dă şi consfinţeşte o sentinţă politică. Nimeni nu mă va convinge că
Stănculescu şi Chiţac nu devin, în mijlocul unui ciclu democratic, deţinuţi po-
litici. Că nu ei sunt cei care plătesc pentru orgoliile şi concurenţa dintre dife-
ritele aripi ale beneficiarilor la vârf ai Revoluţiei – cei care s-au autolegitimat
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prin ea şi cei care au întârziat la masa festivă a beneficiilor. Şi-mi este teamă
că, prin această decizie, Justiţia Română îşi adaugă încă o piatră de moară la
picior – pentru că un recurs la Haga nu va putea să nu le dea câştig de cauză
generalilor, pentru modul în care a fost administrată înteaga poveste – într-un
moment în care numai de aşa ceva nu aveam nevoie. Când persistă multe alte
motive, care să acţioneze clauza de salvgardare. (17 octombrie)

Piţurcă la Parchet
Senzaţie mare, joi seara, pe aeroportul Otopeni: printre cei veniţi

să-l întâmpine pe selecţionerul naţionalei de fotbal, reîntors din Austria, unde
urmărise un meci între două dintre viitoarele noastre adversare, s-au numărat
şi doi procurori de la Parchetul DNA, însoţiţi de câţiva poliţişti. Misiunea aces-
tora era să-l ducă pe Piţurcă la Parchet pentru audieri. Lumea fotbalului a sărit
ca arsă: cum dom’le, ca pe ultimul borfaş, să-l ia pe sus! Aşa ceva nu se poate!
Piţurcă nu e un fitecine, e un simbol, un om care a adus glorie patriei şi culorilor
drapelului! Cei mai vehemenţi au fost câţiva dintre “oamenii de fotbal” care
se mai simt cu musca pe căciulă, fiind şi ei chemaţi să dea cu subsemnatul pen-
tru transferuri făcute în manieră haiducească. Dacă nu ştii despre ce e vorba,
te poţi întreba şi tu, simplu cetăţean: dar ce-a făcut, frate? A dat cuiva în cap,
de-l luară pe sus şi-l duseră la bulău? Realitatea este că Piţurcă n-a dat nimănui
în cap, dar nici nu a catadixit să răspundă chemărilor Parchetului. O dată, de
două ori, de trei ori. Or legea spune că dacă nu te prezinţi de bună voie la
audieri, vine poliţia şi te aduce pe sus. Cam asta s-a întâmplat cu Piţurcă. Şi e
bine că s-a întâmplat aşa. Odată pentru că procurorii şi-au mai învins reţinerile
şi timiditatea cu care abordau numele sonore ale “mogulilor” fotbalului, ale
“finanţatorilor” fără de care principala distracţie a naţiei s-ar duce de râpă. Şi
a doua oară pentru că trebuie să se reinstaureze autoritatea statului. România
a cam devenit, în ultima vreme, locul unde cei cu bani şi cu relaţii dau cu tifla
justiţiei şi, în general, autorităţilor. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru
este că respectivele autorităţi şi-au cam pierdut autoritatea, din cauza modului
lipsit de profesionalism şi de responsabilitate în care şi-o exersează. Ăsta e mo-
tivul pentru care golanii se îmbrâncesc şi se înjură în parte cu poliţiştii – pentru
că se ştie că aceştia nu sunt uşă de biserică. Ăsta este motivul pentru care Gigi
Becali se laudă peste tot că el nu are trabă cu Parchetul şi că le va da procuro-
rilor peste nas dacă vor îndrăzni să-i pună întrebări. Semne bune anul are: după
Piţurcă, s-ar putea să urmeze Becali, mai ales că amândoi joacă în aceeaşi piesă
– valiza cu bani destinată “stimulării” competitorilor Stelei la titlu. Episod tul-
bure, pe care Parchetul are datoria să-l limpezească. Iar acest lucru nu este
posibil fără declaraţiile lui Piţurcă şi ale lui Becali. Repet: nu m-a revoltat
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săltarea lui Piţurcă de la aeroport. Pentru că este un cetăţean ca oricare altul,
cu aceleaşi drepturi şi îndatoriri. Inclusiv aceea de a se prezenta la Parchet când
e chemat. Şi n-am să mă revolt nici când sau dacă procurorii îl vor înhăţa şi pe
magnatul din Pipera, la poarta Palatului, şi-l vor duce pachet la DNA să
răspundă politicos şi cu argumente la întrebările pe care sunt sigur că procurorii
nu vor să i le pună doar din curiozitate.   (18 octombrie)

Super-Loganul şi acarul Popa
În politica românească CSAT-ul începe să aibe un rol concret: e locul

unde cad capete. Acolo a căzut şi capul lui Atanasiu, apoi capetele şefilor de
servicii secrete, după fuga lui Hayssam, iar acum capul şefului Poliţiei Române.
Mai precis, CSAT este „laboratorul” în care preşedintele Băsescu prepară reţeta
viitoarelor decapitări. E drept că de data asta capul vizat era ceva mai sus pe
scara ierarhică, dar a fost bun şi cel al şefului Poliţiei. Pentru că opinia publică
a conchis: preşedintele este singurul care se mai opune jafului sistematic asupra
banului public pe care-l practică administratorii temporari ai acestuia. Nu ştiu,
deocamdată, cât e de mare implicarea şefului Poliţiei, Gheorghe Popa, în afa-
cerea cu dotarea maşinilor. Personal, nu cred. Din cât l-am cunoscut, Popa este
un om corect şi instruit – autor de patente şi cercetări criminalistice recunoscute
pe plan mondial – dar a avut sub el o veritabilă şerpărie de cadre care toată
viaţa nu s-a ocupat cu altceva decât cu prăduirea bugetului. Probabil că la o
verificare scrupuloasă se va ajunge la concluzia că ăsta este preţul real al echi-
pamentelor şi al îmbunătăţirilor aduse maşinilor. Problema de fond este însă
alta: dacă poliţia română îşi putea permite – din decenţă dacă nu din alte motive
– să beneficieze de echipamente superperformante în condiţiile în care îi lipsesc
acut oamenii apţi să le utilizeze. Degeaba îi pui poliţistului de caraulă aparatură
sofisticată în maşină dacă scopul final rămâne şpaga încasată de la cei care
calcă pe bec. Probabil că faza avută în vedere de specialiştii în achiziţii ai
poliţiei e valabilă peste vreo 10 ani. Banii însă se plătesc acum. Şi mi-e teamă
că sacrificarea lui Gheorghe Popa nu rezolvă nimic, pentru că contractul e în
desfăşurare, are clauze stricte, şi rezilierea va provoca pagube mai mari decât
execuţia sa. Până la urmă povestea asta ilustrează în mod strălucit haosul şi
domnia bunului plac din instituţiile publice, unde se cheltuie sume imense pe
tot felul de pretexte fanteziste, fără ca cineva să aibe autoritatea de a le stopa.
Este reprezentativă pentru condiţia Guvernului Tăriceanu, de cel mai slab şi
mai incompetent guvern post-revoluţionar, neînstare să controleze şi să admi-
nistreze ce se întâmplă în subordinea sa. Un guvern în care fiecare ministru,
şef de agenţie, director, este un soi de Vodă care face ce vrea în feuda sa, unde
se aplică regula bunului plac, fără să răspundă cu adevărat vreodată. Acesta
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este, cred, unul dintre motivele principale pentru care, în ciuda creşterii eco-
nomice, nu se găsesc bani pentru două direcţii importante: investiţiile funda-
mentale în infrastructură şi onorarea obligaţiei elementare de a acorda păturilor
defavorizate ale populaţiei suportul pentru un trai decent. Nu sunt bani pentru
salariile profesorilor – zice acelaşi Tăriceanu care patronează liniştit dezmăţul
bugetar al nomenclaturii de stat!    (20 octombrie)

Lista lui Geică...
Săptămâna trecută, şeful Autorităţii Aeronautice, pe numlele său

Florea Geică, a ţinut afişul de presă cu două teme: veniturile uluitoare pe care
le realizează cumulând leafă, pensie, bonusuri şi colaborări, şi îndemânarea cu
care a reuşit să scoată o aeronavă TAROM de pe pista aeroportului din Istanbul
şi să o împotmolească în noroi. Trebuie să recunoaşteţi că nu e o performanţă
la îndemâna oricui: din câte îmi amintesc eu, ultima ispravă de acest gen îi
aparţine unui alt pilot faimos al TAROM-ului, Ijacu, cel care a măturat cu o
aripă pista de la Otopeni, într-un zbor de probă cu avionul prezidenţial, prin
1991, ocazie cu care aparatul, în valoare de multe zeci de milioane de dolari a
fost scos din uz. Ijacu era însă angajatului TAROM-ului, pe când Geică nu
este. El pilotează, dacă ar fi să-l credem pe cuvânt, doar pentru a-şi menţine
abilităţile şi licenţa, nu pentru bani. Din aceleaşi motive pilotează şi avioane
ale Blue Air, ambele companii fiind sub controlul direct al AACR. Desigur,
dlui Geică i s-ar putea refuza solicitările, dar cum e un pilot foarte bun, nimeni
nu se gândeşte la aşa ceva. Ei bine, nu numai companiile controlate de AACR
nu se pun cu dl Geică. N-o face nici măcar cea care, teoretic, îl controlează pe
dânsul: Ministerul Transporturilor. Pentru că dl Geică se consideră total auto-
nom şi face orice-i trăzneşte prin cap, fără ca cineva din subordinea dlui
ministru Orban să crâcnească. Nu crâcneşte nici chiar ministrul Orban, care,
dacă ar fi avut tăria necesară, ar fi trebuit de mult să-l dea afară pe dl Geică şi
să facă puţină ordine la Autoritate. Ideea este că într-o instituţie a statului, un
slujitor al statului face ce vrea: vrea să se angajeze propriul consilier? O face!
Vrea să ia şi pensie şi leafă? Le ia pe amândouă! Vrea să-şi angajeze rudele
apropiate, fini şi cumetri în slujbe bine plătite? Îi angajează. Dl Geică este pro-
totipul unui anume slujbaş român, pe care-l întâlnim în nenumărate instituţii
ale statului. El este produsul haosului şi al lipsei de autoritate care domnesc în
aceste instituţii. Este rezultatul complicităţilor dubioase, care merg până la
forme pe care legea ar trebui să le pedepsească aspru. Pentru că din beneficiile
exorbitante pe care le realizează un astfel de slujbaş, un procent se duce şi se
împarte între cei responsabili pe linie ierarhică, care au astfel un motiv serios
să nu intervină şi să tolereze acest dezmăţ. Nu mă refer aici la dl Geică care



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    237

poate că este un amploiat cinstit, care doar a scăpat niţel hăţurile. Mă refer la
toată droaia de slujbaşi care-şi fac mendrele şi crează sumedenie de găuri negre
prin care se scurg banii din care s-ar putea mări salariile profesorilor, fără ca
Tăriceanu să mai aibă parte de migrenele pe care i le produce acest subiect.
Aparatul de stat este cam cum este în fotbal: un fel de ligă a şmecherilor şi
învârtiţilor de orice soi, care funcţionează pe baza complicităţii şi a şpăgilor,
nu a regulilor şi a legilor.   (21 octombrie)

Ultima misiune a lui Câmpeanu
Funcţia de preşedinte al Senatului este vacantă pentru mai puţin de

două luni. Motivul - plecarea lui Nicolae Văcăroiu la Curtea de Conturi. Bătălia
- căci despre aşa ceva este vorba - pentru succesiune are o semnificaţie aparte:
cel care o va câştiga îşi va putea trece în CV faptul că a fost al doilea om din
stat. Nu contează pentru cât timp. Fotoliul de preşedinte al Senatului a fost
ocupat, cu autoritate de necontestat, în ultimii opt ani de Nicolae Văcăroiu. O
personalitate remarcabilă a vieţii politice româneşti, în ciuda tentaţiei balcanice
de persiflare şi de perpetuare a unor legende fără nicio bază reală. Chiar dacă
nu a fost pe placul unei părţi a reprezentanţilor mass-media, cea care i-a şi creat
o reputaţie pe care nu s-a obosit să o contracareze, Nicolae Văcăroiu a dovedit
o remarcabilă eficienţă şi un deosebit simţ al echilibrului. Atât de evidentă a
fost valoarea purtării sale încât îndelungata campanie dusă de Alianţa DA pen-
tru schimbarea şefilor celor două Camere s-a poticnit brusc după victoria
obţinută prin suspendarea lui Năstase. Alianţa aflată în plin proces de disoluţie
s-a mulţumit cu atât, intuind că o eventuală schimbare şi la nivelul Senatului
va rupe complet delicatul echilibru al forţelor parlamentare. Văcăroiu s-a
dovedit a fi la înălţimea mandatului său inclusiv în situaţia  în care a trebuit să
preia, pentru o lună, funcţia de şef interimar al statului. Comportamentul său
în această poziţie i-a trezit până şi respectul lui Traian Băsescu, personaj recu-
noscut pentru capacitatea de a nu respecta nimic şi pe nimeni. Plecarea lui
Văcăroiu lasă un gol pe care nu l-ar putea completa, fie şi pentru cele vreo 50
de zile rămase, personaje de calibrul lui Tărăcilă sau Ilie Sârbu. Pentru aceştia,
faptul de a-şi putea  trece pe cărţile de vizită calitatea de preşedinte al Senatului
s-ar putea să conteze mai mult decât ne închipuim. Pentru restul lumii, însă, e
mai important ca la prezidiul Senatului, în puţinele sesiuni care au mai rămas,
să se afle un personaj care să beneficieze de respectul tuturor taberelor. Iar
acesta este, fără îndoială, Radu Câmpeanu. Politician de rasă, al cărui echilibru
şi temperament nu s-au prea potrivit cu momentele de tensiune şi de intoleranţă
pe care le-a traversat societatea românească post-revoluţionară, Radu
Câmpeanu merită să-şi încheie cariera politică pe o poziţie care să-i confirme
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contribuţia reală la schimbările care s-au produs în acest interval. Concepţia
sa despre rolul politicianului nu i-a adus prea multe succese de carieră, dar a
deschis porţi pentru înţelegerea faptului că democraţia înseamnă în primul rând
dialog şi toleranţă. Până şi din erorile sale clasa politică de azi, aşa cum este
ea, hulită mai mult decât ar merita, a avut de învăţat lucruri care îi vor fi de
siguranţă de folos. Dacă parlamentarii vor reuşi să-şi înfrângă de această dată
idiosincraziile şi măruntele orgolii de grup, Radu Câmpeanu ar avea şansa să
le ofere, în dirct, o ultimă şi sugestivă lecţie.   (22 octombrie)

Nostalgia bazarului din Damasc
Nici nu mi-am dat seama că au trecut deja 15 ani de la ultima vizită

a unui preşedinte român în Siria. Iliescu l-a vizitat pe tatăl actualului preşedinte,
Hafez El Assad, în 1993, în cadrul unui turneu care a mai cuprins Emiratele
Arabe Unite şi Libanul. Atunci, încă, Siria avea ceva dintr-o ţară aflată sub
stare de asediu. Îmi amitesc amănuntul picant că de la hotel până la noul palat
prezidenţial – neterminat, dar deschis în mod excepţional pentru această vizită,
deşi nu dispunea încă de toalete! – microbuzul ziariştilor a fost percheziţionat
cu minuţie de vreo şapte ori. Sau că la dineul oferit de gazde, pe sub tunicile
albe ale ospătarilor se ghiceau tocurile pistoalelor. Assad-tatăl n-a supravieţuit
prea mult acestei vizite. Fusese considerat unul dintre prietenii apropiaţi ai lui
Ceauşescu şi primirea făcută succesorului arată că nutrea speranţa că relaţiile
strânse din acea perioadă ar mai putea fi continuate, mai ales că o bună parte
din economia siriană era legată de lucrări şi de echipamente româneşti. Marele
combinat petrochimic de la Banyas fusese construit de români şi era încă în
garanţie. Pentru Assad era destul de greu de înţeles de ce Iliescu nu mai poate
ce putea Ceauşescu şi de ce, odată stabilite nişte înţelegeri la nivel înalt, pune-
rea lor în practică era tărăgănată sau abandonată. Miza economică era impor-
tantă pentru regimul Assad care menţinea ţara încă într-un soi de stare de
asediu, aproape 70% din buget mergând spre apărare şi securitate. Pentru noi,
veniţi dintr-o proaspătă democraţie, restricţiile şi atmosfera din Damasc amin-
teau izbitor de cea din care ieşisem în 1989. Vreo 7 - 8 ani mai târziu, când am
vizitat în calitate privată Siria, decorul era substanţial schimbat. Preluând
puterea, Bashar El Assad începuse să mai cureţe din vechea gardă, înconju-
rându-se de oameni cu viziuni mai moderne. Siria începuse, timid dar consec-
vent, să iasă din izolarea paranoică a conflictelor din zonă. Se deschiseseră
canale turistice, care se loveau însă de precaritatea infrastructurii şi a dotărilor.
Cu un potenţial turistic excepţional – vestigiile sale istorice sunt comparate cu
cele ale Greciei sau Turciei –Siria începea să se deschidă pieţei internaţionale,
prezentând realitatea unei civilizaţii asupra căreia dominaţia franceză îşi pusese
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o amprentă solidă şi care rezistase încercărilor din lungii ani de dictatură şi de
război. Vizita lui Băsescu la Damasc, pe cât de neaşteptată, pe atât de bineve-
nită, ar putea avea efecte considerabile în condiţiile actualei crize. România a
rămas cu un potenţial de relaţii umane remarcabil în lumea arabă. Zecile de
mii de specialişti şi de oameni cu poziţii de răspundere în guvernele ţărilor lor,
au studiat în România sau sunt legaţi de aceasta prin relaţii de familie. Avem
o diasporă demnă de luat în seamă, chiar dacă este compusă aproape în exclu-
sivitate din femei. În cursul mai tuturor vizitelor efectuate de preşedinţi români
în aceste zone li s-a cerut la unison să revigoreze acest tip de relaţii, să fie
reluate şi întărite. Ca şi în cazul lui Iliescu şi Constantinescu, posibilităţile de
care dispune Băsescu sunt reduse. Asta nu înseamnă că nu poate – dacă doreşte
cu adevărat – să facă ceva. Cu atât mai mult cu cât el însuşi este legat de acest
perimetru, măcar prin amintirea escalelor pe care le făcea prin porturi. Am
înţeles acest lucru şi din includerea în programul său a unei vizite în bazarul
din Damasc, periplu care trebuie să-i fi trezit nostalgii acute, din vremuri în
care era mai liber şi mai puţin urmărit de ochiul vigilent al presei. Cea care
n-a dorit, să afle de data asta, decât un lucru: ce-a discutat cu Assad. Despre
Hayssam, bineînţeles. Şi bineînţeles că n-a aflat nimic.   (23 octombrie)

Saltimbancii circului politic
Cine şi-a închipuit că votul uninominal va mai curăţa scena politică

de veleitari şi de neaveniţi, are de ce să fie decepţionat încă de la depunerea
candidaturilor. Probabil că în nici unul dintre scrutinurile precedente listele nu
au fost atât de împănate cu cântăreţi, actori, foşti sportivi sau personaje mon-
dene ca acum. Modul de propunere a listelor de partid era unul standard:
în cap se pune o „locomotivă” recunoscută şi eficientă. Pe locurile eligibile se
plasau persoanele cărora trebuia să li se asigure viitorul, din varii motive –
imunitate, contribuţii la fondurile electorale, diferite grade de rudenie. Spre
coada listei, acolo unde se plasa graniţa nevăzută dintre predictibilităţi şi
dorinţe îşi mai găseau locul şi personaje pitoreşti, cu priză la public, care ar fi
putut să încline balanţa mai mult decât sondajele. Şi cu asta-basta. La televizor
şi prin ziare, campania se ducea în numele partidului, nu al candidaţilor – soluţie
mult mai simplă şi mai eficientă. Pentru că votantul punea ştampila pe însem-
nele electorale ale partidului, nemainteresându-l cine era pe listă. De data
aceasta lucrurile se schimbă în mod radical. Alegerile legislative se desfăşoară
în absenţa „locomotivelor”. În primul rând a celor prezidenţiale, al căror pufăit
putea să mai scoată din amorţeală grosul pasagerilor nehotărâţi. Tot mai mult,
legislativele devin un soi de prelungire a alegerilor locale, cu singura diferenţă
că din urne nu ies primari, ci deputaţi şi senatori. Candidaţii, însă, nu fac altceva
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decât ceea ce au făcut şi aspiranţii la calitatea de primar: să promită. Să promită
obiective de interes şi de anvergură locală, nu naţională. În mintea alegătorilor
ei devin un soi de mesageri ai nevoilor locale care-şi vor ocupa timpul în
Parlament făcând lobby pentru nişte obiective fără relevanţă naţională. Un fel
de „trimişi speciali” la centru. În condiţiile acestui tip de campanie, mesajul
ideologic se diminuează sau devine adiacent. Votantul nu mai caută, pe buletin,
sigla partidului, ci se uită bine la nume. Dacă acesta îi spune ceva, îl votează.
Dacă nu, nu. De aici şi goana după notorietate. De orice fel. Numai să nu fie
vorba de anonimi. Or notorietatea politică rămâne destul de redusă, pentru că
la televizor se văd cam 10% dintre protagoniştii scenei politice, mereu cam
aceiaşi. Dispunem însă de un rezervor aproape nesecat de „vedete” de orice
fel, făcute peste noapte şi vehiculate cu insistenţă în căutarea audienţei. Dintre
aceştia, partea leului o iau partidele mici sau fără prea multe şanse de a trece
pragul electoral. Pentru ei important este să ajungă în Parlament, indiferent cu
cine vor defila acolo. Iată însă că şi partidele „serioase” au probleme în a aduna
numărul de candidaţi „serioşi” pentru colegiile existente. Acestea sunt şi cele
care iau „crema” actorilor, cântăreţilor şi sportivilor care cred că vor avea
succes şi ca legiuitori. De aici şi lumea pestriţă care rezultă din lectura candi-
daturilor depuse la birourile electorale. Şi sentimentul acut că ne aflăm nu
în faţa unui examen de competenţă şi responsabilitate, ci a unei reprezentaţii
de circ. Politic.   (24 octombrie)

Ăsta-i mesaj electoral?
“Îmi respect toţi adversarii, chiar dacă nu-i cunosc pe toţi. Nu vreau

să fiu votat pentru că aceştia ar fi răi. Am să duc o campanie şi o să răspund
atacurilor venite din partea contracandidaţilor doar dacă sunt relevante pentru
electorat”. Este limpede că aceste fraze nu puteau fi rostite de un politician
român în viaţă. Poate de un extraterestru, dar în niciun caz de cineva care tră-
ieşte de aproape 19 ani în climatul politic din România. Pe ce mă bazez? Unu:
„Îmi respect toţi adversarii”. Păi dacă-i aşa, ce cauţi nene în bătălia asta?
Respectă-i dar dă-le la gioale – spune un celebru dicton fotbalistic. Dacă-i res-
pecţi îţi vor da ei ţie şi te vor scoate din cursă. E Legea Talionului: cucui pentru
cucui! Doi: „Nu vreau să fiu votat pentru că aceştia ar fi răi”. Dar pentru ce?
Păi cu bunătatea n-ajungi departe, stimabile. Sau dacă ajungi, ajungi sub prag.
Şi acolo rămâi. Tu trebuie si fii cel mai puţin rău, pentru că dacă pozezi în
altceva nu te mai crede nimeni. Lumea ştie foarte bine cu cine are de-a face în
perimetrul ăsta. Trei: „Am să duc o campanie respectuoasă!”. Hai că eşti cul-
mea, dom’le. Respectuoasă? Adică cu „dumneavoastră”, cu „vă rog” şi cu
„mulţumesc”? Cu aşa ceva ai să ajungi la un aşezământ de caritate, nu în
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Parlamentul României, unde bătălia se duce „care pe care” şi „ba pe-a mamei
dv”. Haida, de! Patru: „O să răspund la atacuri doar dacă sunt relevante pentru
electorat”. Păi ce e relevant pentru electorat? Că duci o viaţă liniştită, fără scan-
daluri şi fără aventuri? Ori că ai o amantă, datorii la bănci sau faci accidente
de circulaţie? Cine va fi interesat de răspunsuri fără haz şi fără contraatacuri
eficiente? Dom’ Crin Antonescu, v-aţi făcut băiat mare, nu mai sunteţi „Mireille
Mathieu” de la ministerul Sportului, sunteţi ditamai vicepreşedintele unui par-
tid hârşit în bătălii cu adversari şi aliaţi politici. Păi aşa vreţi dvs să câştigaţi
colegiul uninominal? Reveniţi-vă în fire şi schimbaţi niţel macazul. Ceva în
genul: N-am nimic cu adversarii mei, dar din principiu nu pot să-i sufăr, pentru
că sunt nişte proşti şi nişte incompetenţi. De asta vreau să nu-i votaţi, ca să nu
vă păcăliţi, si să mă votaţi pe mine, că sunt mai bun decât ei toţi, luaţi la un
loc. Am să duc o campanie activă şi am să-i demasc pentru toate potlogăriile
pe care le-au făcut, iar dacă vor îndrăzni să se ia de mine vor primi cât nu vor
putea să ducă, vă promit! Ăsta e mesajul, dle Crin, nu bazaconiile pe care
le-aţi înşirat dv. la lansarea canditaturii. De parcă vroiaţi să vă aleagă în
Consiliul Patriarhiei, nu în Parlamentul României.    (25  octombrie)

Copilul românesc şi cel unguresc
Dl. Marko Bela este unul dintre politicienii români realişti şi echili-

braţi. Dar mai ales consecvent. În a obţine ceea ce partidul pe care-l reprezintă
şi conduce cu o autoritate încă nepusă sub semnul întrebării, şi-a propus, mai
ales de când a intrat la guvernare. Asta s-a întâmplat după alegerile din 1996
şi de 12 ani UDMR este singurul partid care s-a aflat neîntrerupt la putere. Asta
dovedeşte două lucruri: primul – că este o formaţiune solidă, de care trebuie
să se ţină seama. Şi al doilea – că ideologia sa reuşeşte să se asocieze şi cu
principiile dreptei, şi cu ale stângii. S-ar putea spune că partidul etnic maghiar
este singurul care ocupă de drept centrul ideologic al politicii. Acest lucru face
ca în interiorul său să se manifeste tendinţe de dreapta sau de stânga, care însă
nu devin divergente. Statornicia UDMR se datoreşte mai ales unui electorat
disciplinat şi conştiincios, care îşi exercită dreptul la vot cu o seriozitate care
lipseşte tot mai acut compatrioţilor români. Cu atât mai surprinzătoare a fost,
în acest context, ideea pe care a aruncat-o deunăzi pe piaţă preşedintele
udemerist. Dânsul a afirmat răspicat că, în opinia sa, în Transilvania, limba
maghiară ar trebui să devină obligatorie şi pentru “copilul românesc”, aşa cum
româna e obligatorie pentru “copilul unguresc”. Deşi sunt aproape sigur că
intenţia dlui Marko a fost una polemică, de campanie,  nu m-aş grăbi să o res-
ping, aşa cum au făcut-o majoritatea confraţilor. Sigur, situaţiile nu sunt echi-
valente: româna este limba oficială a ţării în care trăieşte “copilul unguresc” şi
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nu este nevoie ca acest lucru să fie obligatoriu ca să-ţi dai seama că necunoaş-
terea ei poate crea probleme deosebite celor în cauză, care se vor vedea lipsiţi
de oportunităţile de viaţă pe care le condiţionează cunoaşterea limbii oficiale.
Este, de altfel, o realitate că în multe colectivităţi izolate din zonele populate
majoritar de maghiari, acest lucru se întâmplă în mod real. Este şi unul dintre
motivele pentru care judeţe ca Harghita şi Covasna cunosc o pronunţartă stag-
nare economică, înregistrând decalaje considerabile faţă de vecinătăţi. Deschi-
derea de care dă dovadă dl Marko nu-i caracterizează pe membrii acestor
comunităţi, care preferă să trăiască păgubos în izolare. Cât despre învăţarea
limbii maghiare de către români, este o altă problemă. În alte zone ale ţării,
unde echilibrul demografic este mai puţin pronunţat, este aproape un semn de
politeţe să ştii să vorbeşti limba vecinului, fie că e vorba de maghiară, de germană
sau de sârbă. Acest lucru se întâmplă fără ca cineva să decreteze o obligativitate de
acest fel. Cred însă că cea mai valabilă soluţie de inter-conectare a celor două limbi
o va aduce progresul economic şi adâncirea integrării europene. Atunci nu va mai
fi nevoie de decizii administrative: lucrurile se vor armoniza de la sine şi se va vorbi
în orice limbă aptă să îmbunătăţească convieţuirea şi colaborarea.   (27 octombrie)

Burghezia portocalie 
şi ţâţa bugetului

Toate lucrurile astea şocante pe care le dezgroapă în fiecare zi o presă
mai scotocitoare ca oricând, crează tot mai mult sentimentul unei societăţi scă-
pate de sub control, în care se poate întâmpla aproape orice şi în care autoritatea
publică reprezintă o coordonată neglijabilă. Cei care ajung în „fruntea bucate-
lor” se instalează acolo nu pentru a gospodări mai eficient şi mai echitabil
resursele, ci pentru a-şi tăia feliile cele mai consistente pentru consumul pro-
priu, al lor şi al găştilor politice care i-au promovat. Iată acest scandal al veni-
turilor exorbitante ale şefilor de Agenţii – Agenţiile astea sunt un fel de apendici
ai Guvernului, în care premierul îşi numeşte rubedenii, fini, cumetri şi alte obli-
gaţii electorale pe care nu mai este nevoie să-i treacă prin filtrul confirmării
Parlamentului sau Preşedinţiei. De cele mai multe ori, aceste Agenţii fac ori
lucruri inutile, ori formale. Oricum, aproape în nici unul dintre cazuri nu este
necesar aparatul administrativ umflat pe care-l au la dispoziţie doar pentru
a-şi justifica existenţa. Şefi ai acestor agenţii au ajuns la venituri lunare de
peste 100 milioane lei vechi, în timp ce şoferii şi femeile de serviciu se răsfaţă
cu 20-30 de milioane. Premierul a părut uimit că astfel de lucruri se întâmplă,
de parcă el ar trăi pe o planetă şi ceilalţi pe o alta pe care abia acum o descoperă.
A ordonat să li se taie lefurile la nivelul secretarilor de stat. N-a scos niciun
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cuvinţel despre nenumăratele şi fantasmagoricele sporuri care rămân în func-
ţiune. Şi nici despre ce ar urma să se întâmple în grilă, pe verticala acestor
salarii: şeful va avea vreo 40-45 de milioane, în timp ce adjuncţii vor continua
să încaseze suta? Dar nici măcar asta nu e lucrul cel mai important. Esenţial
este faptul că şeful guvernului nu doreşte să ştie cum s-a ajuns la astfel de
lefuri, care este mecanismul care le-a generat şi dacă nu cumva acesta va reci-
diva imediat după o sancţiune dată de ochii lumii. Asta este problema: faptul
că reglementările în domeniu au fost constituite în aşa fel încât să lase întot-
deauna portiţe pentru ocolirea legii. Pe ce bază a fost, de pildă, calculat salariul
lui Atanasiu la AVAS? Cu cine a negociat? Ce criterii de performanţă poate
avea o instituţie parazitară care de ani de zile nu există decât pentru a hrăni
droaia de amploaiaţi care şi-au găsit aici culcuşuri de lux şi care nu vor lucra
niciodată pentru desăvârşirea unei privatizări care i-ar lăsa şomeri? Ce pericole
întâmpină existenţa d-lui Atanasiu ca să ia consistentul spor de periculozitate?
Cine-l ameninţă şi de ce? Ce rău le-a făcut el celor care au dat deja şpăgi grase
pentru a pune mâna pe câte un obiectiv industrial pe care să-l demoleze şi să
facă vile în loc? Aparatul de stat, cu precădere cel care care a proliferat, ca o
metastază, în jurul cabinetului primului ministru, trăieşte deja cu propriile
reguli şi într-un cadru dominat de interese. Acest aparat creat şi amplificat cu
complicitatea tacită a parlamentului, consumă resurse care ar fi suficiente pen-
tru a acoperi gravele distorsiuni din domeniul salarizării unor categorii sociale
defavorizate. Supărarea lui Tăriceanu este o comedie ieftină jucată în faţa unei
asistenţe considerată a fi compusă din proşti, dând un semnal discret de liniştire
burgheziei portocalii instalată temeinic la ţâţa bugetului. (28 octombrie)

Pantomima antidrogului
Ministrul de Interne, Cristian David, a propus, la finele săptămânii

trecute, preşedintelui Băsescu pensionarea generalului Abraham. Exact în ziua
în care acesta împlinea vârsta legală de pensionare. A fost o surpriză neplăcută
pentru general, care tocmai se pregătea să-şi prelungească cu vreo câţiva ani
mănoasa activitate în tranşeele „Antidrogului” – instituţie finanţată generos de
la Buget. De altfel, tocmai obţinuse o sumă importantă prin care urma să se
finanţeze câteva campanii menite să dea lovituri mortale traficului şi consu-
mului de droguri. Funcţionează, în societate – nu numai a noastră – un paradox:
acela al funcţiei care, dacă nu crează organul, măcar îi justifică existenţa.
Traficul şi consumul de droguri constituie realităţi  - dureroase – ale timpurilor
pe care le trăim. Cifra de afaceri a traficului de narcotice este una uriaşă care
depăşeşte practic orice estimări. Aceasta răspunde unei cereri de piaţă, care
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iarăşi nu poate fi evaluată cu precizie. Cert este că există mecanisme de
amploare care derulează producţia şi distribuirea drogului, cu atât mai perfec-
ţionate cu cât fondurile alocate şi forţele antrenate în combaterea sa sunt mai
mari. Se ajunge, practic, la un fel de cerc vicios în care lupta antidrog are nevoie
de... drog pentru a-şi justifica existenţa şi resursele alocate. Nu facem excepţie
de la acest mecanism, deşi la noi lucrurile sunt într-un stadiu incipient. Des-
chiderea graniţelor şi relaxarea legală au produs o veritabilă infuzie, ţara noas-
tră devenind rapid, dintr-o escală de pe circuitul traficului, o destinaţie finală.
Nimeni nu ştie care este amploarea fenomenului. Se poate bănui doar din
numărul celor care, vin, benevol, să se trateze sau să-şi procure mai uşor dro-
gurile. Poliţia cam bănuieşte cine se ocupa cu traficul şi din când în când mai
pune mâna pe câte un transport neglijent organizat. Pe lângă aceste circuite
şi-a făcut apariţia un organism statal: Agenţia Naţională Antidrog. Aceasta îşi
propune obiective importante, de la elaborarea unei strategii naţionale până la
gestionarea resurselor alocate în acest scop. În fruntea acestei instituţii se afla,
de ceva vreme, generalul Pavel Abraham. Domnia sa a venit din Poliţie, unde
a avut un traiect post-revoluţionar impresionant. Fără mari abilităţi profesio-
nale, s-a dovedit a fi dotat cu instinct politic, ştiind să cultive acele pârghii care
l-ar putea ajuta în carieră. Pe vremea Convenţiei Democrate premierul Ciorbea
l-a promovat până în funcţia de şef al Poliţiei. Îmi amintesc că atunci am sesizat
schimbarea bruscă produsă în comportamentul său: de la o atitudine umil-amabilă
faţă de presă, a trecut la una arogant-ameninţătoare, într-o întâlnire informală
cu Clubul Presei permiţându-şi chiar să sugereze faptul că avea „dosarele” unor
ziarişti incomozi  care puteau fi „abordaţi” din punct de vedere al sancţiunilor
legale. De la instalarea sa în fruntea „Antidrogului”, Abraham a cultivat o po-
litică festivistă şi declarativă, fără nicio legătură cu rolul practic al instituţie.
Relevant este proiectul pe baza căruia ANA a primit de la guvern ultima finan-
ţare şi în care sunt incluse iniţiative hilare, de genul: „50 de elevi vor fi convinşi
să nu se apuce de consum de droguri”, sau alţi câţiva care urmau să fie aduşi
pe drumul cel bun, ocolind cârciumile. În afara călătoriilor pe la diferite
manifestări internaţionale, cu roluri la fel de formale, oficialii Agenţiei nu se
pot lăuda cu vreun rezultat palpabil, lipsind cu intenţie instrumentele de
măsură. Aşa încât trecerea întru odihnă a generalului Abraham nu constituie
nici o pagubă pentru ARA. Poate doar o economie, din evitarea cumulului
pensiei cu salariul.   (29 octombrie)
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Mazilirea lui Voinea: 
blestemul lui Ceauşescu?

Iată că se întâmplă ceea ce bunul simţ ar fi cerut să se întâmple mai
demult: procurorul general Codruţa Kovesi a cerut ministrului Justiţiei revo-
carea din funcţie a adjunctului şefului Parchetelor Militare, generalul Dan
Voinea, pentru „încălcări grave ale procedurii penale”. În urmă cu câteva luni,
Dan Voinea era retrogradat, fără prea multe explicaţii, din funcţia de şef al
Parchetelor Militare, în aceea de adjunct şi i se luau dosarele Mineriadelor la
care trudea de prea multă vreme. Cele despre care aceeaşi Codruţa Kovesi
afirma că ar fi trebuit soluţionate pentru respectarea legii şi nu pentru „satisfa-
cerea unor persoane” – atingând cu aceasta punctul nevralgic al întregii afaceri.
Dan Voinea îşi datorează ascensiunea fulminantă lui Ceauşescu. Mai precis,
întâmplării care a făcut să fie luat pe sus la Târgovişte pentru a-l acuza pe
dictator de toate crimele comise şi necomise. S-a achitat cu brio de această sar-
cină, dovadă că instanţa a admis cererea procurorului şi l-a condamnat la
moarte pe tiran. Sentinţă executată pe loc. N-are rost să mai vorbim despre
legitimitatea cadrului în care s-a produs acest eveniment. A fost la fel de legitim
ca şi Revoluţia şi tot ce s-a întâmplat în acel interval. Este însă cel puţin inte-
resant să constaţi ce căi au luat destinele celor care au participat la aceste exer-
ciţii de democraţie revoluţionară: Voinea a ajuns rapid general şi şef al
Parchetelor Militare; Mugurel Florescu a devenit procuror general adjunct;
Atanasie Stănculescu a lăsat armata şi a fost numit Ministru al Industriei, abia
din Februarie revenind la cârma Apărării; Măgureanu a înfiinţat, în martie,
SRI-ul căruia i-a fost şef şapte ani; judecătorul Gică Popa s-a sinucis, scurt
timp după proces. Cariera juridică a lui Dan Voinea a fost fluctuantă. A fost
staţionară sau în scădere în timpul guvernelor de stânga. A promovat în cele
de dreapta. Treptat, imaginea sa a început să fie tot mai strâns legată de
demersurile unei părţi a spectrului politic, de responsabilizare a primilor
beneficiari ai Revoluţiei pentru erorile acesteia şi ale perioadei următoare.
Guvernarea de dreapta a lui Constantinescu i-a scos din joc pe Măgureanu şi
Florescu, împingându-l în faţă pe Voinea. Cu „ţintă piept” – Stănculescu!
Odiseea generalului în ghips este strâns legată de modul cum a instrumentat
cazul colegul său de complet de la Târgovişte. În căutare de sprijin politic,
Voinea s-a făcut purtător de drapel al acelor grupări interesate de scoaterea din
circuitul public a „emanaţilor”. El l-a inculpat pe Iliescu în procesele Mineria-
dei, făcând din această mişcare un veritabil spectacol public. Treptat, magis-
tratul a scăpat hăţurile profesionale rămânând doar cu cele politice. Care nu
s-au mai dovedit la fel de eficiente ca altădată. Steaua sa a început să pălească,
fiind acum pe punctul de a se trezi, asemenea celor pe care i-a „lucrat”, în
situaţia de a trebui să dea răspunsuri la întrebări extrem de delicate. Inclusiv
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de genul celor care implică acuzaţii de încălcare a normelor procedurale, a
independenţei procurorilor şi a efectuării de urmăriri penale, deşi era incom-
patibil să facă acest lucru. Nu ştiu dacă este vorba, aici, de un „blestem al lui
Ceauşescu” sau de „blestemul” încălcării standardelor profesionale. Cert este
că Dan Voinea va plăti, la rândul său, pentru tentaţia de a se fi crezut, el însuşi,
ca fiind deasupra legii. Sau dedesubtul ei.   (30 octombrie)

“Şansa parlamentară” - 
eliminată de uninominal!

În zăpăceala totală pe care a generat-o înghiţirea pe nemestecate a
votului uninominal, un lucru a scăpat neobservat: care este modelul de succe-
siune pe locurile rămase vacante? Până acum era limpede: lista avea atâtea
nume câte locuri erau în respectiva circumscripţie electorală. Partidele care
ştiau, din sondaje, câte dintre aceste locuri erau eligibile, îi plasau acolo pe cei
care trebuiau, musai, să devină membri ai forului legiuitor, din varii motive –
funcţii deţinute pe linie de partid, autoritate în circumscripţii, clientelă plăti-
toare la campanie. Dacă cineva se afla sub „linie”, el rămânea cu speranţa că
dacă i se întâmplă ceva celui de „deasupra” – deces, arestare, incompatibilitate,
retragere din alte motive – locul revenea automat celei mai bune poziţii de pe
lista de partid. Iese al nostru – intră al nostru, era deviza. Ceva încurcături au
generat listele comune ale Alianţei D.A. după divorţul din 2007: dacă ieşea un
liberal şi următorul pe listă era un democrat, cum se proceda? Sau dacă era
invers. Cele două forţe aliate au trebuit însă să suporte consecinţele gestului şi
să înghită hapul că locul lăsat liber de unul de-al lor putea fi luat de unul de-al
celorlalţi. Parlamentul actual a cunoscut un important proces de reîmprospătare,
evaluat între 5 şi 10 la sută. Sunt destul de numeroşi parlamentari făcuţi peste
noapte. Au existat şi cazuri dramatice, precum cel al unui tip care doar cu
câteva zile înainte să se vacanteze un loc, şi-a dat demisia din partidul pe a
cărui listă candidase şi s-a înscris în altul. Astfel, şansa a fost de două ori mai
generoasă cu cel de sub el, pentru că, teoretic, speranţe nutreau doar cei de
imediat sub linie. Ce spune legea uninominalului? Că distracţia asta s-a sfârşit.
Cel puţin atâta timp cât va funcţiona noul sistem. Îndrăznesc să cred că nu va
funcţiona mai mult de un ciclu şi că, din 2012, politicienii se vor mai lumina
şi vor opta pentru un sistem mixt, mai echitabil şi mai puţin riscant. Acum,
dacă un candidat moare sau se retrage în timpul procesului electoral, partidul
căruia-i aparţine iese din joc. Dacă devine indisponibil după dobândirea man-
datului, în colegiul respectiv se vor organiza noi alegeri. Vom asista, probabil,
la o stagiune aproape permanentă de alegeri „colegiale”, având în vedere
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factorii care fac ca stabilitatea corpului legiuitor să fie destul de relativă, din mo-
tive obiective sau subiective. Se pune, deci, cruce, sistemului prin care cineva
putea să ajungă parlamentar la noroc. Cât e de bine sau de rău vor şti partidele în-
sele, după ce vor trece de câteva ori prin astfel de situaţii. Până atunci nu le dorim
candidaţilor decât să aibe o sănătate de fier, ca să nu încurce lucrurile în toiul
alegerilor pentru un nou (sistem de) Parlament. Un Parlament uninominal, cu
membri aleşi pe criteriul – destul de relativ – al propriei lor valori.  (31 octombrie)

Zicale americăneşti
Ascultaţi-o pe asta: „Am auzit pe cineva spunând: unde este

Mandela? Ei bine, Mandela este mort, pentru că Saddam Hussein i-a omorât
pe toţi cei ca Mandela!”Cine a spus-o, a spus-o răspicat, aşa cum îşi rosteşte
majoritatea gafelor care l-au făcut celebru. Ei bine, la vestea că Mandela este
mort, cel mai şocat a fost însuşi Nelson Mandela. E drept că la vârsta lui te
aştepţi ca nefericitul eveniment să survină de pe o zi pe alta, dar celebrul lider
sud-african a infirmat cu demnitate vestea, fiind tentat să procedeze mai de-
grabă precum Mark Twain, cu vreo sută de ani înainte, care spunea într-un dis-
curs: „Shakespeare e mort. Moliere e mort. Şi nici eu nu mă simt prea bine.”
George Bush – căci despre el este vorba în propoziţie – seamănă cu personajul
din celebrul nostru banc cu castravetele, cel cu care Bogdan Aurescu a încercat
să-i înveselească pe scorţoşii judecători de la Haga pentru a-i sensibiliza în
favoarea noastră şi nu în cea a ucrainienilor, în celebrul litigiu care are în miez
Insula Şerpilor. Orice i-ai spune, sau orice ar spune Bush, el ajunge până la
urmă la Saddam şi la teroriştii Al Quaeda – chiar dacă s-a dovedit ştiinţific că
defunctul preşedinte irakian n-a avut nimic de-a face cu Bin Laden şi ai lui (au
avut de-a face însă americanii!). Bush continuă să invoce pericolul pe care l-a
reprezentat pentru omenire liderul de la Bagdad, chiar şi fără armele de distru-
gere în masă care se arătau atât de clar în fotografiile făcute de sateliţii-spioni
ai CIA. Ajungând să-l… omoare pe Mandela, pentru a-şi argumenta demons-
traţia, i-a pus în cârcă tot lui Saddam propriul său asasinat. Şi pentru ca lucrurile
să nu ia o turnură dramatică, directorul Fundaţiei „Nelson Mandela” a ţinut să
facă următoarea precizare: „Tot ce putem face este să liniştim oamenii, în spe-
cial pe sud-africani, pentru că preşedintele Mandela este încă în viaţă”. Saddam
e mort. Mandela nu încă. Şi nici Bush nu se simte prea bine… (N.B. Această
gafă s-a produs exact în urmă cu un an. Nelson Mandela este şi acum bine
mersi!) Dar de asta ce părere aveţi? „Dinozaurii şi oamenii au trăit în acelaşi
timp pe Terra, acum 6000 de ani!” Nu, nu este un om de ştiinţă cel care a avut
aceste revelaţii, presupunând că a făcut-o pe baza unor descoperiri recente.
„Descoperirea” cu pricina a fost făcută în 1997 de către pretendenta actuală la
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funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite, Sarah Palin. În prezent guvernator
al statului Alaska. „Comunicarea” a fost făcută unui profesor de muzică din
Wasilla (localitate din Alaska) care şi-a adus aminte de ea abia acum, când a şi
transmis-o ziarului Los Angeles Times. Se zice despre americani că nu sunt
prea tari la geografie şi că ceea ce depăşeşte graniţele frumoasei lor ţări este
învăluit într-o ceaţă (intelectuală) deasă. Iată, însă, că nici la istorie nu prea
strălucesc. În viziunea doamnei Palin, dinozaurii ar fi fost contemporani cu
istoria timpurie a Egiptului, populat la acea vreme de omul preistoric. S-ar
putea însă ca doamna Palin să se fi referit strict la istoria şi cultura continentului
american, unde timpul a avut alte reguli de desfăşurare. Dovadă: popularul
serial de animaţie „Aventuri din Epoca de Piatră” unde, într-adevăr, Fred şi
Barney coexistau cu dinozaurul Dino.   (01 noiembrie)

Uninominalul va naşte cel mai
puternic partid: cel al absenţilor!

La fel ca şi criza, campania electorală nu pare să fi avut un început
distinct. Cu atât mai puţin sâmbătă, când a fost declanşată oficial. Ea seamănă
mai mult cu o cursă în care competitorii nu se aliniază la un start, ci încep să
fugă când vor ei şi pe ce culoar vor. Aşa încât nimeni nu se aşteaptă ca seismo-
graful electoral să înregistreze vreun semnal major, datat 1 Noiembrie. Spu-
neam într-un comentariu precedent că actuala campanie, prima uninominală
din istoria electorală post-decembristă, va fi mai degrabă o prelungire a cam-
paniei pentru locale, una axată pe persoane, şi mai puţin pe partide. Partidele
se vor arăta mai ales în audio-vizual, în funcţie de banii de care dispun sau pe
care sunt dispuşi să-i supună decontarilor. Acest tip de campanie îi avantajează,
evident, pe candidaţii cu notorietate (indiferent dacă aceasta este preponderent
negativă sau pozitivă) şi partidele mari, capabile să înscrie candidaţi în toate
colegiile. Deşi este prematur de făcut pronosticuri, iar sondajele pre-electorale
sunt mai totdeauna infirmate de rezultatele votului, câteva concluzii se pot
trage deja. Prima este că bătălia pentru procente se va da între cele trei partide
“mari”, respectiv PD-L, PSD şi PNL. Pe lângă ele mai este posibil să “sară”
pragul electoral (la limită) partidul etnic magiar, al cărui electorat se mobili-
zează cu conştinciozitate în momentele în care este în joc realizarea progra-
mului de autonomie. Aproape sigur, PRM-ul nu va mai rezista acestei încercări.
Din păcate spun, pentru că prezenţa sa pe scena era necesară, pentru contraca-
rarea exceselor fundamentaliste ale UDMR-ului. Pierderea de teren este, însă,
atât de vizibilă, încât însuşi liderul său pare resemnat.  Iar neintrarea în parla-
ment va însemna, neîndolielnic, dispariţia acestui partid al cărui unic coagulant
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a fost şi mai este personalitatea lui Vadim. Cu atât mai puţine şanse de a păşi
peste prag are “noua generaţie” a lui Gigi Becali, compusă din rămăşiţe de la
alte partide şi din veleitari dornici de popularitatea pe care le-o poate oferi cam-
pania. Fără doctrină, fără o structură de organizare şi permanent la discreţia
hachiţelor “finanţatorului” partidul acesta se va topi şi el în neantul anonimatului
după alegeri. Cel mai sigur lucru mi se pare a fi acela că pricipalul rezultat al
Parlamentarelor 2008 va fi o structură politică tripolară, axată pe principalele
curente europene ale momentului, în jurul cărora va mai gravita pe orbită, atâta
timp cât procentul său va înclina balanţa spre una dintre combinaţiile posibile,
UDMR-ul. Este un proces natural de clarificare şi de distilare care nu mai poate
să întârzie şi dacă se va găsi vreun merit actualei formule electorale adoptată în
pripă şi sub presiune, fără o analiză atentă acela revine în mod clar uninominalului
acesta. Un sistem de vot despre care majoritatera electoratului nu ştie şi nu înţelege
mare lucru. Şi care va avea şi meritul de a îngroşa rândurile absenteiştilor - în
fond celui mai puternic partid din România in viitorul ciclu.   (03 noiembrie)

Dilema Americii
America se află în momentul care s-ar putea să marcheze o cotitură

în istoria bicentenară a celei mai admirate şi mai detestate dintre democraţiile
lumii: posibilitatea ca pentru prima dată, cea mai înaltă funcţie din stat să revină
unui reprezentant al unei minorităţi. Şi nu doar al unei minorităţi, ci chiar al
aceleia despre care se consideră, din diverse raţiuni, că n-ar putea da Amercii
un preşedinte: cea de culoare. Două au fost tabu-urile politice ale Americii.
Niciodată, s-a consiserat multă vreme, un negru sau o femeie nu vor avea acces
la Casa Albă. O singură dată un alt negru s-a încumetat să emită pretenţii, dar
a renunţat rapid: pastorul Jesse Jackson. Iar Hillary Clinton a fost prima femeie
din istoria Americii care a dorit să se întoarcă la Casa Albă, dar pe locul
„şoferului”. Anii 2007 şi 2008 au reprezentat perioada de totală răsturnare a
oricăror idei preconcepute. Începutul fusese făcut prin toleranţa cu care socie-
tatea a acceptat, în cele din urmă, aventura din debara a lui Bill Clinton. Cu
doar câţiva ani în urmă, un alt candidat, Gary Hart, a fost nevoit să se retragă
din campanie doar pentru că s-a aflat că avusese o amantă. Rigiditatea morală
şi principiile sacrosancte ale familiei au fost abandonate însă cu repeziciune
de o societate tot mai puţin bigotă, tot mai puţin omogenă şi tot mai supusă
influenţelor liberale şi libertine. America cu drept de vot nu mai este preocupată
de amantele preşedinţilor şi ale candidaţilor. Nu mai este preocupată nici măcar
de faptul că o femeie ar putea ajunge să conducă o naţiune făurită de bărbaţii
cuceritori ai Westului sălbatic. Iată că nu mai este preocupată nici de faptul că
preşedinte ar putea deveni un urmaş de-al sclavilor aduşi din Africa cu trei
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secole în urmă (chiar dacă Obama are o ascendenţă africană mai recentă, tatăl
său venind de bună voie din Kenia). America este profund preocupată de ce se
întâmplă cu ea. De rolul tot mai ambiguu pe care-l joacă pe tabla de şah mon-
dială. De transformarea sa, din promotor al libertăţilor, în jandarm mondial.
De libertatea fără limite de care se bucură sistemul financiar şi despre venera-
rea, tot mai neruşinată, a „viţelului de aur”, în dauna altor valori. Nici în visele
cele mai urâte ale apărătorilor „doctrinei WASP” nu s-ar fi produs un scenariu
ca cel de faţă: ca, mai întâi, partidul cu cele mai mari şanse la câştigarea pre-
şedinţiei, să aibe de ales între o femeie şi un negru. Iar apoi ca negrul să aibe
şansele cele mai mari împotriva unui alb, supercalificat după grila clasică! Din
păcate, McCain este departe de standardul unui preşedinte – de care se apropie
cu aplomb Obama. Este şi prea în vârstă – ar fi cel mai bătrân ocupant al Casei
Albe. Şi, în plus, şi-a ales drept coechipier tot o femeie, însă una incomparabil
mai puţin dotată (intelectual) decât consoarta lui Clinton. Aşa încât sunt convins
că, deşi cu inima îndoită, majoritatea americanilor va vota pentru Obama: omul
de la care aşteaptă rezolvarea tuturor problemelor pe care le-a creat, în 8 ani de
guvernare dezastruoasă, juniorul Bush. Dezastruoasă pentru americanul de rând,
nu şi pentru cei care au beneficiat din plin de războaiele sale. (04 noiembrie)

Cum îi loveşte criza pe 
bieţii miliardari de top

Cred că dacă cele două TOP-uri – 500 şi 300, ale Adevărului şi
Capitalului – s-ar fi făcut acum sau peste vreo lună-două, ele ar fi arătat cu
totul altfel. Cel mult, cele două întreprinzătoare publicaţii ar putea edita supli-
mente cu clasamentele pierderilor suferite de cei mai bogaţi români, loviţi
mişeleşte de criza financiară. Mai precis, la lichidităţi. Bogătaşii României îşi
cuantifică averea mai ales în bunuri: vile, maşini, fabrici, magazine, imobile
construite pentru închiriere sau vânzare. Dacă-i cauţi prin buzunare, mulţi din-
tre ei sunt nevoiţi să se împrumute ca să-şi ia un pachet de ţigări. Ori ce-a făcut
criza? I-a lovit unde-i doare mai tare: la banii cu care toate aceste bunuri pre-
zente şi viitoare trebuiesc alimentate ca să funcţioneze şi să aducă alte beneficii.
Valoarea bunurilor imobile fiind adesea extrem de relativă şi lovită la rândul
ei de prăbuşirea preţurilor imobiliare, nu prea mai interesează băncile, pentru
a fi primite ca garanţii pentru noi împrumuturi. Şi fără bani şi fără credite cum
să-ţi mai întreţii bogăţia? Este neîndoielnic că criza financiară – şi cea econo-
mică în plină desfăşurare – vor afecta grav rândurile miliardarilor şi miliona-
rilor făcuţi peste noapte mai ales de delirul imobiliar din România ultimilor
câţiva ani. Averile lor se vor topi sub dogoarea unei crize pe care nu ştiu şi nu



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    251

pot să o contracareze. Singurii avantajaţi vor fi deţinătorii de fonduri cash. Des-
tul de puţini, ştiut fiind că depozitele bancare produc incomparabil mai puţin
decât banii investiţi în afaceri sau proiecte. Acum este momentul când aceşti
privilegiaţi pot deveni mai bogaţi, cumpărând pe nimic bunuri pe care le vor
putea susţine şi creşte şi revinde peste un an sau doi la preţuri de câteva ori
mai mari. Dintre miliardarii români, cel mai avantajat de criză pare să fie Dinu
Patriciu, care a intrat peste noapte în posesia a aproape două miliarde de euro
din vânzarea Rompetrolului. A investit şi el masiv, dar n-a apucat să-şi plaseze
toţi banii, aşa încât îi rămâne suficient numerar cu care să rărească rândurile
competitorilor din TOP. Desigur, criza îi va lovi şi pe cei care nu se regăsesc
în TOP. Îi va lovi prin şomajul care va urma restrângerilor de activităţi sau
falimentelor, prin scăderea puterii de cumpărare a populaţiei care se va răs-
frânge în ansamblul activităţilor curente. Este un val de fenomene cauză-efect,
care va avea ca consecinţă primară decepţia generală a celor care au crezut că
majorările – salariale sau de pensii - din ultima perioadă le vor îmbunătăţi
nivelul de trai. În realitate, acestea vor acoperi doar o parte din pierderea care,
la nivelul omului simplu, fără alte resurse, poate să fie la fel de dramatică ca
pentru milionarul care-şi pierde milioanele şi statutul de vedetă a topurilor.
Cum spuneam, este momentul potrivit ori pentru o nouă ediţie a topurilor,
ori pentru un supliment care va da milioanelor de victime ale crizei senti-
mentul tonic că nu sunt singuri în criză. Şi că miliardarii, deveniţi peste
noapte milionari, sunt alături de ei. (05 noiembrie)

O situaţie rabinică...
Ştiţi anecdote cu rabinul care judeca problemele credincioşilor în stil

propriu: îi spunea fiecărui reclamant „şi tu ai dreptate!”. Iar când un al treilea
venea şi, pe bună dreptate, se mira că le dădea... dreptate amândurora, conchi-
dea: Vezi? Şi tu ai dreptate! Cam aşa stau lucrurile şi la noi cu acest scandal al
salariilor profesorilor. Să luăm puţin lucrurile în ordine cronologică: mai întâi
a fost Parlamentul, ai cărui membri, într-un elan de generozitate electorală, au
decis în unanimitate să majoreze lefurile profesorilor cu 50 la sută. Dascălii
au constituit, de-a lungul ultimilor ani, categoria cea mai defavorizată. Întot-
deauna banii bugetului se terminau când le venea lor rândul. Întodeauna era
invocată o viitoare majorare, când se va mai întrema bugetul. Prost plătit, prost
îmbrăcat, corpul profesoral a cunoscut o deteriorare aproape continuă. Calitatea
tot mai slabă a dascălilor s-a reflectat direct asupra rezultatului muncii lor: serii
după serii de analfabeţi cu diplomă. S-a considerat că lucrurile pot fi remediate
doar printr-o mai bună salarizare. Salariile mai mari vor genera concurenţă şi,
implicit, calitate. Numai că socoteala din târg a Parlamentului nu s-a prea
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potrivit cu cea de acasă a Guvernului, prins nepregătit de iniţiativa legislativă
menită să-l pună pe Tăriceanu în faţa unui fapt împlinit. Evident că o astfel de
soluţie nu putea fi acceptată decât de un guvern incompetent, sau indiferent la
ce se întâmplă după el. E drept că, în plin scandal, au început să iasă la iveală
fel de fel de situaţii din care reieşea că acelaşi guvern face o risipă incredibilă
dând salarii exorbitante unor întregi categorii de funcţionari publici, aflaţi în
afara oricăror reglementări. Dar, în practica guvernării, lucrurile nu sunt chiar
aşa de simple, în sensul că nu rezolvi o problemă tăind dintr-o parte şi dând în
alta. Aici nu era vorba doar despre leafa profesorilor, ci mai ales despre ceea
ce această măsură avea să declanşeze: un val de revendicări asemănătoare.
Opoziţia lui Tăriceanu este justificată şi de bun simţ – dacă toate celelalte
acţiuni ale guvernului s-ar fi putut înscrie în aceşti parametri. Dar nu s-au
înscris! Ultimul act al scandalului s-a consumat la Cotroceni, unde preşedintele
Băsescu, aflat între ciocanul popular şi nicovala executivă, a preferat să fie pe
placul votanţilor. Pentru el personal, respingerea legii şi returnarea ei la Parla-
ment ar fi putut căpăta semnificaţii păguboase pentru partidul pe care-l ocro-
teşte. Şi astfel s-a ajuns într-o situaţie imposibilă: Parlamentul a dat o lege, pe
care Executivul nu poate să o aplice decât cu preţul declanşării haosului
economic! Başca, peste toate astea mai pluteşte şi spectrul crizei care bate la
uşă şi pentru care o astfel de măsură ar însemna, practic, o acutizare a fenome-
nului. Se putea evita o astfel de situaţie? Probabil că da. Ar fi fost însă necesar
ca aburii beţiei electorale să nu fi rătăcit minţile oamenilor. Parlamentari,
guvernanţi, salariaţi, laolaltă....   (06 noiembrie)

Tentativa de blat 
din meciul Copos-Taher

Cine-l cunoaşte pe George Copos, şi nu doar din activitatea de poli-
tician ajuns vicepremier – ştie că acesta nu este omul care să poată fi păcălit
cu uşurinţă. Şi, mai ales, nu este partenerul de la care să spui că vei putea obţine
mai mult decât e el dispus să dea. Or Copos nu este, în general, dispus să dea
ceva. Doar să ia. Deci: atunci când s-au făcut auzite primele rumori legate de
o eventuală tranzacţie prin care „regele prăjiturilor” punea pe tarabă savarina
sa favorită, lumea s-a cam mirat. Cum să vândă Copos Rapidul? Şi ce să facă
după aia? Cine şi de ce să-i mai ia interviuri? Şi cum să nu-şi dea el cu părerea
despre tot şi toate? Indiferent cum a mers Rapidul de-a lungul anilor, Copos
n-a avut de pierdut de pe urma lui. A fost o vacă de muls, pe care a luat-o de la
stat, împărţind sarcinile: statul o hrănea şi el valorifica laptele! Cum-necum, a
ştiut întotdeauna să-şi ia partea leului şi dacă a băgat vreodată bani (eu mă
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îndoiesc), atunci i-a scos cu vârf şi îndesat. Şi uite că, deodată vrea să-şi taie
sursa de vitamine! Cu viclenia specifică omului, el a intuit în partenerul din
alte afaceri, sirianul Taher, pofta acestuia de popularitate. Într-un context în
care avea tot ce aveau şi alţii – Becali, Turcu, Borcea şi alte figuri carismatice
ale fotbalului – lui îi lipsea ceva: popularitatea. Mediatizarea. Sentimentul că
fiecare vorbă pe care o scoate din gură e plină de miez, din moment ce ziarele
şi televiziunile se reped să o reproducă. Şi ce altă cale mai bună spre un astfel
de context putea fi decât fotbalul? Şi decât nevoia de bani a lui Copos? În aceste
condiţii s-a produs celebra tranzacţie care a uimit o lume fotbalistică, foarte
puţini fiind cei care au putut să creadă că Copos se va despărţi cu atâta uşurinţă
de asset-ul său cel mai de preţ. Fericit, Taher a bătut palma şi a început să se
dea în stambă înainte să se facă actele. Şi ca să nu moară capra înainte să poată
să bea cupa de lapte a victoriei, a şi început să o furajeze cu milioanele de euro
de care avea nevoie. Nu echipa, ci Copos. Greu de imaginat o asemenea naivi-
tate şi neglijenţă din partea unui om hârşit în toate afacerile, precum Taher,
care s-a trezit cu jumătate din milioanele de dat tocate şi fără nicio hârtie la
mână. Somat, Copos a scos şmecheria din buzunar: stai aşa nene Taher, că banii
aştia n-au fost pe vânzare. Ai investit şi mata ceva în echipă. Îţi recunoaştem
investiţia şi o s-o scoţi când o câştiga Rapidul Cupa UEFA! Vânzarea e altceva.
Dacă vrei să cumperi, vino cum am vorbit, cu 15 milioane cash. Că mai am
nevoie să înalţ Turnul ăla de care ţi-am vorbit. Ce-a făcut Copos? Nimic altceva
decât ce face când face afaceri. Ce-a făcut Taher? Ce n-a făcut în alte situaţii,
când şi-a luat garanţii. Ăsta-i fotbalul şi astea-s blaturile lui.   (07 noiembrie)

Un fenomen generalizat: furtul 
la comandă pentru recompensă!

Înainte de Revoluţie, Brigada de Furturi Auto de la Poliţia Capitalei
era condusă de un miliţian cu veleităţi de scriitor (are câteva cărţi la activ) care
reuşise să motiveze o echipă tânără căreia activitatea aceasta îi declanşa adre-
nalina, chiar dacă nu avea de făcut faţă unor cazuri extrem de complicate. Se
furau, evident, Dacii, pe care hoţii ori le foloseau o vreme după care le aban-
donau, ori le duceau pe la vreun atelier clandestin unde le tăiau bucăţi şi le
transformau în piese de schimb. Aceasta era, mai ales, soarta maşinilor noi.
Un coleg de breaslă de pe atunci a păţit-o la doar câteva zile după ce, cu apro-
bare de „sus”, reuşise să intre în posesia unei maşini „speciale” – cu faruri de
Oltcit! Căci aceasta era suprema dotare la care se putea aspira. A găsit-o după
vreo săptămână într-o baltă din jurul Bucureştiului, făcută ferfeniţă. După
Revoluţie, existenţa poliţiştilor de la furturi s-a complicat considerabil. Odată
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cu posibilităţile deschise în faţa hoţilor, de afluxul aproape necontrolat de ma-
şini de toate mărcile şi vârstele. Profitând de lipsa de experienţă şi de aproxi-
maţiile legislative, hoţii de maşini au făcut din România un teren de
experimentare a metodei lor. Maşinile furate din Occident erau aduse în ţară,
autohtonizate şi vândute mai departe, de regulă peste Prut. Au intrat în joc com-
plicii hoţilor, funcţionarii din asigurări şi, bineînţeles, poliţiştii. Unii dintre cei
cu trese mai vechi sau mai noi s-au orientat rapid spre posibilităţile de prospe-
ritate pe care le oferă traficul. S-au creat reţele bine puse la punct şi afacerea a
devenit înfloritoare. Atunci s-au iscat şi primele semne de întrebare la nivel de
conducere a ministerului de Interne. Scandalul „Căpăţână” de prin 1995-1996
a pus în evidenţă faptul că cei care ar fi trebuit să-i prindă pe hoţi erau cel mai
adesea mână în mână cu aceştia. Ba, mai mult, s-a dezvoltat şi o tehnică spe-
cială: se furau maşini scumpe de la oameni cu bani, după care acestora li se
făcea oferta de restituire în schimbul unei taxe consistente. Aşa cum au păţit
câţiva dintre miliardarii de azi, deveniţi între timp şi moguli, pe vremea când
încă le mai păsa de AUDI-ul lor nou-nouţ, lăsat de şofer cu cheile în contact.
Furtul la comandă şi oferta poliţiştilor de a rezolva cazurile în schimbul unor
atenţii sunt cele mai frecvente fenomene produse în acest domeniu. Iată că a
început să aibe şi conducerea MIRA ceva suspiciuni în acest sens, primul pas
fiind destituirea câtorva şefi. Dacă vor avea curiozitatea şi perseverenţa de a
adânci cercetările, concluziile s-ar putea să fie deosebit de surprinzătoare,
arătând că, aşa cum s-a întâmplat cu permisele de la Piteşti, fenomenul este,
practic, generalizat şi că cei rămaşi în afara jocului sunt ori proşti de cinstiţi,
ori incompetenţi. Era, însă, timpul să se întâmple şi aşa ceva. Chiar dacă nu va
dura prea mult. 

P.S. Să nu-i nedreptăţim pe cei de la „auto”. Aproape la orice circă de
poliţie se cere, curent, mită, pentru găsirea făptaşilor unor furturi. Nu se dă
şpagă – se scrie A.N. pe dosar!   (08  noiembrie)

Un monument 
al prostiei şi al hoţiei

Am trecut, deunăzi, pe şoseaua spre Buzău, pe la Mihăileşti. Înainte
de sat, pe dreapta, un mic platou cu mai multe cruci şi cu un soi de monument.
Ridicat în memoria victimelor de acum patru ani şi ceva... Era pe 24 Mai 2004,
dimineaţa pe la ora 5, când un autocamion încărcat cu azotat de amoniu s-a
răsturnat înainte de intrarea în sat. Şoferul s-a dus la Poliţie să ceară ajutor.
Când s-a întors, a observat că motorina scursă din rezervor s-a amestecat cu
azotatul şi a început să ardă mocnit. N-avea extinctor, ca să stingă începutul
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de incendiu. Au fost anunţaţi pompierii din Buzău. Între timp, sătenii au prins
de veste de întâmplare şi după un vechi obicei al locului, la adăpostul întune-
ricului au început să şterpelească din sacii împrăştiaţi în jur. Au venit şi pom-
pierii şi au constatat situaţia, pregătindu-se de acţiune. Fără prea mari precauţii,
ca de altfel toţi cei din jur. Au apărut, cârpiţi de somn, dar bucuroşi de şansa
unui subiect în exclusivitate, şi doi reporteri de televiziune. Toată această
populaţie se călca în picioare, în jurul încărcăturii despre care cea mai elemen-
tară cultură generală spune că era o bombă. Una îngrozitoare, devastatoare.
Teroriştii care au încercat să arunce în aer World Trade Center din New York
prima dată, în 1994 dacă-mi aduc bine aminte, au utilizat câteva butoaie de
azotat de amoniu. La Mihăileşti erau câteva sute de saci. Mai puţin cei pe care
sătenii apucaseră deja să-i fure şi să-i ducă prin ogrăzile lor. Iar inevitabilul
s-a produs, cu o forţă îngrozitoare. Explozia a spulberat totul, ucigând pe loc
şapte pompieri, doi jurnalişti şi şoferul camionului. Alte zece victime au fost
ţărani din Mihăileşti, prinşi cu sacii în spinare. Craterul exploziei a avut un
diamentru de 24 de metri şi o adâncime de 6. 

Pe acest loc s-a ridicat acest mausoleu. Pe care cineva ar trebui să scrie
– cu toată compasiunea pentru vieţile nevinovate sau inconştiente pierdute
atunci –„al prostiei şi al hoţiei”. Aproape fără excepţie cei care au murit atunci,
au murit pentru că au ignorat pericolul, cunoscându-l sau nu. Sau pentru că
l-au înfruntat, din lăcomie. Această tragedie ilustrează în mod nefericit o si-
tuaţie care se perpetuează, în ciuda evidenţelor. Aproape zilnic mor oameni
pentru că nu respectă reguli elementare sau pentru că le sfidează. Prostia şi
hoţia merg mână în mână pentru a scrie cronica neagră a unei tranziţii lipsite
de principii şi busolă.   (10 noiembrie)

Modelul american
Alegerile din America şi tehnologia „ştafetei” politice ar putea fi, în

unele planuri, un model şi pentru România. Obama a câştigat alegerile, dar nu
s-a instalat la Casa Albă a doua zi, cum a făcut Băsescu în Decembrie 2004.
Noul preşedinte are la dispoziţie aproape două luni pentru a-şi pregăti temeinic
echipa şi programul. Până atunci, Bush îşi continuă mandatul de preşedinte,
dar fără a mai lua decizii importante. Acestea se vor amâna până la preluarea
prerogativelor de către Obama, în a doua jumătate a lunii Ianuarie 2009. Este
o procedură înţeleaptă care evită blocajele sau conflictele care pot interveni
între cele două formaţiuni politice care îşi predau/preiau ştafeta guvernării.
Spun că ar putea fi un model, deşi la noi lucrurile sunt diferite. Băsescu nu este
un preşedinte executiv, cum este şeful statului american. Puterea executivă
revine premierului. Între actualul premier şi cel care va rezulta din componenţa
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viitorului parlament se va produce trecerea reală de prerogative. Spre deosebire
de americani, cei doi vor avea la dispoziţie doar câteva zile, ceea ce înseamnă
că unele lucruri se vor face în pripă, aşa cum s-a întâmplat în 2004, când noul
guvern s-a însăilat din nume întâmplătoare sau, teoretic, de sacrificiu. Probabil
că s-a învăţat ceva din întâmplarea asta şi partidele şi-au articulat deja structu-
rile din umbră. Bunul simţ politic ar cere însă din partea actualului executiv
un altfel de comportament decât cel de care face uz cabinetul Tăriceanu: deci-
ziile importante, de impact, ar trebui lăsate pe seama viitorului guvern. Acum,
Executivul ar trebui să se rezume la gestionarea curentă a administraţiei naţio-
nale. Iar Bugetul pentru 2009, dacă tot nu s-a putut elabora la timp, aşa cum
spune Constituţia, dar cum s-a întâmplat nu de puţine ori până acum, ar trebui
lăsat în seama viitorului cabinet. Pentru că acela este cel care va trebui să-şi
asume răspunderea punerii sale în operă. Tot bunul simţ spune că şansele ca
guvernul Tăriceanu să-şi continue activitatea după alegeri sunt minime, dacă
nu chiar nule. Este limpede că situaţia de acum, de neconcordanţă cu coefi-
cientul de susţinere parlamentară, nu va putea continua. Aşa încât asumarea
răspunderii faţă de decizii importante, cruciale, nu mai poate reveni unui
guvern aflat pe punctul de a trece în istorie. Cu plusurile dar mai ales cu
minusurile lui. (11  noiembrie)

Băsescu şi-a lansat campania 
pentru cel de-al doilea mandat!

Luni seară la TV, într-un decor de teatru, Traian Băsescu şi-a lansat
campania pentru cel de-al doilea mandat. A spus-o explicit: „Staţi că încă nu
mi-am terminat mandatul, sau mandatele!”. A fost, implicit, o atenţionare către
inamicii săi politici, pe care i-a enumerat conştiincios în cursul emisiunii:
Tăriceanu (omul care nu s-a dovedit de încredere), Geoană (premierul de
Dăbuleni), Iliescu (unul dintre promotorii suspendării), Voiculescu (vestitorul
viitoarei suspendări), Hrebenciuc (fără comentarii) şi… Icsulescu Rafinatorul!
Singurul pe care nu l-a pomenit pe nume este şi adversarul cel mai detestat,
promotor al grupului de interese şi inspiratorul din umbră al acţiunilor oneroase
ale primului ministru. Inventarul a fost necesar pentru demonstraţia de forţă
pe care a anunţat-o cu acest prilej preşedintele încă în exerciţiu: „Acum nu-i
mai las!”. Pe cine? Pe cei care au dat „lovitura de stat”. Pentru Traian Băsescu,
definiţia personală este mai importantă – şi mai productivă – decât cea din dic-
ţionar. Suspendarea sa a fost o lovitură de stat – şi nu o acţiune constituţională
– asta trebuie să le intre în cap oamenilor şi pentru aceasta o repetă de câte ori
are prilejul. Preşedintele consideră că prin acţiunea sa pasivă a încurajat acţiu-
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nile adversarilor săi politici. „Nu voi mai tolera o lovitură de stat! Am luat toate
măsurile legale să nu se mai petreacă o lovitură de stat în România!”. Convins
că suspendarea sa a fost o acţiune ilegală, este hotărât că dacă ceea ce a anunţat
Voiculescu se va întâmpla, să nu mai plece de la Cotroceni, cum a făcut-o, ci
să sesizeze Curtea Constituţională pentru un „conflict între instituţiile statu-
lui”.Traian Băsescu şi-a expus pe înţeles planul de acţiune: nu va numi ca
premier pe Tăriceanu şi nici pe Geoană (candidaţii de Ciofliceni şi Dăbuleni)
ci pe acela care se bucură de încrederea sa. Încrederea va prevala în faţa princi-
piului majorităţii – „o majoritate care nu are nici un bun simţ în a respecta
preşedinţia”. De asemenea, desemnarea viitorului prim-ministru este o
chestiune de încredere a preşedintelui în persoana respectivă. Degeaba adună
voturi formaţiunea care va propune un candidat neagreat: „Parlamentul va tre-
bui să accepte numele celui pe care-l desemnez eu, în care eu am încredere”.
Altminteri îl dizolv! – scoate preşedintele din mânecă atu-ul decisiv. Să reca-
pitulăm deci: drumul spre al doilea mandat e pavat cu intenţii clare! Prima –
că nu se mai lasă suspendat. A doua – că numeşte premier pe cine vrea el, nu
pe cine vor alegătorii. A treia: că Parlamentul votează ceea ce-i dictează el,
în caz contrar noii aleşi pleacă acasă. Şi astfel, cu un Parlament cuminţit şi
cu un Guvern care să-i mănânce din palmă, drumul spre cel de-al doilea man-
dat devine o autostradă fără restricţii.Mare democrat domnul preşedinte.
Dacă mai era vreun dubiu…   (12 noiembrie)

Lovituri şi contralovituri de partid
Traian Băsescu încearcă, pe toate canalele, să acrediteze ideea că

suspendarea sa a fost, de fapt, ilegală şi a reprezentat o tentativă de lovitură de
stat. O spune cu un aplomb care, probabil, pe unii reuşeşte să-i convingă. Mai
ales pe aceia care nu realizează un lucru elementar: că în actualele condiţii, de
context, şi de relaţionare internaţională, un astfel de eveniment nu ar fi posibil.
România este de aproape două decenii o ţară cu un regim democratic, guver-
nată de o constituţie (imperfectă, e drept) şi de un parlament reprezentativ, ales
în mod liber. Evocând această chestiune, preşedintele exprimă, de fapt, o pro-
pensiune totalitară cu adânci rădăcini în mentalitatea din care a plecat: ales în
mod democratic, un preşedinte poate să-şi impună voinţa, el ştiind ce e mai
bine pentru popor, chiar dacă trebuie să treacă peste anumite “formalităţi”
democratice. Exact acelaşi lucru credea şi Ceauşescu: şi el a fost ales – într-un
mod mai mult sau mai puţin democratic -  dar odată ajuns la vârf a considerat
că ceea ce e bine pentru el e bine şi pentru ţară şi a acţionat în consecinţă.Nu
doresc să fac un paralelism între cele două figuri istorice. Vreau să spun doar
că toată teoria pe care a expus-o zilele trecute referitor la modul cum are de
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gând să contracareze o eventuală nouă “lovitură de stat” are un substrat nede-
mocratic. Practic, intenţionează să prevină o lovitură de stat (constituţională!)
printr-o altă lovitură de stat (şi ea constituţională). Mai precis prin blocarea
mecanismului de funcţionare a societăţii în cazul în care voinţa sa nu este res-
pectată. Probabil că dacă cei care au redactat Constituţia n-ar fi făcut-o cu gân-
dul la persoane, ci la principii, nu s-ar fi ajuns într-o astfel de situaţie. Întreaga
criză politică cu care se confruntă România încă de la primele defecţiuni ale
Alianţei D.A. este determinată de aproximaţiile sau neclarităţile din legea
fundamentală, în care atribuţiile puterilor sunt precizate la fel de schematic ca
şi modul de reglementare al conflictelor de competenţă. Constituţia a fost ela-
borată în ideea că atât preşedintele cât şi Parlamentul joacă pe aceeaşi parte cu
aceleaşi reguli, şi asta chiar s-a întâmplat până în 2005. De atunci încoace,
regulile  “jocului” s-au schimbat, iar la această oră s-a ajuns în situaţia unei
adversităţi totale, în cadrul căreia fiecare din părţi nu face altceva decât să caute
(sau să inventeze) mijloacele de interpretare legală prin care să o anihileze pe
cealaltă. Asistăm în ultimele zile, la episoadele acestei competiţii prin care
fiecare parte îşi dezvălui câte un element de strategie. O strategie care, în nici
un caz nu vizează mai binele naţiunii, ci mai binele grupării care crede că ea
este cea care îl reprezintă: o suită de lovituri şi contralovituri de partid sau de
grupări de interese.    (13 noiembrie)

Circul “curăţeniei morale”
Cineva – Dan Radu Ruşanu, parcă – spunea că după alegerile de la

sfârşitul lunii, Parlamentul se va împrospăta în proporţie de cam 70 la sută.
Doar vreo 100-150 dintre actualii parlamentari vor rămâne la Casa Poporului.
Restul vor pleca pe la casele lor şi vor fi înlocuiţi de persoane dornice să con-
tribuie, pe măsura promisiunilor şi a posibilităţilor, la perfecţionarea cadrului
legislativ. Pentru că asta este menirea unui parlamentar – de multe ori uitată în
focul campaniei: nu să facă lobby pentru un grup – ci să facă legi bune pentru
toată naţiunea. Evident că o astfel de sarcină presupune o anumită competenţă.
Nu există însă şcoli sau cursuri de parlamentari. Oamenii vin de la treaba lor
şi intră în „fabrica de legi” unde vor lucra „la bandă”, conform protocolului de
funcţionare a instituţiei. Cei 70 la sută vor trebui să se califice din mers, bene-
ficiind de sprijinul direct al celor 30 la sută care au mai mâncat pâinea asta.
Aşa cum se întâmplă deobicei, unii vor fi apţi să înveţe, dar alţii nu. Aceştia
din urmă vor rămâne în dormitare patru ani, după care vor ieşi din scenă.
Desigur, cea mai potrivită profesie pentru a face dintr-un om obişnuit un
parlamentar este aceea de jurist. De persoană familiarizată cu noţiunile şi  pro-
cedurile pe care le implică producţia de legi şi acte normative. Nicăieri în lume,
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însă, parlamentele nu sunt burduşite de jurişti. Sunt suficiente bunul simţ şi
capacitatea de a asculta sau de a învăţa, pentru ca oameni cu alte profesii, spri-
jiniţi de aparatul tehnic al parlamentului, să lucreze eficient. Mai este nevoie
şi de un grad suficient de ridicat de detaşare faţă de interesele şi nevoile proprii,
pentru a se putea dedica interesului general. Şi din acest punct de vedere sunt
create  condiţiile necesare, mai ales că parlamentarii au privilegiul de a-şi vota
ei înşişi veniturile şi beneficiile, şi nu s-a întâmplat până acum ca vreun parla-
mentar să sufere de lipsurile pe care le poate îndura cetăţeanul obişnuit.
Ba dimpotrivă. Rezultă, deci, că „fabrica de legi” va lucra atât de bine cât i-o
va permite calificarea personalului. Iar acesta va fi atât de apt să performeze
după cum i-au permis criteriile care au condus la crearea resursei umane.
De ce am făcut acestă lungă introducere? Pentru că, la fiecare ciclu electoral,
apar nişte ONG-uri care hibernează patru ani, băgându-se în seamă prin fel de
fel de liste alcătuite după criterii suficient de incerte dacă nu dubioase.. Acestea
se erijează în apărătoare ale moralei publice, ţintuind la stâlpul infamei per-
soane despre care-şi culeg informaţiile de prin ziarele care scriu cum le dictează
mogulii sau interesul. Nu există un sistem de criterii unanim acceptat, şi nici
un mecanism de selecţie, care să facă din Parlament o incintă a absolutei
curăţenii morale şi a priceperii. Nu putem spera că o ţară marcată încă de fel
de fel de tare să poată da la iveală un eşalon de exemplare imaculate. La urma
urmelor, în Parlament vom avea o reprezentare la scară a societăţii – cu oameni
mai buni sau mai răi, mai cinstiţi sau mai puşi pe căpătuială, mai dedicaţi sau
mai egoişti. Curăţenia Parlamentului se va produce odată cu cea a societăţii
din care sunt extraşi reprezentanţii săi. Iată de ce cred că toate aceste spectacole
de circ politic nu-şi au rostul  atâta timp cât nu sunt soluţii şi nici persoanele
apte să le propună şi să le impună.   (14 noiembrie) 

ICR - Clubul cântăreţilor 
în strană şi strună

Hotărât lucru, preşedintele merge până în pânzele albe pe mâna
oamenilor săi. N-a ezitat să onoreze cu augusta-i prezenţă raportul de patru ani
al Institutului Cultural Român şi să binecuvânteze printr-un nou mandat actuala
conducere. Că şi Patapievici şi Mihăieş precum şi alţi câţiva dintre cei mai
zeloşi cântăreţi în strană şi în strună ai faptelor de eroism prezidenţial sunt
salariaţi sau sponsorizaţi de la ţâţa institutului este doar o întâmplare. Una fe-
ricită, bineînţeles. După cum şi aprecierile pozitive la adresa activităţii institu-
tului făcute de la înăţimea scaunului prezidenţial nu sunt simple vorbe de clacă.
Finul intelectual Băsescu, omul care în liniştea lungilor croaziere peste mări şi
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oceane îşi omora timpul cu lungi lecturi din clasici, este desigur bine poziţionat
pentru a emite judecăţi de valoare. Precum cele despre noile genuri de decora-
ţiuni artistice stradale, pe care le-a promovat cu atâta râvnă şi cheltuială dl
Patapievici. Păcat doar că dl Băsescu n-a putut să verniseze personal expoziţiile
de ponei roz şi de falusuri în erecţie de la New York şi din Germania, pentru a
culege pe loc laurii recunoştinţei celor care au descoperit cu aceste prilejuri
profunzimile artei româneşti contemporane. De altfel, preşedintele n-a putut
să nu se solidarizeze cu plângerile preşedintelui ICR faţă de infama măsură
luată de un guvern de ignoranţi, care a tăiat nemilos din fondurile destinate
clubului susţinătorilor prezidenţiali. Lăsând gluma la o parte, să recunoaştem
că dincolo de idiosincraziile băsesciene, potrivit cărora orice bate în “grupurile
de interese” şi are patru picioare e bun, iar ceea ce are două picioare şi îl înjură
pe preşedinte e rău, într-o chestiune ridicată cu acest prilej are perfectă dreptate:
în loc să cheltuiască aiurea banii puţini pe care îi are cu manifestări în locuri
unde ceea ce (re)prezentăm noi nu interesează pe nimeni (New York, de exem-
plu), ICR-ul ar trebui să-şi îndrepte atenţia spre altele, în care dispunem de un
remarcabil potenţial de interes şi de bunăvoinţă, graţie strânselor legături dez-
voltate, e drept, pe timpul lui Ceauşescu: în ţări arabe, prin Asia sau chiar
Africa. E drept că pe acolo n-ar prea avea succes penisurile în erecţie, şi ar
trebui căutat altceva - poate în recuzita cu care ICR-ul îi făcea “campanie” lui
Iliescu, vorba aceluiaşi Băsescu. (15 noiembrie)

Uninominalul - 
invenţia lui Ceauşescu?

Nimic nu e nou sub soare: vă mai amintiţi de uninominalul lui Ceau-
şescu? Nu mai ştiu exact când, prin ‘70 - ‘80, apăruse o noutate absolută în
materie de democraţie socialistă: la alegerile pentru Marea Adunare Naţională
se introduseseră candidaturi multiple. E drept că acestea aparţineau aceleiaşi
formaţiuni politice - unică - dar pentru prima dată alegătorul român, care nu
îndrăznea nici măcar să  gândească să nu se prezinte la vot, putea să aleagă
dintre doi sau trei candidaţi. Să nu vă închipuiţi însă că Ceauşescu a ajuns până
acolo încât să pună sub semnul întrebării cariera politică a vreunui membru de
partid important. Nicidecum: candidaturile multiple aveau loc la nivelul cel
mai de jos, unde concurau între ei muncitori cu învăţători, sau ţărani cu mese-
riaşi. La vârf, uninominalul era mononominal! Într-un fel, lucrurile stau cam
la fel şi acum. În sensul că partidele au avut grijă ca reprezentanţii lor de seamă
să nu aibe parte de vreo concurenţă mai serioasă. Dacă la liste mahării se im-
bulzeau în Bucureşti, unde “locomotivele” trăgeau după ele şi candidaţii dedi-
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caţi, acum s-au dus cât mai departe posibil - la Ciofliceni, Dăbuleni, sau Mizil,
unde lumea e mai cumsecade şi alegătorii pot fi minţiţi mai frumos şi mai uşor.
Nimic nu e nou sub soare, deci, iar uninominalul lui Băsescu calcă pe urmele
uninominalului lui Ceauşescu, prefigurând un mononominal de felui celui care
năştea Marea Adunare Naţională. Este consecinţa directă a unei dispute politice
negândite şi care a avut drept scop torpilarea adversarului prin orice mijloace
- inclusiv acelea care-ţi pot exploda ţie în mână. Abia aştept să vină sorocul şi
să numărăm “bobocii” noului sistem electoral, pentru a constata câtă înnoire
şi câtă curăţenie politică a adus acest sistem, pe care nimeni nu s-a mai obosit
să-l verifice pe simulator şi să-i pună în evidenţă calităţile, dar şi viicile, cu
care vom trăi în următorii patru ani, vrem - nu vrem.   (17  noiembrie)

Cetăţeanul catindat...
Un mare talent nu este obligatoriu să fie dublat şi de un mare caracter.

Ba – şi istoria culturii este plină de astfel de exemple – lucrurile pot sta exact
invers. O dovadă în acest sens ne oferă unul dintre candidaţii pentru un loc în
Senatul României: invitat la o emisiune de publicitate electorală, acesta a
declarat senin, că nu se teme de contracandidaţii din colegiul său, pentru că
aceştia sunt nişte „anonimi”. „Anonimii” au, unul, o experienţă parlamentară
de 8 ani, iar celălalt de 12 ani! Că el, când s-a hotărât să facă pasul în politică,
a făcut-o doar ca să-i dovedească lui Nicolae Văcăroiu că poate să-l învingă.
Din păcate pentru el, preşedintele Senatului s-a retras din cursă, preferând
Curtea de Conturi şi întărindu-i astfel candidatului nostru convingerea că a
făcut-o de frica sa. Florin Călinescu este un personaj. A apărut în vizorul opiniei
publice atunci când Sârbu i-a oferit o pâine la emisiunea matinală a PRO TV
unde i s-a dat libertatea să bată câmpii în stilul său inconfundabil, câteva ore
pe zi. A făcut-o cu haz, aşa încât a fost promovat cu un scheci de 10 - 15 minute,
difuzat zilnic la o oră de vârf în care, alături de o echipă formată ad-hoc, paro-
dia actualitatea politică într-o manieră adeseori distrugătoare pentru subiecţi.
A fost, această pastilă, intitulată „Chestiunea zilei”, momentul de vârf al ex-
primării talentului său autentic, în care obţinea maximum de efect cu minim
de mijloace. Popularitatea sa a crescut exponenţial, astfel încât managerii din
Pache Protopopescu au dorit să o speculeze eficient pentru post: s-a creat pentru
Călinescu un show, copiat după cel al lui Jay Leno, în care pe umerii săi de
comedian au fost puse sarcini intelectuale şi politice, fără măsură de împovă-
rătoare. În dârdora popularităţii s-au observat mai greu lacunele culturale şi
informaţionale, predominând o agresivitate menită să-i pună la punct pe invitaţi
şi dezvoltarea unor teorii abracadabrante. Unii au crezut că datorită succesului
de public, Călinescu poate deveni un vector politic. El însuşi a cochetat din
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plin cu aceste oferte. Măgureanu l-ar fi vrut candidat la preşedinţie, APR-ul îl
invita la şedinţe de instructaj ale candidaţilor, iar PSD-ul se gândea serios
să-i dea în sarcină mobilizarea aliaţilor romi, datorită slăbiciunii sale evidente
faţă de etnie. A renunţat de fiecare dată în ultimul moment. N-a renunţat însă
la ideile de mărire. Considerând că PRO TV-ul nu îi mai poate oferi nimic,
s-a lansat într-o aventură managerială. A tras sfori să devină director al Teatrului
Mic şi să pună mâna pe falimentarul Tele 7 abc, pentru a-l revitaliza printr-un
costisitor onemanshow. După un an de zile şi vreun milion de dolari din banii
patronului Freddy Robinson, a abandonat barca televiziunii pe care nu reuşise
să o scoată din derivă. Nici la Teatrul Mic n-a făcut mare lucru. Reuşita artistică
l-a ajutat însă în afaceri. A achiziţionat IOR-ul şi, cu mijloacele clasice, a
început să-şi înmulţească banii prin contracte cu statul. În condiţia scăderii de
formă artistică a revenit cu coada între picioare la PRO  TV unde a încercat să
spargă gheaţa cu un sitcom în care-l parodia pe Băsescu. A făcut-o, însă, atât
de grosier, încât n-a mai stârnit nici un fel de umor. Virajul său spre politică
este un fel de troc: liberalii, în căutare de „uninominali” cu popularitate, l-au
achiziţionat în schimbul unor contracte consistente oferite de armată firmei
sale. Ajuns în postura de catindat, Călinescu şi-a pierdut şi ultimele fărâme de
haz, jignindu-şi contracandidaţii şi delirând politicianist pe teme prinse după
ureche. Nu ştiu ce va fi la sfârşitul lunii. Poate că va intra în Parlamnet. Va fi,
pentru el, un câştig. Pentru el şi pentru firmele sale. Nu sunt sigur însă că cei
care-l vor vota vor avea de câştigat altceva decât experienţa unei mostre
de oportunism.   (18 noiembrie)

Taxa pe buimăceala 
guvernamentală

Eu cred că nici Tăriceanu însuşi nu mai ştie ce meandre ale concre-
tului a parcurs taxa „de primă înmatriculare”, în jurul căreia se învârte precum
câinele în jurul cozii, Guvernul. Cu celebra-i capacitate de a se gândi până se
răzgândeşte premierul a  anunţat, pe un ton victorios că va suspenda taxa
devenită „de înmatriculare”, spre a mai da o gură de aer producătorilor autoh-
toni şi importatorilor de la prima mână, sufocaţi de afluxul de nestăvilit de
rable.Iniţial, taxa cam aşa a fost promovată: ca o piedică în calea vechiturilor!
S-a şi argumentat cu patos, la vremea respectivă, că România va deveni cimi-
tirul Europei, că ne vor polua de ne vor rupe maşinile astea vechi şi că singura
soluţie de înnoire susţinută a parcului e această taxă.Protestele celor care au
văzut în ea la o manieră cu niscai motive de interes personale, au frânat avântul
înnoitor. Mi-amintesc cu deliciu eforturile de convingere a opiniei publice pe
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care le făcea ministrul Vosganian şi calculele complicate cărora nici el nu le
mai dădea de capăt prin care demonstra mecanismul progresist acestei raxe.
Rapid, bătălia a căpătat conotaţii politice, pedeliştii devenind aprigi susţinători
ai eliminării taxei. Cum calculul ei fusese introdus în prevederile bugetare, iar
Uniunea Europeană ne ameninţa cu represalii pe motiv de concurenţă neloială
şi de expunere a consumatorului la riscurile protecţionismului, Guvernul a în-
tors-o cu 180 de grade: a transformat taxa, dintr-o „sancţionare” a poluatorilor,
într-una de … descurajare a achiziţiilor de maşini noi, conform abracadabrantei
motivări că o maşină nouă poluează o perioadă mai lungă de timp decât una
veche, de la care te aştepţi să-şi dea obştescul sfârşit mai repede. Rezultatul:
maşinile vechi au început să se reverse, de nici RAR-ul n-a mai putut să le facă
faţă, iar afacerile dealerilor de maşini noi au început să şchiopăteze şi să scadă.
Semnalul cel mai drastic l-a dat producţia naţională, atinsă de criza mondială.
Închiderile temporare ale producţiei de la Mioveni afectează întreaga orizontală
a producătorilor de echipamente, generalizând efectele negative. Cu sula-n
coaste, guvernul a găsit soluţia: suspendarea taxei! Ce te faci însă cu gaura de
la buget? În plină criză? O s-o descurce guvernul! Cel ce urmează.În nici un
caz Tăriceanu 3. (19  noiembrie)

“Cumpăraţi românesc!”
Fie ea cât de ostentativă şi cu trimitere directă la o anumită situaţie

conflictuală, mişcarea făcută de preşedinte este corectă şi oportună. Anunţând
că de acum înainte se va deplasa la cumpărături şi în alte situaţii mai puţin
oficiale cu un autoturism „Dacia”, Traian Băsescu dă un semnal necesar: este
timpul ca situaţia producătorilor români de bunuri să ne preocupe cu mai multă
intensitate. După aproape două decenii în care de la cel mai înalt nivel acest
interes a fost, practic, boicotat, în numele liberalismului pieţei, trebuie să pri-
vim lucrurile dintr-o cu totul altă perspectivă. Ţara asta are resursele necesare
să producă o mulţime dintre bunurile pe care acum le importă. Ne-am obişnuit
să cumpărăm de la piaţă roşii din Israel, castraveţi din Bulgaria  sau ceapă din
Rusia, deşi toate cresc din plin prin grădinile noastre. Cel mai rău lucru s-a
întâmplat cu producţia naţională de autoturisme: nici unul dintre guvernele
care s-au perindat prin palatul Victoria n-a binevoit să „înţeleagă” că achiziţiile
publice de maşini din import sunt scumpe şi nepotrivite scopurilor practice. În
loc de asta, am asistat la o veritabilă escaladă a nesimţirii şi a lipsei de jenă:
primarii, miniştrii, directorii de pe la stat au umplut parcările instituţiilor cu
maşini de lux, într-o concurenţă directă cu sectorul privat. A fost unul dintre
motivele principale ale momentelor dificile prin care au trecut fabricile din
Piteşti şi Craiova, de pe urma cărora nu s-au refăcut nici în ziua de azi. În multe
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ţări cu resurse şi standarde mai ridicate decât ale noastre, se prevede prin lege
că sectorul public nu se poate dota cu maşini din import. E timpul să dăm şi
noi o astfel de lege pentru ca două nume ca Renault – acum şi Ford – mâine,
poimâine să nu trimită muncitorii acasă şi să blocheze întreaga reţea de furni-
zori, ducând-o spre faliment. Ştiu că problema e delicată: prea mulţi oficilali
au interese directe în sistemul de dealeri auto. Dar poate că au reuşit să-şi mai
facă plinul. E momentul să ne gândim mai bine ce şi de ce cumpărăm, atunci
când băgăm mâinile în buzunar după RON-ii noştri. Nu e vorba de protecţio-
nism. E vorba de bun simţ naţional. 

P.S. Americanii au avut în repetate rânduri veritabile campanii
de acest gen: „Buy american” a fost sloganul de apărare în faţa invaziei de
bunuri din import. „Cumpăraţi românesc” – poate fi replica noastră, nu doar
la vreme de criză.    (20 noiembrie)

Agamiţă Abraham: 
Pac la Răsboiu’!

Dezvăluire şocantă: pe când nu era ministru, actualul titular al Inter-
nelor ar fi  fost implicat într-un caz de trafic şi consum de droguri! Bomba a
fost aruncată tocmai de fostul şef al Agenţiei Naţionale Antidrog, chestorul
pensionat Pavel Abraham. Dată fiind autoritatea în materie a persoanei, întâm-
plarea n-ar trebui să rămână o simplă chestiune de rating TV. În orice ţară
civilizată o asemenea dezvăluire ar fi generat un veritabil taifun: şeful şefilor
din instituţiile care luptă cu acel flagel, are el însuşi nişte „antecedente”. Unele
neelucidate! În mod normal, înainte de numirea sa ca titular la MIRA, şeful
său, Tăriceanu, ar fi trebuit să fie informat, în primul rând de către departa-
mentul contrainformativ  al institutiei, despre CV-ul celui pe care dorea să-l
pună şef. Şi cum – după cum ne asigură Abraham – la vremea respectivă s-a
făcut o anchetă de către nişte poliţişti concreţi, cu grade, nume şi prenume,
episodul ar trebui să se regăsească prin arhivele Poliţiei. Dacă nu se regăseşte,
înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Că cineva şi-a asumat riscul de a şterge
nişte urme. Nu toate.Cine ar fi putut să facă aşa ceva? Gândul nu poate să nu
te ducă puţin pe la influenţa pe care o avea viitorul socru, avocatul trecut prin
ciur şi prin dârmon Vlasov, lider liberal cu influenţă. E o simplă presupunere,
şi dacă nu e aşa, jos pălăria faţă de verticalitatea actualului preşedinte al
Camerei de Comerţ al României. De fapt, problema rămâne a dlui David, ale
cărui justificări transmise în direct la emisiunea cu pricina, au fost atât de
debile, de parcă veneau de la ultimul sectorist  prins cu mâţa mitei în sac, nu
de la ditamai şeful poliţiştilor cu sau fără epoleţi. Repet – mi se pare un lucru
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grav ca instituţiile responsabile să nu se autosesizeze în urma acestui denunţ.
Căci despre aşa ceva este vorba: chestorul Abraham l-a denunţat pe ministrul
David! Dar n-a făcut-o de dragul dreptăţii. Pentru că, dacă avea drag de drep-
tate, o făcea de când are dosarul sau copia lui (se ştie că este un pasionat
colecţionar de dosare, cu care şi-a salvat – şi promovat – nu odată cariera).
A făcut-o doar când ministrul l-a pensionat cu forţa, în contra dorinţei sale fier-
binţi de a mai rămâne 3-4 ani în fruntea bucatelor la mănoasa Agenţie Antidrog,
pe care o îndrăgise peste măsură. Precum Agamiţă Dandanache, a scos „scri-
sorica” din fişet şi „pac la Răsboiu”, în emisiune! Dealtfel, cam asta e reţeta cu-
răţeniei morale în România: eşti om cu mine, mergem împreună la prăduială. Nu
eşti, te dau în vileag şi ies erou! Halal morală. Halal moralişti! (21 noiembrie)

Criza şi tranzacţiile imobiliare
Atunci când efectele crizei financiare din America s-au propagat în

afară, primul sector afectat a fost unul dintre cele care făcuseră să „duduie”
economia românească: imobiliarele. Dacă în urmă cu 17-18 ani, tot românul
îşi dorea să întemeieze o afacere şi să încaseze comisionul, mai nou şi-a dorit
să se trezească cu un teren neştiut, undeva prin centru, pe care să-l vândă cu
bani buni. Ani la rând preţurile terenurilor şi caselor au crescut părând că nu
mai pot fi ţinute în frâu de nimic. Bucureştiul ajunsese să rivalizeze– doar la
acest capitol – cu marile metropole mondiale şi fiecare bucăţică disponibilă de
teren era sortită unor proiecte măreţe. Reflexul acestui boom s-a resimţit în
cabinetele notariale, unde nu se mai prididea cu efectuarea formelor de
vânzare-cumpărare, devenite tranzacţia de pondere cu aproape trei sferturi din
totalul operaţiunilor. Afacerea era bună şi pentru stat, care-şi trăgea prioritar
taxele şi impozitele la colectorii investiţi cu funcţia de autoritate publică. De
prin august, însă, vântul a început să bată prin anticamerele altădată supraaglo-
merate şi impactul negativ al crizei s-a răsfrânt direct asupra unei zone ce părea
pusă la adăpost. Creşterea nestăvilită a tranzacţiilor imobiliare a stîrnit, în
ultimii ani, dezbateri aprinse la nivelul Comisiei Europene, unde s-au ciocnit
punctele de vedere a două sisteme: cel al ţărilor latine, moştenitoare ale siste-
muluiu juridic de drept roman, în care notarul reprezintă autoritatae publică,
şi cel al ţărilor anglo-saxone, unde cutuma permite oricărei persoane, manda-
tate, să efectueze operaţiuni de tip notarial. Adepţiii liberalizării tranzacţiilor
imobiliare au apăsat pe pedala protecţionismului, pe care l-au declarat incom-
patibil cu principiile pieţei libere a serviciilor. Cele două tabere au recurs la
argumente ştiinţifice, generând două rapoarte: Raportul „ZERB” – pro-libera-
lizare, şi Raportul „Murray”, care arată că e greu de găsit o soluţie care poate
fi umanim acceptată. În toiul disputei, când lucrurile părearu să se îndrepte
spre o finalitate nefavorabilă breslei notariale, a apărut criza! Aceasta dă o
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lovitură dură adepţilor liberalizării prin sublinierea cauzelor care au condus la
declanşarea crizei americane: liberalismul excesiv al pieţei şi lipsa pârghiilor
de reglementare, care ar fi putut împiedica excesele sau fraudele. Adică exact
cele care au pus Europa la adăpost de repetarea fenomenului american. În aceste
condiţii, este de aşteptat, din partea Comisiei Europene, o revizuire a poziţiei şi o
nuanţare a principiilor care să împace existenţa unei forme de monopol (cum este
considerată activitatea notarială în piaţa tranzacţiilor), cu principiile liberei con-
curenţe. Principalul argument al notarilor rămâne faptul că profesia este o „funcţie
de autoritate publică” şi că acest mandat nu poate fi extins altor categorii, precum
agenţii imobiliari. Are, deci, şi criza asta meritele ei. Face mai clare anumite pro-
iecţii şi mai potoleşte avântul dereglementării cu orice preţ.   (22 noiembrie)

E bună criza la ceva?
Desigur, fenomenul crizei economice nu se încadrează între lucrurile

agreabile din viaţa unei colectivităţi. Este, până la urmă, un soi de catastrofă
naturală, precum un cutremur sau un tsunami, care loveşte necruţător ceea ce
întâlneşte în cale. Dar, după fiecare eveniment de acest gen, oamenii se ridică
şi merg mai departe. Crizele au ceva din implacabilitatea acestor fenomene.
Chiar dacă, după ce se produc, crizele le apar evidente şi ţin, de cele mai multe
ori de erori umane şi nu de procese geologice sau meteorologice. De-a lungul
istoriei umanităţii, crizele economice s-au manifestat sub diferite forme, fiind
generate de creşteri nesustenabile şi generând depresiuni severe. Simplificând,
am putea spune că preţul banilor a variat uneori brutal, în funcţie de anumite
conjucturi sau decizii cu impact general. La noi criza vine după aproape două
decenii de creştere economică, după criza politică din decembrie 1989 care a
dus la prăbuşirea economiei de comandă. Toţi aceşti ani au adăugat câte ceva
– din păcate haotic şi necontrolabil – la repunerea în funcţiune a mecanismelor
economice. Preţul acestei creşteri buimace a fost o inflaţie greu de ţinut în frâu
şi seisme sociale şi financiare de genul jocurilor piramidale şi al falimentelor
bancare. Fiecare experienţă de acest gen a creat însă anticorpii necesari evolu-
ţiei, spre o autentică economie de piaţă. Trendurile instalate în ultimii ani au
părut trainice. Ele au generat crize ale forţei de muncă şi escalada preţurilor în
tranzacţiile imobiliare, devenite principalul motor al creşterii economice. Criza
va afecta, cu precădere anul viitor, întreaga populaţie. Şomajul va creşte,
puterea de cumpărare va scădea. Zone întregi ale economiei speculative se vor
prăbuşi. Criza va avea însă şi un merit: acela de a o curăţa de excrescenţele
neviabile, de a înlocui ponderea speculaţiilor cu aceea a producţiei, de a regle-
menta decalajele de pe piaţa forţei de muncă. Cu siguranţă că România  va ieşi,
în cele din urmă, întărită din acest examen sever al adaptabilităţii la noua ordine
economică mondială.   (24 noiembrie)
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Becali se ia de gât cu Biserica
Mult Prea Cuviosul George Becali îşi dă în petic în plină campanie

electorală creştină: dă în gât Biserica! Ca şi cum ar fi o amantă care l-a înşelat
iar acum îi cere înapoi basmalele şi mărgelele cu care i-a cucerit sentimentele.
Deşi divinitatea nu ţine registre contabile, Gigi Becali este foarte scrupulos în
a-şi inventaria donaţiile. A dat două milioane de euro pentru construcţia Cate-
dralei Neamului. I-a mai dat 100.000, bani de buzunar Patriarhului, la întroni-
zare. I-a dat din toată inima, dar nu s-a aşteptat să fie tratat cu atâta
nerecunoştinţă. Mai întâi, catedrala nu numai că nu e gata, dar nici n-a început
construcţia ei. Iar cele 2 milioane stau şi fac pui în haznaua Patriarhiei. Pui de
care ar cam avea nevoie acum, că a venit criza şi DNA-ul nu vrea să-i dea în-
apoi valiza cu alţi 1,7 milioane de euro. De la care, de asemenea, ar fi putut
scoate o dobândă frumuşică, cu atât mai mult în vremurile astea de post la
lichidităţi. Aşa încât, pentru că biserica nu şi-a ţinut angajamentul de a înălţa
catedrala, omul vrea banii înapoi. Patriarhia zice că nu se poate, că mortul de
la groapă nu se mai întoarce. Cum adică? Banii nu sunt morţi, sunt vii şi dacă
ai grijă de ei cresc, se fac mari şi fac alţi bani! Colac peste pupăză, undeva pe
unde Gigi a cumpărat un teren sunt nişte măicuţe încăpăţânate care nu se lasă
alugate nici cu buldozerul. Păi de asta a dat Gigi bani la înscăunare, celui mai
mare în grad, ca să-şi bată joc de el nişte soldăţei de-ai generalului cu potcap!
Acum veţi înţelege mai bine revolta dreptcredinciosului Becali din Tunari. Om
cu credinţă în Dumnezeu şi în emisarii lui pe acest pâmânt, se vede sfidat şi
batjocorit de cei pe care i-a creditat cu produsul şansei sale. Convins până-n
fundul sufletului că a făcut avere cu sprijinul direct al lui Dumnezeu, Gigi
Becali a considerat firesc să plătească pentru asta o taxă colectorilor pământeni
ai Celui de Sus. Dar nici chiar aşa! Lăsând gluma la o parte: criza pare să-l fi
lovit pe latifundiarul de la Pipera mai tare decât e el dispus să accepte. Şi l-a
lovit exact la buzunarul în care ţinea banii de cheltuieli curente. Şi cum tere-
nurile nu se mai vând – deocamdată – e nevoit să recupereze de pe unde poate.
La urma-urmei, şi-a încercat norocul: dacă Înalt Prea Fericitul era mai slab
de înger, poate că i-ar fi dat înapoi banii de catedrală: ia-i, Gigi, fă-ţi treaba
acum când ai nevoie şi îi dai tu înapoi când o trece criza. Dar Înalt Prea
Fericitul e tare. Nu doar de înger. 

P.S. Ca şi darea afară a lui Hagi de la echipă într-o altă campanie
electorală, nici acum Becali n-a ales cel mai bun moment pentru a-şi demons-
tra calităţile de bun creştin. Chestia asta se poate calcula în procente. Lipsă.
(25 noiembrie)
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Cea mai plicticoasă campanie...
Mai sunt doar câteva zile în care candidaţii ar putea să mai facă câte

ceva pentru ca cei cu drept de vot să se urnească, duminică, de acasă, şi să pună
în urne buletinul cu ştampila pe numele lor. Dintre toate rundele electorale de
până acum, aceasta este cea mai simplă: alegătorul nu se va încurca între mai
multe buletine. Va avea la dispoziţie o listă cu nume de reprezentanţi de partide
şi va trebui să pună ştampila pe unul dintre aceştia. Ce va prevala - omul sau
partidul – e greu de spus. La precedentele alegeri important era partidul. Lista
cu nume conta doar în măsura în care în fruntea ei se afla o „locomotivă” cu
grad de notorietate ridicat. La primele alegeri, din 1990, lumea a ales, clar,
între Iliescu, Câmpeanu şi Raţiu. Restul n-au contat. Ce-a ieşit, a fost bonusul
fiecăruia dintre ei. În 1992 balanţa a înclinat de la oameni spre partide. Bătălia
a fost mult mai strânsă şi FDSN-ul de atunci, de puţină vreme separat de FSN-ul
originar, a avut un avans pe care i l-a conferit tot Iliescu. În 1996 a intervenit
competiţia dintre blocurile politice: cel de stânga, având la comandă acelaşi
FDSN rebotezat PDSR şi cel de dreapta, format cu caznă, mai mult la presiu-
nile externe, între diversele formaţiuni desprinse din partidele istorice şi având
ca vector un PNŢCD împins în faţă de prestigiul personal al unui Coposu care
n-a mai apucat să trăiască succesul. Prestaţia lamentabilă la guvernare a acestui
bloc a netezit drumul spre revenirea la putere a stângii, cu un PSD consolidat
de coerenţa pe care i-a impus-o exerciţiul Opoziţiei. Alegerile din 2000 au
însemnat, pentru alegători, desprinderea de un anumit reflex dreapta-stânga,
prin sancţionarea, mai drastică decât ar fi meritat-o, a fostului pilon al dreptei
– PNŢCD-ul, scos fără menajamente din Parlament şi din viaţa politică în
general. În 2004, în ciuda unei guvernări performante, PSD-ul a pierdut pe
mâna aroganţei liderilor săi şi a ostentaţiei cu care şi-a făcut simţită prezenţa
în fruntea „bucatelor”. Deşi opoziţia era, cu mai puţin de un an înaintea alege-
rilor, nesemnificativă, formula Alianţei DA a făcut miracole, sfidând aritmetica.
Pe fondul unui echilibru de forţe, a prevelat dinamismul campaniei lui Băsescu
şi finişul mai bun al acestuia, care i-a permis să forţeze Constituţia şi să-şi
aducă la guvernare partida, fără să fi beneficiat de un vot limpede în favoarea
acesteia. În toate aceste campanii, propaganda de partid a jucat rolul principal.
S-au cheltuit sume astronomice – neregăsite în evidenţele contabile ale parti-
delor – pentru a crea stereotipuri cu valoare practică. În 2008 lucrurile s-au
schimbat total. Propaganda generalistă a fost, practic, inexistentă. Rolul tele-
viziunii, în special, şi al presei în general, au fost nesemnificative. Centrul de
greutate al campaniei s-a mutat în colegii, unde fiecare a fost pentru sine. Apar-
tenenţa partinică a contat în cazul debutanţilor. „Veteranii” politicii şi-au putut
permite să se pună ei înşişi în fruntea campaniei. Susţinerea partidelor a fost
mai degrabă una formală. Ce va ieşi din toată tevatura asta? Cât de „altfel” va
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fi Parlamentul rezultat din uninominal? Cât de mari sunt meritele sau slăbiciu-
nile acestui tip de vot? Greu de spus până săptămâna viitoare. Oricum, expe-
rimentul era necesar – pentru a înţelege că nu există metode perfecte. Şi nici
oameni perfecţi. Cu atât mai puţin politicienii...   (26 noiembrie)

Criza de idei...
Prevenirea electorală a crizei este ultima găselniţă a guvernului

Tăriceanu, pentru care cea mai acută manifestare a evitării dezastrului econo-
mic este revigorarea vânzărilor de maşini noi, în dauna celor „second hand”.
Renunţarea la aşa-zisa „taxă de mediu”, care are legătură cu mediul cât are
popularul instrument de lucru al cizmarilor  cu instituţia prefectului este, în
sine, o mare prostie. După ce s-a chinuit doi ani să o introducă şi să o menţină
sub diferite forme şi cu cele mai fanteziste argumentări, tandemul Tăriceanu-
Vosganian (cu siguranţă cel mai netalentat cuplu din istoria modernă a guver-
nării) face apoi pasul înapoi. Oferta anticriză cu care a venit cabinetul
Tăriceanu cu vreo lună înainte de a-şi da obştescul sfârşit este de tot râsul: sus-
pendarea taxei auto pentru 13 luni (?!); cadorisirea cu câte o mie de euro a
celor care angajează şomeri cu trei luni de pauză – altă prostie care va face să
prolifereze mici aranjamente pentru ca unii să pună mâna pe mia asta de euro;
neimpozitarea dividentelor şi a câştigurilor la Bursă – când Bursa e vai de
mama ei şi abia-şi trage zilele. Puse cap la cap măsurile anunţate ilustrează
neputinţa acestui guvern de a judeca corect dintr-o altă perspectivă decât a
categoriei sau grupării din care face parte, o situaţie excepţională. După ce s-
au legănat vreo două-trei luni în iluzia că această criză e departe şi n-ajunge
până la noi (orice student de la ASE a învăţat că nu există „graniţe” pentru
crize, că ele devin globale prin principiul domino-ului)  şi după ce premierul
ne-a îndemnat să profităm de situaţie şi să mergem să cumpărăm case ieftine
în America, Executivul s-a concentrat exclusiv asupra măsurilor şi a aranja-
mentelor cu caracter electoral. Tunul l-au dat creşterile de salarii şi pensii, acor-
darea de diferite sporuri sau îndreptarea unor „erori” istorice (precum
„recuperarea” celor care depuseseră bani pentru Dacii) într-un moment în care
orice măsură de acest fel este echivalentă cu aruncarea de gaz peste foc. Ori
incendiull se încinge şi ameninţă să cuprindă totul: Putere şi Opoziţie laolaltă,
prea preocupate de interesele de partid pentru a mai vedea că există şi un interes
general. Ce n-a înţeles Tăriceanu este că miza crizei este prea mare şi prea
serioasă pentru a cădea pe umerii unui partid, fie el şi liberal. Că obiectivul
necesită o concentrare majoră de forţe şi resurse, pentru declanşarea unui plan
complex de contracarare. Şi pentru aceasta este nevoie de consens şi colabo-
rare. În locul comicului plănuleţ dat publicităţii, Tăriceanu ar fi trebuit să
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reunească liderii celorlalte partide şi să convină asupra unui proiect care să
poată fi adoptat de indiferent cine va urma la guvernare. Un plan centrat pe
principala formă de combatere a crizei, verificată istoric: un amplu program
de lucrări publice, care să antreneze orizontala     producătorilor şi prestatorilor,
prin redistribuirea resurselor bugetare de la consum spre investiţii. Or tocmai
asta n-a făcut Tăriceanu. Programul său anti-criză e unul de consum, iar cine-şi
închipuie  că tăierea cadourilor şi a materialelor promoţionale de Anul Nou va
avea vreun efect se înşeală. Un gest responsabil şi de bun simţ ar fi ca Guver-
nul, în perioada de funcţionare care i-a mai rămas, să se abţină de la luarea ori-
căror măsuri care înseamnă continuarea risipirii banului public. Măcar atât. 

P.S. Chestiunea care ilustrează cel mai convingător această miopie
(oare?) guvernamentală mi se pare a fi tocmai faptul că principalul beneficiar
al ultimei rectificări bugetare este Ministerul Muncii – şi nu Ministerul Trans-
porturilor, paregzamplu! (27 noiembrie)

Efectele uninominalului
Dacă sistemul de vot uninominal are, la ceastă oră, când nu i se

cunosc cu exactitate efectele şi implicaţiile, o valoare, aceasta constă în faptul
că nimeni, nici unul dintre candidaţi, nu are locul asigurat. Lista avea această
calitate, să-i zicem: se ştia clar că primele locuri merg la sigur, dacă partidul
deţinea o forţă de minim 5 la sută. Soarta parlamentarilor stătea, de cele mai
multe ori, în pixul preşedintelui de partid, care aviza listele. Cine trebuia asi-
gurat sau protejat, se găsea în poziţiile eligibile. La limită erau postaţi cei cărora
trebuia să li se ofere speranţa dar nu li se putea garanta locul. Cu uninominalul
se schimbă situaţia. Oricât de convingătoare ar fi sondajele preelectorale, can-
didatul nu poate fi sigur pe victorie decât dacă obţine 50 la sută din voturile
dintr-un colegiu, lucru care se va întâmpla în destul de puţine cazuri, dată fiind
valoarea (procentuală) apropiată a celor trei partide principale. Dacă aparţine
unui partid din seria a doua valorică, chiar dacă obţine un astfel de procent,
candidatul trebuie să aştepte rezultatul final, pentru a se şti mai întâi dacă par-
tidul său  a reuşit să sară pârleazul baremului electoral. Este, dacă vreţi, cazul
lui Becali, care, teoretic, ar avea la dispoziţie majoritatea voturilor zăbrăuţenilor
cărora le-a plătit factura de curent electric (deşi un sondaj intern al PSD-ului
indică faptul că este surclasat de debutanta nepoată a lui Mizil!), dar care este
legat de scorul general al PNG-ului, pe care aceleaşi sondaje îl plasează abia
în jurul valorii de 3 la sută. Şansele lui Becali de a accede în Parlament ar fi
fost mai mari dacă ar fi candidat independent, dar în acest caz şi-ar fi lipsit
partidul de aportul tracţiunii sale în calitate de locomotivă “Maybach”. Într-un
asemenea context ar putea eşua chiar lideri ai partidelor din prima serie valo-
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rică, dacă maşinăria de partid n-ar fi acţionat cu precădere în colegii precum
Ciofliceni şi Dăbuleni. Concurenţa este însă suficient de acerbă, pentru că po-
liticienii versaţi şi cunoscuţi, precum Talpeş, Cristian Diaconescu sau Răzvan
Theodorescu să aştepte cu emoţie numărătoarea voturilor şi calculele compli-
cate de redistribuire a voturilor. Cele mai serioase măsuri de prevedere şi
le-au luat cei de la UDMR: pentru prima dată, în istoria scrutinurilor de după
1989, ei şi-au nominalizat candidaţi în absolut toate colegiile, chiar şi în cele
care n-ar putea aduna decât câteva voturi, care însă s-ar putea să atârne decisiv
la numărătoarea finală. Lucru pe care „omologii” din PRM n-au fost în stare
să-l facă, apropriindu-şi şi mai mult riscul rămânerii pe dinafară. Un alt efect
„pervers” al uninominalului va fi şi ceea ce se întâmplă în cazul indisponibili-
zării unui candidat  sau al unuia devenit parlamentar, prin deces, arestare sau
alte accidente. Candidatul nu mai poate fi înlocuit, şi partidul respectiv pierde
voturile pe care le-ar fi luat acesta. Parlamentarul, de asemenea, nu poate fi
înlocuit – cum se întâmpla la liste, unde postul revenea, automat, următorului
clasat. Acum se vor organiza alegeri parţiale, în colegiul respectiv şi în Parla-
ment poate intra reprezentantul altui partid, lucru care poate influenţa direct
echilibrul dintre eventualele coaliţii. Şi, în fine, un alt aspect: duminică seara,
exit-poll-urile nu vor risipi decât parţial incertitudinile. Se va şti, cu aproximaţia
de rigoare, care va fi scorul general al partidelor şi care sunt candidaţii care au
obţinut peste 50 la sută. Componenţa viitorului Parlament o vom afla însă abia
în zilele următoare.   (28 noiembrie)

Votul de criză
Cel de-al şaselea scrutin legislativ este primul care are loc într-un

context cu totul diferit de celelalte. Nu doar modificarea sistemului de vot
– de la listă la uninominal – ci, mai ales perspectiva economică imediată este
cea care face ca alegătorii să abordeze la nivel diferit acest scrutin Din 1990
până în 2004, România s-a aflat pe un trend ascendent, propunându-şi, rând
pe rând, obiective care să contribuie la creşterea performanţelor economice şi
la ridicarea nivelului de trai. Fie că a fost vorba de intrarea în NATO sau în
Uniunea Europeană, guvernele care au rezultat din componenţa legislativelor
au încercat să îndeplinească acele criterii de performanţă pe care le-au fluturat
prin faţa alegătorilor în campanii. Acestora li s-au promis, de fiecare dată, con-
diţii mai bune în educaţie şi în asistenţa medicală, pensii mai decente şi salarii
mai mari pentru bugetari, aflaţi într-o permanentă competiţie cu salariaţii de
la privaţi. Totul depindea, de fiecare dată, de mersul economiei, iar mersul
acesteia era strâns legat de reglementările fiscale menite să asigure stabilitate
şi coerenţă cadrului în care acţionează economia, contribuind prin măsuri
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judicioase la înregistrarea performanţelor superioare, cu efecte directe asupra
încasărilor de impozite şi taxe. Cea mai mare găselniţă a fost considerată, în
acest sens cota unică de 16 la sută, a cărei idee a vehiculat-o mai întâi PSD-ul,
pentru a fi mai apoi preluată de către Alianţa D.A. În primii ani de guvernare
i s-au adus elogii chiar, fiind considerată responsabilă de creşterea încasărilor
la buget, după care asupra taxei s-a aşternut liniştea.Criza financiară izbucnită
la mijlocul acestui an a făcut mai evidente marile discrepanţe sociale pe care
le-a creat cota liberală, polarizând şi mai acut societatea, între bogaţii deveniţi
tot mai bogaţi (feluritele TOP-uri ale miliardarilor vehiculau sume uriaşe create
aproape peste noapte) şi săracii aflaţi într-un proces de sărăcire continuă, în
condiţiile „egalităţii de şanse”: 16 la sută plăteşte şi bogatul care are, şi săracul
care n-are. Reacţia în lanţ declanşată în economie, aflată abia la începutul său,
este elementul care diferenţiază net contextul actual de cele precedente. Pentru
prima dată România nu se mai află în faţa unei perspective optimiste, de creş-
tere. Pentru prima dată promisiunilor a trebuit să li se pună o frână pentru a nu
friza indecenţa, în faţa unei realităţi tot mai ameninţătoare. Pentru prima dată
electoratul se întreabă cine ar putea gestiona mai bine criza şi lipsurile viitoare.
Până acum, problema s-a pus într-un singur sens: cine va împărţi mai bine plă-
cinta aruncată în cuptorul unei economii energizate?. Experienţă de gen nu are
nici unul dintre partidele care se înghesuie să obţină mandatul administrativ.
Problemele care vor veni sunt de o complexitate care depăşeşte capacitatea de
analiză şi  reacţie a unor guvernanţi care n-au învăţat decât adunarea şi tabla
înmulţirii. Îngrijorarea firească a electoratului se traduce, cel mai direct, prin
refuzul de a încredinţa acest mandat, prin neparticipare la vot. Aş dori să mă
înşel, dar sunt aproape sigur că „învingătorul” în aceste alegeri este partidul
absenteiştilor...Votul de criză va fi un non-vot.    (29  noiembrie)

Electorat naiv?
Nu de puţine ori, până în prezent, analiştii (cei mai mulţi, autopro-

clamaţi), au lansat teza incapacităţii electoratului care se prezintă la vot de a
decela între demagogie şi competenţă, lăsându-se înşelat de promisiunile fără
acoperire, în timp ce unica salvare ar fi putut să provină de la eşaloanele deza-
măgite sau dezinteresate, care renunţă să-şi exercite dreptul democratic de a
decide cine să reprezinte interesele întregii naţii. Dacă te uiţi, însă, în urmă, cu
puţină atenţie, observi că electoratul nu s-a prea înşelat. Că a fost înşelat – e
altă chestiune. Reacţia sa a fost însă, de fiecare dată, promptă şi la obiect. În
1990 s-a votat masiv în favoarea entităţii care părea să reprezinte în mai mare
măsură speranţele unei Românii care se eliberase de dictatură prin propriile
sale forţe. De aici şi neîncrederea în democraţia de import sau în curentele
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istorice reînnodate după o jumătate de secol cu argumente expirate. În 1992,
majoritatea a ales între cele două aripi ale FSN-ului, optând pentru elementele
care-i confereau o anumită stabilitate şi un coeficient de încredere mai mare,
tandemul Iliescu-Roman rupându-se în favoarea primului. România nu s-a con-
siderat, atunci, aptă să facă faţă unei reforme în ritm alert, preferând mai întâi
o aşezare mai sigură în noile tipare. În 1996, elementul predominant l-a con-
stituit dorinţa de schimbare şi speranţa că cei care nu mai fuseseră la Putere ar
fi mai apţi să aducă un suflu nou în cursa de prinderea din urmă a Europei. Că
încrederea n-a fost investită în cine trebuie s-a văzut curând şi a fost elementul
predominant care a readus la Putere, fără prea multe eforturi din partea aces-
tora, pe social-democraţi, în 2000. Chiar dacă prin performanţa economică
guvernul Năstase a respectat contractul electoral, aroganţa şi constituirea gru-
părilor de interese, corupţia la nivel înalt au făcut ca electoratul să tragă un
semnal de alarmă, lăsând voturile împărţite între tabere şi acceptând ca balanţa
să fie înclinată de cel mandatat în ultimul moment cu calitatea de preşedinte.
Nimeni nu s-a îndoit că, în urma votului de ieri, Puterea liberală nu va mai
avea şansa să-şi continue, discreţionar, politica de gaşcă şi călcarea în picioare
a interesului naţional. Dar cine crede că votul este un mandat în alb dat foştilor
parteneri ai liberalilor se înşeală: contribuţia democraţilor la dezastrul guver-
nării a fost importantă, chiar dacă, efectiv, ea a ocupat doar jumătate din man-
dat. Votul de duminică lasă la latitudinea forţelor politice să găsească acea
formulă de echilibru care să scoată ţara din marasmul crizei în care se afundă.
Este ultima şansă a celor care vor forma noua Putere!   (02 decembrie)

O victorie fără câştigători
Ce a adus votul de duminică? În primul rând confuzie şi dezorientare.

Rămân memorabile secvenţele din momentul anunţării rezultatelor exit-poll-
ului, un fel de alba-neagra cu stânga-dreapta. Efuziune la social-democraţi;
aşteptare încordată şi încleştată la democrat-liberali; nedumerire şi surpriză la
liberali. Toţi, însă, au izbucnit în urale, considerându-se câştigători. Geonă a
făcut dovada lipsei de maturitate politică lansându-se într-un discurs triumfa-
list; Boc, fericit că a câştigat dreapta, dar nefericit că scorul nu îndreptăţea spe-
ranţele; Tăriceanu, lăudându-şi performanţele de care nu se face în niciun fel
vinovat. Sentimentul general al victoriei era însă justificat. Faţă de ce-i pre-
vesteau sondajele din urmă cu doar câteva luni, PSD-ului nu-i prea venea să
creadă că e chiar primul. Faţă de alte sondaje, PD-L-ul era fericit că n-a coborât
mai jos, venind de la halucinantele procente de peste 40% cu care era creditat.
Iar PNL-ul, în loc să iasă din scenă, după o guvernare de gaşcă, se trezeşte cu



274 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

o zestre consolidată la care nici măcar n-avea dreptul să viseze. N-am prea
înţeles ce-au crezut UDMR-iştii, dar cu siguranţă că s-au considerat şi ei în-
vingători, mai ales prin prisma sorţii partidului-omolog. La PRM şi PNG
resemnarea e cuvântul de ordine. Ştiau că n-au nici o  şansă, dar asta nu i-a
împiedicat să spere. Singurul semn de realism în această beţie generală a venit
de la Ion Iliescu. Cel care şi-a permis să le atragă atenţia tuturor că este o vic-
torie fără câştigători. Că greul de-abia acum începe.Că variabilele guvernării
sunt atât de complicate încât este posibil ca să nu li se dea de capăt. Liberalii
se leagănă în iluzia că sunt indispensabili în formarea viitorului guvern şi, ca
atare, îşi pot permite să ceară orice – inclusiv şefia Executivului. Mizează pe
antagonismul istoric al celor două aripi desprinse din FSN-ul istoric. Dar, aşa
cum s-au despărţit, acestea se şi pot reuni, dacă interesele o cer. Chiar dacă şi
Iliescu şi Boc consideră că dintre toate relele cel mai profitabil ar fi o alianţă
cu liberalii. Ce este sigur la acest moment este doar faptul că viitoarea opoziţie
va fi formată dintr-un singur partid. Sigur mai este şi faptul că UDMR-ul şi-a
pierdut atu-urile care făceau din el un partener obligatoriu pentru cine dorea
puterea. În noul tablou tripolar, nu mai sunt indispensabili. Pot fi însă cooptaţi,
dar cu pretenţii minime. În niciun caz miniştri şi vicepremieri, ca până acum.
Poate doar vreo câţiva secretari de stat. Viitorul Executiv, oricare va fi el, va fi
unul demaghiarizat. Problema cea mai spinoasă rămâne aceea a persoanei care
va fi desemnată să formeze noul guvern. Geoană speră, dar în van. Mai ales în
situaţia în care victoria PSD-ului este una nesemnificativă ca scor, lui Băsescu
îi va fi cu atât mai uşor să-l treacă cu vederea. Despre o desemnare a lui Tări-
ceanu cred că poate fi vorba cu atât mai puţin. N-aş mai merge nici pe mâna
lui Stolojan, pentru că nu este deloc persoana potrivită să facă compromisurile
necesare pentru formarea guvernului. Înclin să cred că cel care va primi,
primul, această misiune, va fi Blaga. Îl califică pentru asta scorul personal din
alegeri şi buna relaţie personală cu mai toţi adversarii politici. Nu este însă o
garanţie că va reuşi. S-ar putea ca Băsescu să încerce şi cu Videanu. Dar până
atunci mai rămân de reglat câteva probleme. Între care modul în care se vor
negocia preşedinţiile celor două Camere, de exemplu. Dacă vrem, totuşi, să
vorbim de un câştigător, atunci acesta ar putea fi considerat chiar Băsescu. Prin
faptul că nu a reuşit să compromită mai mult partidul pe care l-a susţinut prin
toate mijloacele de care dispune. (03 decembrie)
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Ora Dreptei...
Oricât de relative ar fi la noi noţiunile fundamentale, este clar că, for-

mal cel puţin, alegerile legislative au fost câştigate de reprezentanţii dreptei.
O dreaptă provenită din stânga (cazul PD-ului) sau din reaşezări doctrinare
operate cu ochii spre marile familii europene. La fel de clar este şi că social-
democraţii au rămas singuri pe stânga eşichierului parlamentar, dacă socotim
că propensiunile naţionaliste ale PRM-ului înclinau balanţa mai mult spre
stânga. De aceea aş pune mai mult preţ pe declaraţia grăbită a dlui Boc, din
seara alegerilor, când exit-poll-urile dădeau vestea stresantă a unui avans de
vreo cinci procente al PSD-ului, care saluta victoria pe echipe a dreptei.
O echipă profund dezbinată de cei patru ani de guvernare, dar căreia obiectul
guvernării îi poate conferi forţa de a se readuna. Cu toate consultările care au
loc (dacă între timp nu s-au şi finalizat), cred că următorul interval va aparţine,
clar, dreptei. Începând cu şefia celor două Camere ale Parlamentului şi conti-
nuând cu şefia Guvernului. Chiar dacă cea mai sigură formulă de guvernare ar
fi o alianţă PSD - PD-L, nu cred că vechile resentimente vor putea fi depăşite,
aşa încât logica elementară arată că Alianţa DA se va reface din propria cenuşă,
cu sau fără Tăriceanu. Situaţia economică explozivă cere formarea neîntârziată
a unui guvern care să aibă răgazul trasării principalelor linii de acţiune anti-
criză până la debutul noului exerciţiu fiscal. Sunt aproape sigur că vom avea
un nou guvern cu mult înainte de Crăciun, chiar dacă preşedintele Băsescu îşi
dorea acest cadou la termen. Măsura de prevedere luată de liberali, de a-i
îmbarca alături de ei pe udemeriştii cu care, practic, au împărţit guvernarea din
ultimii doi ani, asigură un coeficient de susţinere parlamentară confortabil şi
este, practic, mişcarea ce aruncă PSD-ul într-un nou ciclu de Opoziţie. Opt ani
departe de masa festinului este însă cam prea mult pentru înfometaţii clenţi ai
social-democraţilor. Oricât ar fi de comodă Opoziţia, ea este păgubitoare  pen-
tru cei din spatele politicienilor, care asigură „combustibilul” pentru funcţio-
narea partidului. Formarea unui guvern de dreapta poate însemna, totodată,
amurgul „epocii Geoană”, căruia nu i se va putea ierta postul prelungit şi în
capul căruia se vor sparge toate oalele nemulţumirii. Va cântări greu şi purtarea
sa nepotrivită din seara alegerilor, când s-a pripit să fluture steagul unei victorii
inexistente. Argumentul plusului de voturi este anulat de plusul de mandate
ale democraţilor. Învingător este cel care ridică mai multe mâini... De partea
cealaltă, marea problemă va fi punerea de acord cu viziunea prezidenţială asu-
pra guvernării a viitoarei formule. Mi se pare aproape logic ca un Tăriceanu,
trecut precum cămila prin urechile acului în colegiul de la Ciofliceni, să nu
mai aibă acelaşi aplomb în a reclama şefia viitorului Executiv. Va trebui să-i
lase pe alţii, chiar dacă acum el îşi asumă scorul istoric al unui partid pe care
erorile şi abuzurile unei guvernări haotice l-au întărit. Deşi ceea ce cred că a
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adus plusul de procente faţă de ciclurile anterioare nu au fost performanţele
guvernării, ci nevoia unei categorii sociale în curs de consolidare de a-şi struc-
tura o reprezentare stabilă. Care va fi, în continuare, raportul Putere-Opoziţie?
Învăţând ceva din lecţiile anterioare, coaliţia de guvernare nu cred că va mai
risca să repete greşelile majore făcute până acum, deşi se pare că nimeni nu
învaţă prea mult din erori. Interesul guvernării va asigura o anumită coerenţă
decizională, slăbind poziţiile unei Opoziţii unipartinice, pentru că am o bănu-
ială, că reprezentanţii conservatorilor nu vor adăsta prea multă vreme în băncile
Stângii. Ca formaţiune de centru, PC-ul lui Voiculescu, aflat pentru a treia oară
în Parlament, fără a se fi calificat niciodată pe cont propriu, va găsi argumente
să migreze spre dreapta de care, oricum, se simte mai legat.    (04 decembrie)

Uninominalul, 
un experiment ratat

Nu doar clasa politică, ci mai ales alegătorii au ajuns rapid la o
concluzie: votul uninominal a însemnat o „ţeapă” de zile mari! Acordul cvasi-
general, determinat de oportunism şi de adversităţi asupra schimbării sistemului
de vot a făcut ca ideea acestuia să fie înghiţită, practic, pe nemestecate! Singu-
rul politician care a avertizat, deschis, asupra efectelor perverse ale acestui sis-
tem a fost „vulpoiul” Viorel Hrebenciuc, într-un moment în care a te opune
semăna cu fluieratul în biserică. Toată tevatura a pornit de la lupta haiducească
a preşedintelui Băsescu pentru o nebuloasă reformare a clasei politice. Votul
pe liste a fost considerat nociv, imputându-i-se  vina de a  căra în Parlament
felurite persoane neavenite sau interesate, la adăpostul firmei partidului sau a
locomotivelor sale de imagine. Aproape că nici nu se mai ştie acum cum s-a
ajuns de la votul uninominal în două tururi, propus iniţial, la această struţocă-
milă care se dovedeşte a nu fi nici una nici alta – nici uninominal şi nici listă,
sau amîndouă, dar într-o combinaţie toxică. Cred că „scamatoria” aparţine lui
Tăriceanu, care ca să-i ia faţa lui Băsescu, cu referendumul lui, a adoptat for-
mula asta modificată printr-o ordonanţă de guvern. Dornic să se termine odată
cu tevatura, politicienii au îmbrăţişat-o mai repede decît s-ar fi cuvenit, şi mai
pe negândite. Rezultatele se văd: în primul rând, anomalia majoră care face ca
mai multe voturi să nu aducă şi mai multe mandate. Atât la votul general cât şi
local. Cum i-ar explica apologeţii acestui uninominal lui badea Ion, cum se
poate ca cel care câştigă cele mai multe voturi într-un colegiu, să piardă în faţa
celui cu cele mai puţine? Sau cum se poate ca un candidat care ia 34 de voturi,
să ajungă, bine mersi, în Parlament? Sau, şi ăsta e cel mai greu lucru, cum se
face că într-un demers de asigurare a unei reprezentativităţi reale, patru
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milioane de alegători rămân, practic nereprezentaţi? Desigur, există categorii
avantajate şi dezavantajate, ca în orice sistem. Dar de data asta contradicţiile şi
nepotrivirile sunt prea flagrante. Aţi vrut uninominal – spălaţi-vă pe cap cu el,
ar putea spune cineva din afară. Nu e soluţia potrivită. Probabil că pentru viitorul
ciclu electoral va trebui adoptată forma simplificată – aceea care a fost folosită
la alegerile locale. Cu sau fără două tururi. Până atunci, mergem înainte şi „dor-
mim” cum ne-am aşternut, de bună voie şi nesiliţi de nimeni. (05 decembrie)

De ce s-a evaporat 
corupţia în campanie?

Dacă aceste alegeri se deosebesc prin ceva de celelalte, nu este vorba
despre testul – profund dezamăgitor – la care a fost supus sistemul de vot uni-
nominal. De-a dreptul ciudat mi se pare faptul că dintre temele de dezbatere
ale campaniei a lipsit exact aceea care la precedentele cicluri s-a aflat în prim
plan: corupţia! De parcă cineva ar fi efectuat un număr de prestidigitaţie,
corupţia a dispărut ca prin farmec din discursul tuturor competitorilor, fie că
au fost la putere – cu normă întreagă sau parţială – fie că au fost în Opoziţie –
şi aceasta cu grade diferite. Este rezultatul perfectei confuzii care a domnit la
nivelul politicului, unde lucrurile s-au amestecat în aşa hal încât cu greu a mai
putut fi distinsă dreapta de stânga şi centrul de extreme. Deşi liberalii s-au aflat,
teoretic, la putere în toţi cei patru ani, între ei şi puterea prezidenţială s-a ma-
nifestat o opoziţie aproape permanentă. De asemenea, componenţii Alianţei
D.A., venită la guvernare pe valul unei speranţe populare – a câta oară înşelată
– că se mai poate schimba ceva au dispus de o scurtă lună de miere, după care
certurile de familie s-au transformat într-un divorţ soldat cu aruncarea din casa
comună a partenerului cu pretenţii prea mari faţă de condiţia în care fusese
acceptat. Opoziţia a fost şi ea opoziţie mai mult cu numele. Social democraţii
au plecat din start cu avantajul preşedinţiei celor două Camere şi cu şansa de
a putea impune o serie de iniţiative – între care şi aceea de suspendare a pre-
şedintelui. După eliminarea democraţilor de la putere, au acordat  suport tacit
liberalilor care, cu o susţinere parlamentară de doar 18 la sută, au guvernat de
parcă ar fi avut cel puţin 51 la sută. Partener tradiţional al tuturor guvernelor
din 1996 încoace, UDMR-ul a fost, practic, partidul cu cea mai mare longevi-
tate la masa privilegiilor executive. Conservatorii au plecat la drum cu social-
democraţii, au defectat în favoarea Alianţei imediat după intrarea în Parlament
şi au părăsit barca puterii puţin la mijlocul ciclului, simţind că ar putea bene-
ficia de o susţinere electorală mai mare dacă nu participă la exerciţiul plin de
capcane al guvernării. Singurii care nu aveau o ereditate compromiţătoare,
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adică nu guvernaseră, explicit, niciodată, au fost peremiştii, care însă s-au com-
plăcut la rândul lor în susţinerea tacită a guvernului Tăriceanu. Una peste alta,
toată lumea s-a înfruptat din beneficiile accesului la pârghiile deciziilor care
puteau aduce foloase mai mult sau mai puţin necuvenite clienţilor lor. Aceasta
mi se pare a fi principala explicaţie a absenţei temei: nu poţi să strigi „hoţii” dacă
eşti cu musca pe căciulă. Sau dacă poţi, nu vei fi suficient de convingător. Şi
atunci e mai bine să vorbeşti despre altceva. Fără a fi fost o temă de dezbatere,
corupţia a rămas una dintre constantele tuturor guvernărilor. Ultima nu a făcut
excepţie de la  o regulă care are ca efect doar plimbarea cîtorva demnitari expiraţi
pe la DNA, până la închiderea dosarelor din lipsă de probe... (06 decembrie)

Tupeul “obraznic” al unei 
guvernări semiclandestine

Este greu de imaginat un tupeu mai...obraznic decât cel al băieţilor
ăstora care-şi sfârşesc acum o guvernare ce va rămâne în istorie dacă nu prin
altceva, măcar prin renunţarea la orice control al risipei şi al dezmăţului finan-
ciar operat cu banul public. În ultima şedinţă de guvern premierul Tăriceanu –
cel care nici usturoi demagogic n-a mâncat şi nici nu-i miroase gura a lipsă de
bun simţ – atrage atenţia miniştrilor că trebuie să-şi reducă cheltuielile şi să
facă economii! După ce patru ani s-a practicat un veritabil jaf bugetar, în care
ministerele, agenţiile şi administraţia locală s-au întrecut în a-şi da lefuri
astronomice, în a se dota cu limuzine de ultim „strigăt”, de  a călători peste
hotare mai mult fără treabă decât cu, acum a venit momentul cumpătării! Se
vor tăia, în consecinţă, pixurile şi agendele de Anul Nou şi nu se va mai lăsa
protocolul la discreţia instituţiilor. Este metoda clasică de a îngrăşa porcul
încrederii în ajunul Ignatului. Guvernul ăsta încearcă să mai păcălească o dată
lumea pozând în icoană a cumpătării şi a grijii pentru binele public. Asta, după
ce în cei patru ani de guvernare „ilegală” – vorba celui mai bun prieten al lor
– au ignorat orice măsură de decenţă, dând liber la întrecerea capitalistă dintre
profitorii sistemului. Mai mult, acelaşi Tăriceanu, care nu concepe ca într-o
viitoare guvernare să asiste cum se calcă în picioare nobilele idealuri ale libe-
ralismului, trasează sarcini de mare răspundere pentru ca România să iasă cu
bine dintr-o criză venită peste noi, aşa, pe nepusă masă. Pentru că Executivul
doreşte să lase impresia că tot ce-a făcut până acum e bine, că datorită înţeleptei
sale conduceri economia a duduit până a dat în clocot şi România s-a înălţat
pe cele mai înalte culmi de dezvoltare, când realitatea este cu totul alta. Şi
anume, că dacă vom asista la efecte grave ale crizei, acestea se vor datora mai
ales faptului că acest guvern nu a reuşit să facă mai nimic pentru a stimula pro-
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ducţia reală, pentru a stimula agricultura şi pentru a oferi şanse de supravieţuire
armatei muribunde de IMM-uri, infanteria oricărei economii. În loc de aşa
ceva, guvernanţii au asistat senini la expansiunea speculaţiilor imobiliare şi a
tuturor acelor sectoare care nu lasă în urma lor nimic. Iar cea mai mare nerea-
lizare o constituie incapacitatea cronică de a impulsiona infrastructura: un
guvern care n-a reuşit să dea decât vreo 20 de kilometri de autostradă înseamnă
că este incapabil, ori că dimensiunile corupţiei au blocat orice măsură. Dacă
ar fi să dăm o notă mare guvernului Tăriceanu, atunci acesta vizează capitolul
„solidarităţii” -  solidaridate de gaşcă, punerea tuturor deciziilor în slujba gru-
părilor de interese pe care le-a sprijinit să prospere într-un mod de-a dreptul
fabulos, adâncind la dimensiuni necunoscute până acum falia dintre mâna de
oligarhi din jurul său şi restul populaţiei. Există o regulă de bun simţ care spune
că atunci când este evident că n-ai dreptate, că nu mai poţi păcăli pe nimeni, e
bine să taci şi să te dai la o parte. Ei bine, se pare că e ultimul lucru la care se
gândeşte această mână de guvernanţi semiclandestini care nu se sfieşte să ne
dea cu tifla până-n ultimul ceas.   (08 decembrie)

Negocieri nenegociabile
Zău că nu s-a jucat până acum o comedie mai lipsită de haz ca asta,

a negocierilor dintre partide, pentru desemnarea unui premier. Constituţia a de-
venit o cârpă de şters pe jos, pe care fiecare o citeşte cum vrea: pe dos, pe faţă,
într-o parte. Şi extrage de acolo concluziile care-i convin, fără ca cineva să mai
ştie dacă există şi o variantă corectă. Cu atât mai mult cu cât Curtea Constitu-
ţională dă în ultima vreme sentinţe rabinice, care să mulţumească – sau să
nemulţumească – pe toţi. Deşi Traian Băsescu şi-a făcut cunoscute cu mult
timp înainte intenţiile, politicienii nu renunţă la joaca lor de-a premierul, pier-
zând timp preţios pe când criza avansează, cu paşi hotărâţi într-o direcţie din
care nu va mai putea fi deturnată, oricât de tehnocraţi vor fi membrii viitorului
Executiv. Deocamdată se joacă sârba pe loc, avându-l ca unic spectator pe dom-
nul preşedinte. Social- democraţii îi invită la negocieri pe liberali ca să-şi laude
reciproc cravatele, alese, din curtoazie, de culoarea adversarilor. Delegaţiile
stau cuminţi faţă în faţă şi-şi recită partiturile. Geoană spune că n-ar vrea, dar
e obligat de electorat să nu renunţe la funcţia de premier. În rest se poate
negocia aproape orice, numai sa ajungă la guvernare. La rândul lui, Tăriceanu
spune că şi pe el îl obligă tradiţia partidului şi ideea de continuitate să rămână
în fruntea viitorului guvern şi că, la rândul lor, liberalii pot negocia orice, cu
excepţia taxei unice care a adus atâta fericire poporului. Băsescu mustăceşte
şi-l trimite pe Turcan să-i mai aducă o sticlă de whisky, cât discută băieţii săi,
democraţii, cu foştii colegi din FSN. Din nou, faţă în faţă, vechii emanaţi şi



280 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

cei mai noi. Geoană reia idea, să nu se piardă pe drum: şi Băsescu, tatăl vostru,
a recunoscut că noi suntem câştigătorii morali ai alegerilor. Deci, funcţia de
premier e a noastră. Vă dăm şi vouă ceva, numai să ieşim odată la guvernare.
Boc se ridică în picioare, ca să fie auzit de toată lumea şi spune: ba, pardon,
pe-a mamei dumneavoastră: noi suntem câştigători la mandate şi nu putem
renunţa la funcţia de premier, că ne bate la fund preşedintele. Dar putem să vă
dăm vouă câte mandate de ministru vreţi, ca să deblocăm odată situaţia.
Băsescu a terminat sticla şi-l trimite pe Lăzăroiu după încă una. Urmează
negocierea dintre liberali şi democraţi. Din nou, faţă în faţă Alianţa D.A.,
ca-n vremurile frumoase de acum patru ani. Ţineţi minte că în 2004 aveam o
paritate de 1,5 la 1 – zice Tăriceanu, şi de-aia am fost numit eu premier. De
data asta PNL-ul a crescut foarte mult şi, în plus, are de două ori mai multă
experienţă la guvernare decât voi. Aşa încât dacă vreţi să ne punem din nou
pirostriile, n-o putem face decât cu noi pe post de mire! Iar voi aţi fi o mireasă
destul de arătoasă... Boc sare în picioare, pentru a putea fi văzut şi de cei din
rândul doi. S-avem pardon, dar aşa ceva nu se poate. Ştiţi foarte bine că funcţia
de premier este singurul lucru nenegociabil din aceste negocieri. Aşa că fiţi
înţelepţi şi hai să guvernăm din nou împreună, că aţi văzut ce bine era când ne
înţelegeam. Între timp, din cabinele toaletelor de la Palatul Parlamentului se
aud vocile lui Hrebenciuc, Videanu şi Ruşanu care îşi aruncă, din spatele uşilor,
ofertele: dau Finanţe pe Externe. Luaţi voi Armata şi luăm noi Agricultura. Ba,
pardon, Mediul e al nostru, că voi aţi avut deja Internele... În biroul preziden-
ţial, Ungureanu şi Maior stau cuminţi în fotolii şi ascultă la tehnica instalată în
sala de negociere de băieţii lor. Băsescu i se adresează, glumeţ, lui Stânişoară:
ce părere ai de fraierii ăştia, domnule prim-ministru?    (09 decembrie)

Răsplata jertfei patriotice
Votul uninominal a adus şi o astfel de schimbare, majoră, faţă de

votul „în vrac”, pe listă: a transformat campaniile electorale, ale partidelor,
într-o sumedenie de mici campanii personale. Când se va face bilanţul şi se va
vedea că poate în nicio altă rundă de alegeri, partidele n-au cheltuit atât de
puţini bani. Şi aici nu mă refer doar la cei „la vedere”, ci şi la sumele ascunse
de ochii fiscului. Practic, fiecare candidat ar fi trebuit să înscrie la Registrul
Comerţului câte un SRL având ca obiect de activitate accesul în Parlament.
Dincolo de „taxa” pe care unele partide au impus-o în faţa candidaţilor s-au
făcut cheltuieli mari nu doar din banii daţi pe afişe sau pe manifestările publice,
ci şi în natură. Au proliferat „daniile” în alimente, obiecte de uz casnic, chiar
şi în telefoane mobile (!) prin care s-a încercat să se câştige votul alegătorilor
sensibili la astfel de argumente. Numai că aceste campanii au avut şi cunoscutul
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de acum, efect pervers: unii dintre cei care au adunat zeci de mii de voturi, fără
a atinge pragul de 50 la sută, dar care i-au clasat pe primul loc în colegii, s-au
trezit cu buza umflată, constatând cu insatisfacţie că investiţii mai mici au avut
randament mai mare şi că al doilea sau al treilea clasat s-a dus în locul lor în
Parlament. Două sunt tipurile de reacţii la rezultatul urnelor. Satisfacţia celor
care şi-au atins scopurile, şi care acum trebuie să-şi pregătească business-pla-
nurile pe patru ani, pentru recuperarea investiţiei şi obţinerea de profituri (evi-
dent, nu din leafa de parlamentar şi din diurnă), şi declaraţiile de „faliment”
ale celor care au rămas pe dinafară. Ce să-i faci, asta-i economia – şi politica
– de piaţă! Pierzi, câştigi – negustor (politic) te numeşti. Cea mai avantajată
categorie rămâne a celor ale căror partide acced la putere. Pentru aceştia a venit
acum momentul pentru „răsplata jertfei patriotice”. Când, în funcţie de anver-
gura efortului lor , vor putea cere recompense pe măsură. Din taraba politică
vom putea alege, sau se vor bate pentru funcţii de miniştri, de şefi de agenţii
sau de instituţii ale statului, pentru contracte mănoase pentru ei sau partenerii
lor. Vine ora ospăţului, pentru învingători, şi a postului negru, pentru învinşi.
Ăsta-i jocul! Să-l jucăm!   (10 decembrie)

Terminator - Seria a II-a
Dacă în urmă cu patru ani, când Băsescu lăcrima pe umărul lui

„Dragă Stolo”, cel doborât psihic de răutatea adversarilor politici, acesta, cu
figura împietrită ar fi rostit, precum Terminator, celebra replică „I’ll be back”,
probabil că, în ciuda momentului solemn, ar fi stârnit hohote de râs, fiind luat
ca o poantă reuşită. Stolojan, însă, după cum îl cunoaştem, nu este nici un
comic vestit al ecranului şi nici o persoană dotată cu un subtil simţ al umorului.
Iar dacă acum, după 17 ani, la reînscăunarea ca premier, ar rosti din nou cele-
brele-i cuvinte: „O să mă lupt cu criza asta până o să cad lat sub birou” – lumea
îl va aplauda şi va spune: ce om hotărât! Dealtfel, celebritatea şi suspiciunea
de competenţă care l-a însoţit aproape permanent, se datorează tocmai acestei
replici. Nu se datorează nici confiscării valutei, nici altor măsuri pripite şi nu
foarte bine gândite luate pe când era prima dată premier, având mandatul sim-
plu de a pregăti alegerile generale din 2002, ci acestei declaraţii făcută în faţa
lui Cosma şi a ortacilor lui care veniseră să exploateze succesul mineriadei
prin revendicări care sfidau bunul simţ. Faţă de toate cedările, în cascadă, de
până atunci, care făcuseră din stat o zdreanţă de şters picioarele, Stolojan apărea
ca singurul om hotărât să dea piept cu abuzurile şi cu excesele perioadei.
Imaginea asta l-a însoţit aproape permanent şi a făcut din el o eternă speranţă,
în fiecare moment de răscruce. Staff-ul lui Iliescu l-a considerat un bun agent
electoral în 1996. Liberalii au văzut în el salvatorul, după dezastrul guvernării
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cederiste, punându-i în braţe partidul. Băsescu l-a  considerat un aliat de
nădejde în 2004, fără să bănuiască că îl va lăsa baltă în toiul luptei. I-a lăsat,
la rândul lui, baltă pe liberali când a trebuit să tranşeze între „Dreptate” şi
„Adevăr”, preferând adevărul prezidenţial. De ieri, Alianţa D.A. se reface la
vârf, printr-o rocadă, iar Stolojan îşi pune peste maieul fesenist şi haina liberală
armura de două culori – roşu şi portocaliu – pentru a se arunca în bătălia cu
criza. Şi cu greaua moştenire liberală.   (11 decembrie)

Avem premier! Ce facem cu el?
Traian Băsescu ne-a dat premierul pe care ni l-a promis. Scenariul pe

care l-a făcut cunoscut cu suficient timp înainte pentru ca „adversarii” să-şi
poată lua măsurile de prevedere curge ca la carte. Ce nu curge ca la carte sunt
posibilele reacţii. Pare să se fi instalat deja o antantă cordială şi numărul
nemulţumiţilor a scăzut considerabil odată cu anunţul logodnei dintre cele două
partide majoritare. Practic, se răstoarnă situaţia care a dominat scena până
acum: cei care au fost în opoziţie – mai mult sau mai puţin, mai pe faţă sau
mai pe ascuns – trec la putere (am o bănuială că singura excepţie va fi în cazul
udemeriştilor, care au pierdut sensul noţiunii) iar cei care au exercitat puterea
– recte liberalii – trec în opoziţie. Clasic şi democratic în acelaşi timp. Vorbim
de mecanism, nu de sentimente. Că la sentimente situaţia e dramatică. Tări-
ceanu şi compania au abandonat poziţia demnă, de cocoş care nu concepe să
lase altcuiva supremaţia asupra ogrăzii cu găini, lăsând să se înţeleagă că nu
aşteaptă decât un semn din partea unuia sau altuia pentru a sări în barca lor şi
a-l arunca peste bord pe partenerul de prisos. Dulce ca mierea e bugetul patriei
şi odată ce te-ai învăţat cu el rişti să rămâi cu gustul amar al absenţei sale.
Aceeaşi dramă o trăiesc şi udemeriştii: aflaţi de 12 ani la masa ospăţului gu-
vernamental, nu le vine să creadă că pot fi lăsaţi fără scăunelul cu care se obiş-
nuiseră. Scâncesc pe lângă Cotroceni şi sunt în stare să arunce cele mai grave
acuzaţii: vezi bine, nu ei sunt lăsaţi pe dinafară, ci întreaga naţie maghiară, de
care românii, odată ce şi-au văzut sacii în căruţa europeană, nu mai au nevoie.
În cazul UDMR-ului lucrurile sunt ceva mai grave decât la liberali. Aceştia din
urmă îşi pot permite să se mai odihnească vreo patru ani în opoziţie, cu ce-au
acumulat în cei patru de guvernare. Pentru UDMR este în joc chiar existenţa
partidului. Interesele guvernării au ţinut laolaltă tendinţele centrifuge din sânul
Uniunii. De aceea UCM-ul n-a reuşit să obţină mai mult. Dar, ieşirea de la
guvernare, combinată cu dispariţia de pe scenă a PRM-ului  (care era prima
raţiune de acţiune a sa) riscă să arunce lucrurile în haosul dezintegrării. Cât
despre PSD, nu cine ştie ce promisiuni naţionaliste îi îndeamnă pe social-
democraţi să-i refuze. La urma urmei, în culise oamenii lor se înţeleg doarte
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bine. Lui Geoană şi echipei sale le e teamă că PD-L-ul s-ar putea servi de pro-
centele maghiare şi de niscai achiziţii ilicite de parlamentari pentru a încerca
să guverneze fără ei, dacă lucrurile nu vor merge chiar unse. Avem premier,
deci. Tot ăla de care ne temeam. Aşteptăm să iasă şi guvernul bicolor, care se
va lua la trântă cu criza. O sarcină extrem de grea, care necesită un executiv
de profesionişti pe care nu sunt sigur că-i avem. Avem însă, ca de obicei, spe-
ranţe. Probabil că la fel speram şi de la precedentul Executiv, instalat de
Crăciunul din 2004, şi care ne-a produs dezamăgiri cu carul...   (12 decembrie)

“Maşina anului” -
bicicleta lui Tăriceanu

Joi, postul public de televiziune a transmis în direct Gala Presei Auto
din România. Cu acest prilej a fost desemnată şi „maşina anului”, prin votul
dat de jurnaliştii de specialitate. După cum s-au aşteptat vreo 6000 dintre cei
18.000 de telespectatori care  s-au înscris la concursul de ghicire a premiantu-
lui, titlul a fost adjudecat de Dacia Sandero. Pe merit, s-ar putea spune, pentru
că este modelul care corespunde în cea mai mare măsură nivelului pieţei auto
din România. O piaţă, totuşi săracă, deşi pe ea se concurează circa 60 de mo-
dele de autoturisme aparţinând la peste 20 de mărci cu autoritate. O piaţă să-
racă, deşi vizitatorii Bucureştiului sunt uluiţi de densitatea super-maşinilor care
se bulucesc pe străzile aglomerate ale Capitalei (apropo, la Gală Christian
Esteve, oficial al staff-ului Renault, de la Piteşti, spunea că în urmă cu 10 ani,
când a venit în România, a parcurs distanţa de la Otopeni la Băneasa în 10 mi-
nute. Acum i-a trebuit o oră şi jumătate...) şi care crează un peisaj greu de
regăsit în mari metropole ale lumii. Cu toate acestea, Dacia rămâne cea mai
bine vândută maşină, în ţară şi alte 50 de ţări, după cum mărturisea acelaşi ofi-
cial Renault. La Gală, au fost prezente – în mod oarecum surprinzător –
personalităţi de vârf ale industriei automobilistice. A fost directorul general
pentru Europa de la Ford, care a ţinut să omagieze condiţiile şi priceperea celor
de la Craiova, unde colosul european a pus un picior sigur. Tot el a cutezat să
avanseze nişte pronosticuri, din care nu a lipsit asigurarea că la Craiova nu se
va intra în şomaj tehnic şi că proiectele companiei avansează cu paşi siguri.
Dar, din remarcile tuturor participanţilor avizaţi, n-a lipsit o concluzie: nimeni
nu ştie ce se va întâmpla cu industria automobilistică în următoul an! Dacă ei
nu ştiu, cu atât mai puţin noi. Noi vedem doar că una dintre ramurile de bază
ale economiei româneşti răspândeşte pe orizontală nesiguranţa. Întreruperile
de producţie de la Piteşti sunt cel mai negativ semnal: dacă o maşină ieftină şi
de succes are probleme, ce să mai zică alţii? Cu toate astea comercianţii de
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maşini scumpe par a fi cel mai puţin îngrijoraţi. Nu sunt îngrijoraţi cei de la
Ferrari care au deschis anul  acesta show-room-ul din România şi care reuşesc
să vândă câte 10 maşini pe an! Luxul automobilistic este ieftin în România şi
la asta a lucrat cu atenţie  un guvern cu interese în domeniu. Un guvern care
pe ultimii metri brambureşte şi mai tare situaţia, cu virajele periculoase pe care
le face cu o taxă despre care nimeni nu mai ştie ce vrea să însemne. În plină
criză şi ameninţare de colaps, acest guvern de incompetenţi vine cu triplarea
taxei de înmatriculare, şi la maşinile vechi şi la cele noi, mişcare care aruncă
în disperare şi pe dealeri şi pe cei care au dorinţa firească să achizitioneze o
maşină pe măsura puterilor buzunarului. „Maşina anului” în România ar trebui
să fie – pe măsura acţiunilor – bicicleta lui Tăriceanu...   (13 decembrie)

Guvernarea celor patru trandafiri!
Cu cât ar fi fost mai omogenă o mai „naturală” alianţă de „dreapta”

PD-L – PNL, faţă de o alianţă PD-L-PSD? Şi într-un caz şi în altul, partidul
prezidenţial are o serie de afinităţi care pot justifica oricare dintre opţiuni.
Inclusiv una minoritară PD-L-UDMR. Cum a reuşit Partidul Democrat să de-
vină un soi de joly-joker politic  şi să-i încurce pe puriştii stâgii, şi pe ai dreptei?
Chestiunea pleacă de la origini şi ereditate. Partidul Democrat s-a născut din
divorţul dintre conservatorii şi reformiştii FSN-ului, partidul acela de „largă
concentrare” care s-a ivit din ruinele fostului partid unic într-un ireversibil elan
democratic, la Revoluţie. Câştigător al „loteriei” CFSN şi al primelor alegeri
libere din „Duminica Orbului”, acesta a avut parte de o necesară decantare  ce
a dus în final la sciziunea dintre „partida Iliescu” şi „partida Roman”, sciziune
accelerată de evenimentele tulburi din septembrie 1991. Formaţiune de stânga,
FSN-ul a lăsat ca moştenire celor două aripi desprinse din el o ideologie ase-
mănătoare şi acelaşi simbol internaţiomalist – trandafirul! Pentru a se diferen-
ţia, FSN-PD  şi FDSN – PDSR şi-au personalizat simbolistica, unii rămănând
cu un singur trandafir, iar ceilalţi cu trei. Ecartul dintre formaţiuni a apărut mai
pregnant când FSN-PD, afiliat între timp, printr-o reacţie mai rapidă, la Inter-
naţionala Socialistă, s-a aliat la Guvermnare cu un bloc de dreapta – CDR.
A fost, dacă vreţi, prima mezalianţă politică din exerciţiul democratic româ-
nesc. Mutându-se uşor spre centru, democraţii lui Roman au făcut loc – fără
plăcere – în Internaţionala Socialistă şi oamenilor lui Iliescu, suspectaţi până
atunci de o prea evidentă extracţie comunistă. Făcând parte din aceeaşi familie
politică, cele două partide n-au reuşit să coopereze, aroganţa unora combi-
nându-se toxic cu resentimentele celorlalţi. PD-ul a rămas un adversar obstinat
al PSD-ului, până acolo încât, sub conducerea lui Băsescu, a optat pentru un
spectaculos „dreapta-mprejur”, ieşind din I.S. şi intrând, fără listă de aşteptare,
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în Partidul Popular European. A fost, de fapt, justificarea ideologică a alianţei
electorale cu liberalii, împreună cu care a guvernat efectiv, doi ani. Ce se
întâmplă acum poartă însemnele acestei logici bizare, care poate să justifice
orice: nu o refacere a FSN-ului – cum strigă, ca din gură de şarpe, frustraţii
liberali. Ci un mariaj din interes între două familii pe care nu le-au separat
decât prejudecăţile, nu arborele  genealogic. Sub înţeleapta conducere a lui
Stolojan, şi el în logica faptelor – a fost ministru fesenist şi chiar prim-ministru,
propus de acelaşi partid – ne îndreptăm spre o guvernare nici de dreapta, nici
de stânga. O guvernare a celor patru trandafiri!   (15 decembrie)

Liderul opoziţiei
Jocurile par să fie făcute. Şi social - democraţii şi democrat - liberalii

au ajuns la faza finală în care–şi vor pune semnătura pe documentul care are
în vedere binele României, într-o guvernare frăţească de patru ani. Şi Geoană
şi Boc încearcă să convingă naţia că ceea ce s-a negociat sunt programele, nu
funcţiile. Au participat la elaborarea lor – ne spune învingătorul moral al ale-
gerilor - cei mai buni specialişti pe care-i avem. Cu, bineînţeles, cei mai buni
specialişti pe care-i au ei. Inclusiv cel mai bun specialist al ţării care este pre-
şedintele. Şi care, echidistant cum îi stă bine unui preşedinte, nu s-a amestecat
în treburile acestora. S-a rezumat doar să recomande alor lui să nu mai iasă în
faţă cu aceleaşi figuri obosite şi să scoată la joc oameni noi. Ca să audă cine
trebuie. Eu, nu ştiu de ce, dar cred că marea bătaie de cap pentru negociatori
n-au fost programele – pentru că aici, de bine, de rău, toţi vor cam acelasi lucru:
România să fie bine şi tot românul să prospere, vorba ilustrului analist care a
fost nenea Iancu. Cred că bătaia mare a fost pe portofolii. Ce păstrăm noi şi ce
luaţi voi. Câte ministere de imagine rămân la noi şi câte ministere de „resurse”
luaţi voi. Pe cine puneţi în fruntea lor vă priveşte. Acest principiu de neamestec
în treburile interne ale celuilalt partid îi va face, desigur, viaţă grea lui Stolojan.
El va fi premier peste jumătatea proprie de guvern. Pentru cealalată va trebui
să negocieze de fiecare dată cu vicepremierul pe care îl vor planta social-
democraţii. Va fi exact ca în primii doi ani de guvernare a lui Tăriceanu. Pentru
liberali, „alianţa FSN” a fost un duş rece. Siguri că nu pot lipsi din variantele
posibile, ei au supralicitat până la nivelul la care s-au exclus din joc. Pretenţia
– absurdă, în situaţia celor doar 20 de procente ale lor -  de a avea ei şefia gu-
vernului, le-a adus un cadou neaşteptat: şefia Opoziţiei. Este un privilegiu pe
care dacă lucrurile merg aşa cum crede Băsescu, nu li-l va contesta nimeni.
Nici măcar UDMR-ul, ajuns pe banca rezervelor împotriva dorinţei lor şi a
obişnuinţei de a fi mereu în banca puterii: ferm hotărâţi să nu accepte o parti-
cipare umilitoare – adică una care să le dea doi-trei secretari de stat, după ce
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s-au lăfăit în câteva ministere care au fost doar ale lor, maghiarii îşi vor putea
manifesta demnitatea neacceptând controlul liberalilor şi formând o opoziţie
separată, dacă se poate spune aşa ceva. Oricum, ca lider al Opoziţiei, ex-pre-
mierul Tăriceanu va avea privilegiul de a-şi continua meciurile cu rivalul său
din Alianţa D.A. Numai că de data aceasta el va fi cel care va  ataca în per-
manenţă, dându-i lui Băsescu ocazia să-şi exerseze talentele de preşedinte –
apărător. 

P.S. Acesta articol a fost redactat înaintea anunţării retragerii lui
Theodor Stolojan din funcţia de prim-ministru desemnat.    (16 decembrie)

Premierul StoloBoc
După ce l-ai văzut lăcrimând pe Traian Băsescu pe umărul unui

Stolojan doborât psihic de sondajele electorale care-i indicau un eşec specta-
culos în faţa lui Năstase, nu-l mai crezi nici dacă-l vezi doar întristat de noua
defecţiune a singurului său prieten – dacă e să dăm crezare ideii că preşedintele
are prieteni. Evident, întrebarea va continua să persiste atâta timp cât dublul
defector se va mai afla în prim–planul scenei politice – interval care cred că se
va mai măsura doar în luni. Oricum, explicaţiile pe care a încercat să le dea
odată cu anunţul abandonului sunt demne de tot hazul. S-a înţeles că, sensibi-
lizat de apelul prezidenţial de a se da şanse tinerilor politicieni, a făcut gestul
doar în scopul de a lăsa ţara pe mâna unui tineret promiţător. Dacă acesta este
Boc, mi-e greu să mai înţeleg ceva. Mai degrabă cred că episodul trebuie filtrat
prin tensiunile tot mai mari acumulate în sânul partidului democrat liberal,
unde vechii democraţi s-au văzut concuraţi şi copleşiţi, de veneticii liberali.
Nu numai că principala funcţie a fost dată de Băsescu unui „străin”, dar gru-
parea sa vine să înhaţe şi cam multe portofolii ministeriale. Pe de altă parte,
ordinea brutală pe care încearcă să o facă preşedintele în partid, punând etichete
pe capul veteranilor este un alt motiv de nemulţimiri. Iar nominalizarea lui Boc
pare a avea doar rostul de a face să se mai calmeze tensiunile. Ar mai fi şi o
altă explicaţie: Stolojan a fost de la bun început „calul traian” pe care Băsescu
a încercat să adoarmă vigilenţa social-democraţilor, acceptând un guvern făcut
la paritate între cele două partide condus de „unul din afară” – Stolojan nefiind
perceput nici de ai lui Geoană ca fiind de-al lor. În sprijinul acestei ipoteze
vine şi argumentul faptului că decizia retragerii lui Stolojan fusese luată încă
de sâmbătă, înaintea parafării acordului de parteneriat, acord pe care un premier
democrat „sută la sută” l-ar fi putut periclita. Aşa, lui Geoană i-a fost servit un
ou fierbinte pe care acum nu mai are cum să-l lase din mână fără a sparge
înţelegerea şi a genera resentimentele pesediştilor care s-au văzut deja în barca
puterii, după cei patru ani de post negru. Cu siguranţă că negocierile ar fi decurs
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altfel dacă Băsescu îl numea, de la început premier pe Boc. Cu lipsa sa de tact
devenită celebră, Băsescu a mai pus şi de data asta nişte sare pe rănile produse
de hăţurile cu care-şi struneşte partidul. A spus, franc, că în Paridul Democrat
n-a prea reuşit să găsească personalităţi de anvergura lui Stolojan, cu care
să-l înlocuiască pe acesta, dând de înţeles că „soluţia Boc” a fost una circum-
stanţială. Cu alte cuvinte, nici Blaga, nici Videanu, nici Berceanu – ca să
pomenim doar câteva dintre „vârfurile” crescute la umbra sa – nu sunt compa-
tibili cu ideile sale despre ceea ce trebuie să însemne un autentic premier.
O jignire mai mare poate fi cu greu imaginată pentru un partid cu oameni stre-
saţi şi inhibaţi de controlul dur pe care-l exercită asupra lor şeful statului. Între
libertatea faţă de cel care a făcut din ei reprezentanţii celui mai important partid
al neamului şi orgoliul de politicieni care au trudit pe ogorul electoral se pro-
duce o falie pe care Băsescu va găsi cu greu mijloacele prin care să o facă mai
puţin riscantă pentru cei care populează acest teritoriu.   (17  decembrie)

Atentatul cu pantof
Ceea ce s-a întâmplat la Bagdad a pus Serviciul Secret într-o situaţie

extrem de neplăcută. Pentru că, trebuie să recunoaştem, dacă George Bush
Junior n-ar fi avut reflexe bune, cel puţin unul dintre cei doi pantofi aruncaţi
spre el de către jurnalistul irakian ar fi putu să-l nimerească în plin. Nu mai
vorbim de ce s-ar fi întâmplat dacă respectivii pantofi ar fi fost dotaţi doar cu
“bomba” urât mirositoare a ciorapilor proprietarului (ale cărei efecte nu pot fi
ignorate) ci ar fi fost umpluţi cu cine ştie ce exploziv de tip clasic. Este limpede
că de acum înainte, la conferinţele de presă ale preşedinţilor americani nu vor
mai avea acces persoane încălţate. Serviciul secret va fi dotat cu stelaje în care
jurnaliştii îşi vor depune - ca la Moschee - încălţările, primind în schimb nişte
papuci de plastic, dezinfectaţi şi foarte uşori. Deja se pare că o mare companie
(Haliburton) a primit o comandă importantă de astfel de papuci pe care îi va
achiziţiona guvernul federal din fondurile alocate luptei împotriva terorismului.
Ce te faci, însă, dacă unora dintre reprezentanţii mass-media le va veni ideea
să arunce în preşedinte cu aparatele de fotografiat, casetofoanele sau chiar
pixurile din dotare? Serviciul Secret a găsit soluţii şi pentru asta: fiecare obiect
de lucru va fi ancorat printr-un cordon elastic de o brăţară ce va fi fixată de
mâna jurnalistului. Această brăţară se va închide cu o cheie care va rămâne în
posesia agenţilor şi va fi folosită doar la finalul conferinţei de presă. Despre
utilizarea pantofilor ca instrumente în activitatea sau lupta politică se pot scrie
studii. Cei care vor dori să abordeze această temă vor pleca, obligatoriu, de la
episodul din anii ‘50, în care liderul de atunci al Uniunii Sovietice, Nikita Hruş-
ciov, s-a descălţat la tribuna ONU şi a lovit cu pantofii în microfon pentru a
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face linişte în sală sau pentru a protesta împotriva americanilor pe nu mai ştiu
exact care subiect. Fiind o adunare generală, în sală era şi preşedintele de atunci
al Americii, Eisenhower. Iată, deci, un precedent din care reiese că pantofii
constituie un mijloc prin care integritatea morală sau fizică a liderilor de la
Casa Albă poate fi afectată. Întrucât astfel de modele pot să facă oricând pro-
zeliţi, să prolifereze într-un mod necontrolabil experţii de la Washington se
întreabă dacă nu ar fi bine să se legifereze o prevedere de genul celei care func-
ţionează de peste o mie de ani în lumea islamică, obligându-i pe credincioşi să
se descalţe la intrarea unui lăcaş sfânt. Ce ar fi rău dacă lumea s-ar descălţa la
intrarea în oricare clădire ce adăposteşte o instituţie publică? Ar fi nu doar mai
sigur, dar şi mai sănătos. Odată, că s-ar elimina complet atentatele de acest tip
şi apoi pentru că s-ar reduce considerabil cantitatea de noxe şi microbi luate
de pe stradă şi introduse în mijlocul acestor colectivităţi. Aşa cum s-au instalat,
în toate clădirile publice, porţi de control pentru a se scana eventualele arme
aflate în posesia vizitatorilor, se vor putea organiza rastele de încălţări, unde
acestea nu vor fi doar păstrate pe parcursul vizitei, dar şi dezinfectate şi cură-
ţate. Cu fonduri tot din bugetul alocat combaterii terorismului. Ce concluzii
putem trage noi din această întâmplare? Şi când spun “noi” mă refer la SPP-ul
nostru? Cum va asigura acesta  protecţia preşedintelui Băsescu, împotriva unor
eventuale atentate, să zicem în cursul consultării preşedintelui cu liderii parti-
delor parlamentare sau chiar neparlamentare? Dacă lui Tăriceanu, enervat de
intrarea în opoziţie, îi vine deodată, aşa, să dea cu pantofii săi de marcă în fostul
co-preşedinte al Alianţei? E o întrebare la care SPP-ul ar trebui să poată să
răspundă. Iar noul Palament are datoria să legifereze şi pedeapsa care poate
fi aplicată atentatorilor de acest fel.   (18 decembrie)

Cel mai slab guvern 
post-decembrist

Guvernul Tăriceanu intră în istorie. Se pregăteşte Guvernul Boc. Emil
Boc, nu Traian Boc, cum mai scapă unii controlul subconştientului. Un alt
guvern „amestecat”, dar poate mai puţin pripit şi – speră toată lumea – ceva
mai competent decât cel instalat odată cu victoria neaşteptată a Alianţei, vic-
torie „lucrată” în atelierele Cotrocenilor de noul preşedinte – jucător. În 2004
a fost validat în mare grabă un guvern în care s-au înghesuit clienţii a nu mai
puţin de patru partide şi o societate aşa-zis civilă. Presiunea a fost atunci mare,
era în joc introducerea „cheii de boltă” a noului regim – „cota unică de impo-
zitare” şi cum „soluţia imorală” dusese aproape peste noapte la constituirea
unei alianţe electorale de genul „mere, pere şi carofi”, fiecare a venit cu ce-a
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avut prin frigider. Societatea civilă a livrat-o pe „independenta” Monica
Macovei, cea care şi-a pus energia în slujba reinstaurării controlului adminis-
trativ asupra magistraţilor, sub pretextul că asta ar fi cerut în mod special de la
România, Uniunea Europană. Lipsită de tact şi cu probleme de comportament,
„zeiţa” dreptăţii civice a rezistat, totuşi, neaşteptat de mult, până la „purificarea
etică” a guvernului de la debutul lui 2007. Noul aliat, Partidul Conservator
(PUR, pe atunci), şi-a negociat „trădarea” pe trei posturi: o sinecură de vice-
premier pentru fotbalistul Copos, Economia, pusă în braţele lui Şereş (poate
cel mai lipsit de experienţă dintre membrii cabinetului) şi Vicol, la Control,
care a rezistat doar o lună, din lipsă de atribuţii. Maghiarii au luat potul cel
mare: un vicepremier, prin Marko Bela, şi trei ministere „mănoase” – Teleco-
municaţiile, pentru pragmaticul Nagy Zsolt, Comerţul, prin Iuliu Winkler, cel
care a preferat apoi calitatea de europarlamentar, plus Laszlo Borbely, singurul
care a rezistat, la „Lucrări publice” şi apoi la „Dezvoltare”, până la finalul man-
datului. Echipa democrată a fost, de departe, cea mai slabă. Băsescu îşi cam
epuizase cei mai buni oameni, care au devenit primari. La generale au participat
veleitarii partidului, iar în guvern a promovat „cu mânuţa lui”, nulităţi de
calibrul lui Dobre la Transporturi – cel care a dat autostrăzile cu 4 ani înapoi
sau Sulfina Barbu, la Mediu (despre doamna Pârvulescu care trebuia sa ne
reprezinte la Bruxelles, numai de bine). Poate singurul democrat care a con-
firmat în post a fost Blaga, la Interne. În rest, personaje aflate în paralel cu
domeniul: Miclea la Educaţie, Ene Dinga la Integrare, Barbu la Muncă. Atât
ei cât şi înlocuitorii lor – Hărdău, Boagiu, Frunzăverde, Berceanu - au dispărut
complet din peisaj după doi ani în care democraţii au contribuit direct, după
puterile lor, la „succesele” istorice ale guvernării DA. Liberalii, cei care acum
îşi asumă şi activul dar mai ales pasivul s-au aflat într-o continuă bâjbâială
guvernamentală, cu oameni nepregătiţi pentru asemenea poveri instituţionale.
Ionuţ Popescu a crezut că politica fiscală e ceva de genul unui editorial de ziar
şi, virând spre aripa defectoare Stolojan, a trebuit să lase rapid locul epicureanului
Vlădescu, marele maestru al Consiliilor de Administraţie; lui Vosganian i s-au
pus pe cap două pălării prea mari, Ungureanu a căzut victima nehotărârii şi difi-
cultăţii de a opta între cei doi poli de putere; Atanasiu a constatat destul de repede
că la Bucureşti politica se face altfel decât la Alba şi s-a consolat cu super-leafa
şi aranjamentele de la AVAS; Flutur nu a făcut altceva decât ce ştie - să dea din
gură şi, după ce a omorât toate găinile din ţară, s-a refugiat în ograda cotroceană;
Mona Muscă şi-a prefaţat problemele personale cu câteva generale. Una peste
alta, Tăriceanu s-a trezit în guvern cu o opoziţie liberală de care nu a putut să
scape decât cu preţul scindării partidului. La o simplă lectură se poate spune că
guvernul care a fost instalat în 29 decembrie 2004 a fost – probabil – cel mai
slab, mai dezlânat şi mai incompetent dintre toate formulele care s-au perindat
de 19 ani încoace pe la Palatul Victoria. Moştenirea sa atârnă greu în balanţa
evaluării întregii guvernări, care este departe de a fi fost un succes.Chiar dacă
Tăriceanu crede altceva.   (19 decembrie)
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Un guvern statistic 
roşu-portocaliu

Este  prematur să spui cât de bun - sau de rău - va fi noul guvern care-l
are în frunte pe  Boc. Pentru asta va trebui să treacă ceva timp, în care Execu-
tivul să se manifeste. Desigur, ar fi fost normal să se găsească o soluţie prin
care experimentul să nu se facă direct pe oameni şi într-un moment de criză.
Singura perspectivă din care se poate evalua creaţia celor două partide care au
decis să meargă împreună cât se va putea este una statistică. Să observăm, mai
întâi, că există un raport interesant între numele “vechi” şi cele noi pe ansam-
blu. 60% sunt “veterani”, iar 40% sunt “novici”. Între cele două partide există
acelaşi raport, în favoarea PSD-ului. Concret, patru pedelişti şi şase pesedişti
au mai fost membri ai Guvernului. Cinci dintre cei care au mai fost miniştri
revin pe aceleaşi portofolii. Este vorba de Berceanu (Transporturi), Sârbu
(Agricultură), Oprea (Interne), Andronescu (Educaţie) şi M. Sârbu (Muncă).
Ce tineri au intrat în Guvern? Păi primul ar putea fi considerat chiar premierul,
dar să nu-l punem la socoteală. Tineri ar putea fi consideraţi trei dintre pedelişti
- Ridzi, Udrea şi Paleologu şi un pesedist - Ponta. În materie de experienţă exe-
cutivă, există o paritate: jumătate dintre membrii noului Guvern au mai trecut
printr-o asemenea experienţă. Făcând o comparaţie cu precedentul Executiv -
cel instalat de Alianţa DA la 29 Decembrie 2004 - raportul de experienţă este
net favorabil celui actual: în 2004 un singur ministru - premierul, Tăriceanu,
avusese o experienţă anterioară: fusese ministru al Comerţului, vreme de trei
luni, în Guvernul Ciorbea. O interesantă egalitate se mai manifestă şi în materie
de componenţă feminină: trei ministrese  au fost în Guvernul Tăriceanu, trei
sunt şi în Guvernul Boc. Doar că în precedentul avuseseră portofolii mai im-
portante - Justiţie, Mediu şi Cultură. Dacă acesta este un Guvern cu mulţi titu-
lari cunoscuţi, cu o prezenţă susţinută în mass-media, nu lipsesc cei despre
care, practic nu s-a ştiut mare lucru la data nominalizării. Nemirschi, de la
Mediu, era cunoscut doar pe la el, la Constanţa. Despre Sandu de la Comuni-
caţii nimeni nu poate să spună mare lucru în afară de Cataramă. Iar pe doctorul
Bazac, l-a scos din anonimat doar calitatea de dealer Ferrari. Tot prin zona sta-
tisticii ar putea sta şi amănuntul că patru dintre membrii actualului guvern au
făcut parte şi din cel precedent: Pogea, Videanu, Berceanu şi Blaga. Intrând
într-un domeniu adiacent, cel al “impresiilor artistice”, să spunem că dacă este
vorba de “omul potrivit la locul potrivit”, nu m-aş hazarda spre un al doilea
exemplu, în afară de cel al lui Cristian Diaconescu la Externe. Şi viceversa:
“omul nepotrivit la locul nepotrivit” - e vorba despre o femeie: Elena Udrea,
pe care nimic n-o leagă şi n-o califică de domeniul turismului, în afară de,
poate, experienţa personală cu preşedintele Norvegiei. Hai să vorbim puţin şi
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despre oameni. “Oamenii lui”. Sunt în Guvern “oameni ai lui Băsescu” - Udrea,
Ridzi, Stănişoară, “oameni ai lui Năstase” - Ilie Sârbu, Gabriel Oprea, Victor
Ponta, Dan Nica, “oameni al lui Iliescu” - Ecaterina Andronescu. M-am gândit
dacă ar putea fi inclus în această clasificare şi dl. Boc. Adică dacă are şi domnia
sa  nişte oameni. E o idee stupidă. El însuşi este omul cuiva....
Era să uit: de 12 ani încoace, este primul Guvern în care nu figurează niciun
ungur, udemerist sau nu.   (20 decembrie)

Democraţia de partid
Faptul că un nou guvern intră în funcţiune în ziua în care se aniver-

sează 19 ani de Revoluţie mi se pare a fi o coincidenţă fastă. Mi-aş dori ca
semnificaţia să fie aceea a unui nou început. A unei desprinderi de rutina pă-
guboasă în care a reuşit să intre democraţia românească, prin înlocuirea unei
dictaturi unice şi discreţionare cu o multitudine de dictaturi de grup sau de
interese. Dacă se poate observa o schimbare, reală, aceasta ţine de noua ordine
instaurată în cadrul partidelor. Tradiţional, de la constituirea primelor forma-
ţiuni politice, sistemul de interese şi de gestionare a fost unul unipersonal, cu
nuanţe feudale. Practic, iniţiatorul şi apoi conducătorul unui partid, a avut puteri
discreţionare. El şi cei care l-au sprijinit – interesat – în demersurile sale, au
creat o ordine favorabilă lor. Au pus la punct statute şi regulamente care să le
asigure continuitatea dominaţiei şi să împiedice eventualele „lovituri de partid”.
Atâta timp cât „şeful” a dovedit că are forţa de a-şi ţine sub control supuşii şi
de a-i îndepărta rapid pe indizerabili sau pe cei periculoşi pentru statu-quo-ul
formaţiunii, membrii partidului n-au mişcat în front. Au început să se agite
atunci când recompensele s-au diminuat şi nu au mai ajuns la cei care se con-
siderau îndreptăţiţi să le primească. Dominaţia la vârf a îmbrăcat mai multe
forme. Una a fost a prestigiului personal al liderului, al modului în care aceasta
era recunoscută public. Apoi, a fost abilitatea de a îndepărta din jur pe membrii
de partid cu personalitate, promovând în locul lor pe cei dotaţi cu capacitatea
de a urma necondiţionat indicaţiile primite. Democraţia, ca metodă de lucru,
este practic inexistentă în interiorul partidelor. Acestea au, mai degrabă sisteme
de clan, cu ierarhii bazate pe devotamentul faţă de cel de la vârf. Formaţiunile
care au obţinut cele mai mari scoruri în alegerile din 30 Noiembrie şi care au
convenit asupra parteneriatului de guvernare nu fac excepţie de la aceste reguli.
PD-L-ul este, poate, cea mai bună ilustrare a autorităţii totale. Traian Băsescu
a venit la conducerea partidului democrat printr-o „lovitură de partid”. Consi-
derat un soi de „mână dreaptă” a lui Roman, faţă de care a manifestat o obedi-
enţă rămasă celebră, a simţit momentul de slăbiciune al acestuia, după eşecul
de la prezidenţialele din 2000 („Petre, eşti cel mai bun!”) şi l-a executat fără
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drept de apel. Delegarea competenţelor sale faţă de Boc este una pur formală,
el continuând să exercite puterea de la nivelul de şef de stat. La PSD, liderul
istoric Ion Iliescu a fost răsturnat de o conspiraţie a pretorienilor, care şi-au
simţit ameninţate poziţiile câştigate în mandatul lui Năstase, şi care au instalat
în loc un lider pe care l-au considerat uşor de manipulat, acesta neavând nici
exerciţiul puterii şi nici vreo grupare proprie. Iată-ne, însă, în momentul în care
lucrurile încep să se reaşeze. Boc, desemnat premier, a fost presat, pur şi sim-
plu, să nu mai urmeze întocmai indicaţiile şefului. Profitând de precipitarea
evenimentelor, în Guvern au fost introduşi, în ciuda indicaţiilor exprese, figuri
„uzate” – de genul lui Berceanu, Videanu şi Blaga, aceştia nemaifiind dispuşi
să se dea la o parte în faţa „tineretului” băsescian. Dincolo, la PSD, schimbările
au venit chiar de la nivelul lui Geoană. Conştient că dacă nu constituie, cu acest
prilej – care l-a salvat, practic, de la decapitare, structurile partidului neier-
tându-i un eventual eşec faţă de intrarae la guvernare – acesta şi-a luat ca princi-
pali aliaţi pe liderii de organizaţii locale, împotriva celor de la centru. Le-a dat
ocazia să câştige, mimând democraţia votului şi construindu-şi o echipă de
suport la nivel guvernamental prin exponenţii zonelor de interese din provincie.
Acesta va fi şi aparatul său de manevră pentru viitoarele alegeri din partid când
doreşte să confirme o poziţie în care a ajuns prin jocul intereselor celor pe care
acum îi văduveşte de atu-urile tradiţionale. Se mişcă lucrurile. Din păcate, nu
în sensul dorit de electorat. Cel care a spus ce avea de spus la 30 Noiembrie.
Acum vorbesc alţii...    (22  decembrie)

Eroii Revoluţiei
La manifestările de omagiere a Revoluţiei, Ion Iliescu a fost agresat.

S-a aruncat spre el cu monede şi a fost huiduit. De cine? De “eroii revoluţiei”.
Eroi cu patalama la mână care atestă (cel mai adesea pe bază de martori încru-
cişaţi: adică eu depun mărturie pentru tine, tu depui pentru mine) că s-au jertfit
pe altarul libertăţii. Nu degeaba. Naţiunea, recunoscătoare, le-a dat recompense
şi privilegii. Sunt scutiţi de impozite, au primit câte un teren agricol şi câte un
spaţiu comercial, li s-au oferit sedii. Unii au ştiut să prospere, de la această
bază de plecare, alţii nu: pierzând şi spaţiile şi terenurile, n-au mai rămas decât
certificatele pe care le agită ameninţător ori de câte ori li se pare că nu mai sunt
bgaţi în seamă. Ori protestele de genul acesta aduc aminte lumii că ei mai
există. O lume tot mai puţin preocupată de ce a fost în urmă cu 19 ani, dar tot
mai interesată de ce va fi la anul. Dacă despre eroii în viaţă nu sunt prea multe
lucruri de spus, despre cei care şi-au dat viaţa pentru libertatea noastră jos
pălăria! Chiar dacă, în cele mai multe dintre cazuri, sacrificiul lor a fost absurd
şi inutil. Pentru că, pe 22 Decembrie, aproape nimeni n-a mai înfruntat deschis
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valul revoluţionar. Cei care ar fi trebuit, sau ar fi putut să o facă, ori s-au retras
în cazărmi, ori şi-au pus brasarde tricolore, sărbătorind victoria. Morţii - peste
90%, au rezultat din tirurile bezmetice ale celor care au primit arme ca să apere
revoluţia. Cum au murit eroii? Episoadele de la sediul MApN, cu uslaşii spul-
beraţi de tancurile armatei sau cel de la Otopeni, cu ostaşii din trupele de
Securitate livraţi pe tavă tirului militarilor din dispozitivul aeroportului sunt
cât se poate de sugestive. Victoria revoluţionarilor a fost atât de totală încât, în
subconştient, s-a ivit necesitatea inventării inamicului. Aşa au apărut teroriştii
- precum marţienii de la Rosewell, despre care toată lumea vorbeşte dar nimeni
nu i-a văzut. Eroii au fost victimele confuziei şi neînţelegerilor. Au murit
aproape fără să ştie de ce. N-a ştiut nici măcar cel mai tânăr dintre ei, nepoţelul
meu Vladimir, în vârstă de doar o lună, răpus de un glonţ rătăcit, în pătucul
său. Dacă e vorba să vorbim de eroism, acesta aparţine zecilor de mii de bucu-
reşteni fără certificat de revoluţionar, care în dimineaţa zilei de 22 Decembrie
au ieşit în stradă, opunând armelor credinţa lor că ceasul libertăţii a bătut şi
cursul istoriei nu mai poate fi dat înapoi. Cu toată modestia, mi-aş permite să
spun că eroic s-au comportat, în acea zi, şi aceia dintre colegii mei de la
“Informaţia Bucureştiului” care nu s-au temut să-şi pună semnătura pe prima
atestare documentară a istoricului eveniment - primul ziar liber al Revoluţiei,
“Libertatea” - într-un moment în care nimeni n-ar fi putut spune că lucrurile
fuseseră definitiv tranşate şi că n-ar fi fost printre primii puşi la zid dacă Ceau-
şescu s-ar fi întors... Cât despre Ion Iliescu, recunoaşterea meritelor sale reale
nu trebuie să vină de la o mână de frustraţi cu propensiuni violente. Locul său
din istorie nu i-l poate lua nimeni.   (23  decembrie)

Visul lui Băsescu
Co-preşedinţii Alianţei DA au făcu rocadă. A plecat Tăriceanu de la

Victoria (în sfârşit!) şi a venit Boc. Traian Băsescu are de ce să fie mulţumit,
chiar dacă lucrul acesta se întâmplă cu o întârziere de aproape trei ani şi fără
“anticipatele” atât de dragi lui. “Îmi văd visul cu ochii” - zice preşedintele,
asemenea lui Martin Luther King. “I have a dream” - un guvern cu susţinere
majoritară! Dar şi Guvernul Tăriceanu a avut susţinere majoritară, până în 2007
când premierul le-a făcul vânt democraţilor, trimitându-i în Opoziţie. Rămâne,
totuşi, ciudată satisfacţia preşedintelui, mai ale pentru cei care i-au colecţionat
declaraţiile referitoare la “puterea ticăloşită” de până în 2004 şi la “clanurile
mafiote” de după. Alcătuirea unei majorităţi confortabile pentru guvernul con-
dus de omul său de casă pare să-i fi spălat pe social-democraţi de toate păcatele.
Atât de fericit este preşedintele că a scăpat de oamenii lui Fenechiu şi ai lui
Patriciu încât îţi vine să crezi că l-ar fi acceptat până şi pe Adrian Năstase cu
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un portofoliu în guvernul în care şi-au găsit loc, totuşi, vreo patru dintre
“oamenii” lui, exponenţi nemijlociţi ai puterii des-ticăloşite. Este “cadoul de
Crăciun” pe care şi-l dorea. În lipsă de un guvern exclusiv democrat – cum nă-
dăjduiau mulţi dintre exponenţii convingerilor portocalii – merge şi unul roşu-
portocaliu. Este aproape limpede că în viaţă nu poţi avea tot ce-ţi doreşti şi eşti
nevoit să te mulţumeşti cu ce ai. Băsescu şi-a dorit un guvern monocolor şi are
unul bicolor - e drept, în nuanţe apropiate, inclusiv istoric. Şi-a dorit un guvern
cu mulţi tineri şi are unul cu vreo trei - dacă îl punem la socoteală şi pe Boc.
Şi-a dorit un guvern rupt de “grupurile de interese” şi are parte de unul cu
exponenţi ai aspiraţiilor lui Mazăre, ale lui Vanghelie şi ale altor câţiva baroni
de viţă mai veche sau mai nouă. Are, în schimb, o majoritate parlamentară con-
fortabilă, cum n-a avut niciunul dintre guvernele de până acum: merge şi aşa.
În urmă cu exact 19 ani, tot de Crăciun se instala primul guvern democratic.
Ales în Piaţa Universităţii, unde mulţimea dezlănţuită l-a trecut în opoziţie
veşnică pe Ceauşescu. Tribunalul volant n-a făcut decât să confere o brumă de
legitimitate acestei sentinţe populare. Românii au întâmpinat şi atunci cu
speranţe noul Executiv condus de băiatul în pulover care tocmai declarase că
numele partidului din care aveau să se tragă aliaţii de astăzi “suna ca dracu”.
Era şi acela un guvern amestecat, ca cel de astăzi, în care se regăseau “foşti”,
consideraţi a fi ceva mai democraţi decât cei daţi jos, şi emanaţi ai diverselor
grupări care s-au întâlnit şi s-au confruntat surd pe coridoarele CC-ului cucerit
cu arma în mână. A fost un guvern al cărui program a fost, ca de obicei, plastic
sintetizat de “Mircică, fă-te că lucrezi”, atunci când Roman anunţa în prima
şedinţă a FSN-ului că s-au alocat de urgenţă 20 de milioane de dolari pentru
importul de alimente: “Nu 20, 200 ar trebui! Poporul trebuie să se resimtă
această schimbare!”. Astăzi, rolul lui Boc e cam acelaşi: să facă poporul să
simtă schimbarea. Care schimbare?   (24 decembrie)
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ANDO
grafia zi lei
-  Selecţ iuni  2008 -
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Staff democrat 

Legea-i lege
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Fructul oprit

Justiţele
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Profesiune de credinţă

OmVideaNu
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Consecvenţă

Modelul galic
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Logică

Fast business



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    301

Dilemă

Braţul lung al legii



302 Octavian Andronic / ANUL 2008 VOTUL  UNINOMINUL

Tată model

Călare pe situaţie 
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Un premier epistolar

Scandal de presă
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Loteria capitală

Salonul Auto Priştina



Octavian Andronic / ANUL 2008    VOTUL  UNINOMINUL    305

Impresii după summit

Tinicheaua de primă înmatriculare
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Patimile social democrate

La start
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Proces de producţie

Teorema lui Vosganian
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Igiena orală

Tonomatul de serviciu
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Cel mai bun prieten

Pierduţi în spaţiu
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Opţiune

Eroare
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Naufragiaţii

Oratorul
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Bombardament paşnic

Autostrada Viitorului
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Magazinul virtual de instrumente muzicale

Port altoi
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Sisteme de vot

Test de logică
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Specific naţional 

Caritate şi pragmatism
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Talie politică

Tranziţie
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Intervenţie de urgenţă

Unde dai şi unde crapă
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Superman

Curăţenie
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Perspectivă

Ultima soluţie
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Pragul electoral

Frăţia la nevoie
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Metoda de calcul Vosganian 

Identificare din grup
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Orgoliu de partid

Arome de sezon
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Drepturile omului maghiar

Delicatese 
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APARIŢII EDITORIALE ÎN COLECŢIA

Cronologia comentată a

Mileniului III

SCHIMBAREA SCHIMBĂRII 
(Anul 2000)

ZODIA DELFINULUI 
(Anul 2001)

CAPITALISMUL DE CUMETRIE  
(Anul 2002)

SEPARAŢIA PALATELOR 
(Anul 2003)

CONTINUITATE ŞI ALTERNANŢĂ 
(Anul 2004)

SOLUŢIA IMORALĂ 
(Anul 2005)

ÎNTRE D.A. ŞI NU 
(Anul 2006)

CEI 322 
(Anul 2007)
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Cronologia
principalelor evenimente 

ale anului 2008 

IANUARIE

1 ianuarie: 
- Cipru şi Malta adoptă moneda euro.
- Slovenia preia preşedinţia rotativă a Uniunii Europene.
8 ianuarie: 
- Preşedintele Băsescu solicită Curţii Constituţionale soluţionarea conflictu-
lui juridic de natură constituţională dintre Guvern şi C.S.A.T. Traian
Băsescu, transmite o scrisoare Primului Ministru Popescu-Tăriceanu.
5 ianuarie: 
- Alegeri prezidenţiale în Georgia cîştigate de Mihail Saakashvili, preşedin-
tele în exerciţiu, cu 53,5% din totalul voturilor exprimate.
10 ianuarie: 
- Preşedintele Traian Băsescu prezidează şedinţa Consiliului Superior al
Magistraturii: “Spre exemplu, îi spuneam soţiei: Domnule, uită-te şi tu, ai
văzut la Mona Muscă într-o lună i s-a dat verdictul de poliţie politică în in-
stanţă, pe când la domnul Voiculescu de doi ani nu intră nimeni. Asta discut
eu cu soţia, nu este un reproş.”
11 ianuarie: 
- La Palatul Cotroceni, o declaraţie de presă în legătură cu desemnarea
doamnei Norica Nicolai pentru funcţia de ministru al Justiţiei. “Pentru cei
care doriţi să vă convingeţi de corectitudinea comunicatului de presă, vă rog
să solicitaţi Parchetului General – pentru că, după refuzul din această seară al
premierului, am trimis-o înapoi – mapa profesională a doamnei Norica Nicolai.
Sunt convins că lucrurile vor fi mult mai lămuritoare dacă veţi privi docu-
mentele din această mapă”.
- Vizita Secretarului General al NATO, Jaap de Hoop Scheffeer în pregătirea
summit-ul NATO din aprilie: “România se dovedeşte a fi capabilă şi pregă-
tită să organizeze acest eveniment.”



15 ianuarie: 
- Teodor Viorel Meleşcanu este numit în funcţia de ministru interimar al Justiţiei.
16 ianuarie: 
- La Palatul Cotroceni se dă avizul pentru demararea cercetării penale a 8 ac-
tuali şi foşti miniştri.
18 ianuarie: 
- Vizita în România a lui Zeng Peiyan, vicepremier al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Chineze.
- Administraţia Prezidenţială ia notă de refuzul ministrului interimar al Justi-
ţiei de a înainta Parchetului General cererile de începere a urmării penale în
cazul a opt foşti şi actuali miniştri.
20 ianuarie:
- Preşedintele României participă la ceremonia de învestire în funcţie a lui
Mihail Saakashvili, preşedintele Georgiei, reales în cadrul scrutinului din 5
ianuarie.
21 ianuarie:
- Preşedintele Băsescu trimite o scrisoare ministrului interimar al Justiţiei,
Teodor Viorel Meleşcanu: “Am luat act cu îngrijorare de refuzul dumnea-
voastră de a transmite cererile mele pentru începerea urmăririi penale a foşti-
lor şi actualilor miniştri, Adrian Năstase, Miron Mitrea, Victor Babiuc, Szolt
Nagy, Tudor Chiuariu, Paul Păcuraru, Codruţ Şereş şi Decebal Traian
Remeş, deşi dosarele cauzelor v-au fost remise încă din data de 16 ianuarie
de Administraţia Prezidenţială.”
28 ianuarie:
- Este primită la Cotroceni, Orsalia Kalantzopoulos, Director al Băncii Mon-
diale care coordonează relaţiile cu ţara noastră.
29 ianuarie: 
- Traian Băsescu vizită de lucru în Republica Serbia. Convorbiri cu preşedin-
tele sârb, Boris Tadić, precum şi cu primul ministru al Republicii Serbia,
Vojislav Koštunica. 
30 ianuarie: 
- Mircea Geoană  declară la dezbaterea organizată de Institutul George C.
Marshall: “Politica românească este confuză, marcată de un război politic
neîntrerupt între cei doi centri de putere executivă”. Şeful statului dă dovadă
de “impulsivitate” şi “inconsecvenţă” iar primul ministru duce o politică
“mai degrabă pasivă şi reactivă”.
- Preşedintele Băsescu trimite o scrisoare preşedintelui Partidului Social
Democrat, Mircea Geoană, referitoare la proiectul de lege al votului unino-
minal majoritar în două tururi. 
31 ianuarie:
- Curtea Constituţională declară drept neconstituţionale articolele de lege
care reglementează funcţionarea CNSAS.
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FEBRUARIE

4 februarie:
- Vizita fulger a preşedintelui francez Nicolas Sarkozy în România. Preşedin-
tele francez nu a semnat nici un acord comercial cu România în cadrul vizitei
ci doar un “Parteneriatul strategic” stabilit pe o perioadă de 5 ani 
- Parchetul General dă neînceperea urmăririi penale în dosarul în care a fost
anchetată implicarea ministrului Transporturilor, Ludovic Orban, într-un
accident rutier soldat cu rănirea unei persoane.
5 februarie: 
- Guvernul Tăriceanu aprobă o ordonanţă de urgenţă care permite menţinerea
CNSAS-ului într-o formă apropiată de cea existentă.
7 februarie:
- Curtea Constituţională constată că Preşedintele României, neavând drept de
veto, poate să ceară primului-ministru o singură dată, motivat, să facă o nouă
propunere de numire a altei persoane în funcţia de ministru. În ceea ce pri-
veşte posibilitatea primului-ministru de a reitera prima propunere, primul-
ministru are obligaţia să propună pentru funcţia de ministru o altă persoană.
12 februarie:
- Preşedintele Traian Băsescu declară că este gata să colaboreze cu Primul
ministru în vederea găsirii unei soluţii pentru ministerul Justiţiei. 
- Este promulgată Legea privind modificarea şi completarea Legii privind
pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii privind statutul
cadrelor militare;
- Încetarea raporturilor de serviciu pt. chestorii principali de poliţie, Costică
Voicu şi Lazăr Cârjan din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
15 februarie:
- Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării despre Summit-ului NATO
din 2-4 aprilie şi a evenimentelor asociate.
- Ion Jinga este numit ambasador în Marea Britanie.
17 februarie:
- Kosovo îşi autoproclamă independenţa faţă de Serbia.
18 februarie:
- Declaraţie de presă, la Palatul Cotroceni, privind poziţia oficială a ţării
noastre faţă de proclamarea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo:
refuzul nostru de a recunoaşte provincia Kosovo ca devenind stat indepen-
dent.
19 februarie: 
- Fidel Castro renunţă la preşedinţia Cubei.
21 februarie:
- Preşedintele sârb Boris Tadić într-o vizită de cîteva ore în România, la invi-
taţia preşedintelui Băsescu. 
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29 februarie:
- Traian Băsescu trimite o scrisoare primului-ministru: “având în vedere că
termenul constituţional de 45 de zile a fost depăşit, vă propun ca mâine la
ora 13:00 să ne întâlnim la Palatul Cotroceni pentru a ne consulta cu privire
la soluţiile şi propunerile pe care le aveţi pentru postul vacant de la Ministe-
rul Justiţiei“. 
- Este învestit în funcţia de ministru al Justiţiei, Cătălin Marian Predoiu. 

MARTIE

2-3 martie:
- Vizită oficială la Bucureşti a preşedintelui Republicii Turcia, Abdullah Gül.
Primarul general al Capitalei oferă şefului statului turc “cheia oraşului Bucu-
reşti“. Traian Băsescu: “În ceea ce priveşte problema cimitirelor – cimitirului
turcesc sau musulman de la Bucureşti – vă pot spune că este regretabilă nere-
zolvarea acestei probleme până acum şi o spun ca un om care a fost primarul
Capitalei. Un teren foarte larg, foarte mare a fost deja achiziţionat de Muni-
cipalitate, cu destinaţia de a fi utilizat ca cimitir. Din acest teren, trei mii de
metri pătraţi trebuie destinaţi cimitirului musulman“. 
3 martie: 
- Vizita de stat în România Şeicului Hamad bin Khalifa Al Thani, Emirul
Statului Qatar
- Dimitri Medvedev este ales preşedinte al Rusiei din primul tur cu 70% din
voturile exprimate şi îi va succeda lui Vladimir Putin în luna mai.
4 martie: 
- Sunt acreditaţi ambasadori: Ovidiu Dranga în Belgia, Mihnea Ioan Motoc,
şef al Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană,
Teodor Baconschi în Andorra şi Monaco.
- Camera Deputaţilor adoptă votul uninominal.
5 martie:
- Partidele politice parlamentare semnează Pactul Naţional pentru Educaţie.
6 martie:
- Jacques Barrot, Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisar pentru trans-
port argumentează nevoia de dezvoltare a unei reţele naţionale de transport
cât mai dense  care să fie integrată în reţelele Trans-Europene de Transport
(TEN-T) şi punctează importanţa utilizării cât mai eficiente a fondurilor co-
munitare de care România urmează să beneficieze în acest sens. 
7 martie: 
- Raport privind activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2007.
Traian Băsescu: “Iată că procurorii nu au avut de luptat numai cu infractorul,
dacă vreţi, ei au avut de luptat cu clasa politică, care nu poate accepta scoate-
rea de sub control a procurorului. Încă există mentalitatea clasei politice că
un procuror trebuie controlat – şi aceasta nu este o afirmaţie gratuită”.
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10 martie: 
- Semnarea Pactului Naţional pentru Educaţie de către o serie de organizaţii
ale societăţii civile.
- Traian Băsescu trimite o scrisoare primului-ministru al României referi-
toare la taxa de primă înmatriculare a autoturismelor şi autovehiculelor.
12 martie: 
- Scriitoarea Monica Lovinescu donează României casa din Paris. Statul
român se obligă să înfiinţeze o bursă anuală “Ierunca-Lovinescu” în favoarea
studenţilor români din Franţa care vor fi cazaţi în această casă.
13 martie:
- În cazarma Batalionului 32 Infanterie “Mircea” din Timişoara are loc cere-
monialul militar-religios al întoarcerii militarilor aceastei unităţi, care au ac-
ţionat la misiunea Iraqi Freedom.
17 martie:
- Traian Băsescu, constată “cu regret că ziarul Jurnalul Naţional, parte a
trustului Intact, aparţinând familiei Voiculescu, continuă politica de denigra-
re zilnică a şefului statului”. Jurnalul Naţional este ţinta atacului furibund al
preşedintelui, deranjat de dezvăluirile legate de avatarurile unui credit şi casa
din Mihăileanu
18 martie:
- Este promulgată Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr.183/2005 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Fundaţiei Publice Româno-
Ungare “Gojdu“, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005;
- Înfiinţarea Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul construit, siturile isto-
rice şi naturale din România. Co-preşedinţi ai Comisiei sunt prof. dr. Dan
Mohanu, de la Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, şi arh. Şerban
Sturdza, preşedintele Ordinului Arhitecţilor.
19 martie: 
- Vizita preşedintelui Băsescu, la Banca Naţională a României unde au fost
prezentate principalele repere ale trecerii României la moneda - euro. 
- Croaţia, Ungaria şi Bulgaria anunţă că vor recunoaşte independenţa Ko-
sovo.
20 martie:
- Preşedintele Băsescu întreprinde o vizită oficială în Bosnia şi Herţegovina,
la invitaţia Preşedinţiei Colective a acestei ţări. Vizitează şi tabăra militarilor
români de la Camp Butmir.
21 martie:
- Ceremonia transferului oficial al drepturilor de proprietate ale Uzinei de
Automobile Craiova către compania americană Ford.
25 martie:
- Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării referitoare la organizarea şi
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desfăţurarea summitului NATO. Directorul SRI, George Maior, a supus aten-
ţiei membrilor Consiliului, Raportul referitor la finalizarea procesului de mo-
dernizare şi transformare structural-funcţională a Serviciului Român de
Informaţii, fiind aprobată noua structură organizatorică şi regulamentul de
funcţionare ale Serviciului.
27 martie:
- Primarul general al Municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, se află într-o
vizită la Bucureşti cu prilejul manifestărilor culturale dedicate aniversării a
90 de ani de la Actul Unirii de la 27 martie 1918. 
30 martie:
- Preşedintele Traian Băsescu, aflat la volan, este implicat într-un accident
uşor de circulaţie în dreptul clădirii Primăriei Capitalei, în timp ce era escor-
tat de dispozitivul de protecţie al S.P.P. Maşina a lovit în partea din stânga
spate o Dacie 1310, care frânase brusc. Preşedintele Traian Băsescu se prezintă
la secţia de poliţie unde a efectuat etilotestul şi a semnat procesul verbal.

APRILIE

1 aprilie:
- Preşedintele SUA, George W. Bush, şi soţia sa Laura fac o vizită oficială în
România, cu ocazia summit-ului NATO
2-4 aprilie:
- Summit-ul NATO organizat la Palatul Parlamentului, reuneşte aproape
3.000 de oficiali din 49 de ţări: 26 state membre NATO şi alte 23 semnatare
ale Parteneriatului pentru Pace.
2 aprilie:
- Conferinţă comună de presă susţinută de preşedintele României şi preşe-
dintele Statelor Unite ale Americii, George W. Bush
4 aprilie:
- Consiliul NATO-Rusia, la care participă Vladimir Putin la final de mandat
prezidenţial. Convorbiri între preşedintele României şi preşedintele Federa-
ţiei Ruse.
11 aprilie:
- Ministrul de Externe, Adrian Cioroianu îşi anunţă demisia, în urma scanda-
lului declanşat de cazul Claudiu Crulic
14 aprilie:
- Lazăr Comănescu este numit în funcţia de ministru de Externe. 
- A XVI-a ediţie a premiilor UNITER. Premiul pentru Intreaga Activitate
este acordat lui Ion Besoiu.
18 aprilie:
- Colonelul Coldea Florian din S.R.I. este avansat la gradul de general de
brigadă.
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19 aprilie:
- Prima ediţie a Congresului Studenţilor din România la Palatul Parlamentu-
lui: “ învăţământul superior a cunoscut o “depreciere” continuă şi nu mai
raspunde “nevoilor societăţii”, nu mai “furnizează economiei forţă de
munca” suficient de bine calificată.
23 aprilie:
- Repatrierea urnelor funerare ale scriitorilor Monica Lovinescu şi Virgil
Ierunca.
24 aprilie: 
- Senatorul independent Sorin Oprescu declară că a fost trădat de către PSD
în 2000, când a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei, în urma unei înţe-
legeri dintre Adrian Năstase şi Traian Băsescu, de “executarea” acesteia ocu-
pându-se Dan Ioan Popescu.
- Centenarul Uniunii Scriitorilor din România sub preşedinţia lui Nicolae
Manolescu.
- Ion Pascu este eliberat din funcţia de consilier de stat şi Valeriu Arteni este
numit în funcţia de consilier de stat la Compartimentul Protocol.
25 aprilie: 
- Generalul maior Lucian-Silvan Pahonţu, din Serviciul de Protecţie şi Pază
este înaintat în gradul de general locotenent.

MAI

5 mai:
- Prinţul Charles efectuează o vizită privată în România.
8 mai:
- Vladimir Putin este confirmat ca al 10-lea prim-ministru al Rusiei, după
votul din Duma de Stat.
12 mai:
- Preşedintele Traian Băsescu în vizită oficială în Kuweit, la invitaţia şefului
statului, şeicul Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
15 mai: 
- Preşedintele Traian Băsescu scăpă de avertismentul primit de la Consiliul
Naţional pentru Combaterea Discriminarii în cazul “smulgerii telefonului”.
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabilesc, că gestul şefului sta-
tului de a o numi “ţigancă împuţită” pe jurnalista Andreea Pană, de la Antena 1
este discriminatoriu, dar nu reprezintă o contravenţie. 
17 mai: 
- Uniunea Europeană se opune imigraţiei ilegale, încercând să oprească aflu-
xul  africanilor care ajung în Europa cu barca. Guvernul conservator nou ales
al Italiei a efectuat un raid de o săptămână în care a depistat aproape 400 de
imigranţi ilegali.
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22 mai: 
- România: Prima ediţie a Premiilor Naţionale pentru Artă. Premiul pentru
Cinematografie îi revine lui Cristian Mungiu, premiul pentru Literatură îl
primeşte Mircea Cărtărescu.
26 mai:
- Gabriel Constantin Bârtaş este rechemat din calitatea de ambasador la
Varşovia legat de cazul Claudiu Crulic mort într-un spital polonez, după ce a
intrat în greva foamei.
30 mai:
- Începe cea de-a 7-a ediţie a Festivalul Internaţional de Film Transilvania.

IUNIE

1 iunie:
- Primul tur al alegerilor locale din România. Preşedinţii consiliilor judeţene
sunt aleşi prin vot uninominal.
9 iunie:
- Preşedintele Băsescu este la Zürich, la Campionatul European de Fotbal.
11 iunie:
- Fruntaşul Claudiu Marius Covrig, cade la datorie în Afganistan, în timpul
unei misiuni de patrulare.
13 iunie:
- La Palatul Parlamentuluiare loc deschiderea reuniunii Consiliului General
al Uniunii Internaţionale a Notariatului .
15 iunie: 
- Al doilea tur al alegerilor locale din România pentru funcţia de primar în
acele localităţi în care nici un candidat nu a întrunit majoritatea absolută din
opţiunile exprimate. Independentul Sorin Oprescu este ales cu 56,31%
primar al Bucureştiului.
23 iunie:
- Nunta deputaţilor Daciana Sârbu şi Victor-Viorel Ponta având naşi pe
Anamaria şi George Maior, şeful SRI.
24 iunie:
- Are loc ceremonialul oficial prin care este înfiinţată Divizia 1 Infanterie
“Dacica”.
25 iunie:
- În şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se stabileşte că în anul
2009, forţele Armatei României ce pot participa la misiuni externe se dimi-
nueaze cu 541 de militari.
26 iunie:
- Preşedintele Băsescu trimite o scrisoare preşedintelui Senatului, Nicolae
Văcăroiu, şi preşedintelui Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, solicitând
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întrunirea în sesiune extraordinară a celor două Camere ale Parlamentului
României, în prima decadă a lunii iulie 2008. . 
27 iunie:
- Compania americană Ford returnează suma de 27 milioane de euro, pe care
Comisia Europeană a considerat-o ajutor de stat ilegal acordat la momentul
achiziţionării Automobile Craiova.

IULIE

1 iulie:
- Franţa preia de la Slovenia preşedinţia Consiliului European.
15 iulie:
- Traian Băsescu trimite o scrisoare: “Domnule Preşedinte Mircea Geoană,
înţeleg că până astăzi, principalele dumneavoastră preocupări au fost să vă
auto nominalizaţi prim ministru şi să vă realizaţi filmul omagial cu ocazia
zilei de naştere. Odată rezolvate aceste probleme, v-aţi adus aminte şi de
problema preţurilor la alimente şi energie.”
28 iulie:
- Nordul Moldovei este lovit de cele mai grave inundaţii din ultimii 40 de ani.
31 iulie:
- Preşedintele Băsescu în vizită de lucru la Roma, la invitaţia preşedintelui
Consiliului de Miniştri al Italiei, Silvio Berlusconi. “Întâlnirea din tabăra din
apropierea Romei a fost o întâlnire pe care eu o consider bună. Mesajul pe
care l-am primit de la cetăţenii români de etnie romă care se află în această
tabără a fost unul legat de dorinţa lor de a intra în legalitate, de a respecta
legile statului italian, de a-şi găsi locuri de muncă şi de a-şi educa copiii.”

AUGUST

1 august: 
- Preşedintele Băsescu, efectuează o vizită de lucru în Republica Serbia, la
invitaţia preşedintelui sârb, Boris Tadić care îi mulţumeşte pentru atitudinea
României în ceea ce priveşte integritatea teritorială a Serbiei, cu Kosovo.
- Redacţia în limba română a postului de radio BBC îşi încetează activitatea,
după 68 de ani de emisie neântreruptă.
5 august:
- Radu Mazăre: “Cît despre uniformă şi maşină, atît timp cît sînt în război cu
slugile politice ale lui Băsescu, nu dau jos uniforma militară”.
6 august:
- Traian Băsescu: “Mai am o problemă de ordin adminsitrativ. Am discutat
cu domnul preşedinte Văcăroiu, în perspectiva plecării de mâine la Beijing -
voi fi în avion şi la Beijing joi, vineri şi voi reveni sâmbătă noaptea în ţară -
l-am rugat pe domul preşedinte Văcăroiu să vegheze... Nu s-a făcut transfe-
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rul, dar l-am rugat să vegheze la funcţia prezidenţială. În cazul în care s-ar
întâmpla să nu pot fi găsit, să ştie că îl autorizez să ia decizii în numele meu.
Dar este puţin probabil să nu fiu găsit”.
7- 9 august:
- Preşedintele României participă alături de George W. Bush şi Vladimir
Putin, la deschiderea oficială a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing.
8 - 24 august: 
- Jocurile Olimpice de vară din 2008, Beijing, China.
12 august: 
- Şedinţa CSAT pe tema situaţiei din Caucazul de Sud.
19 august:
- Presedintele ţării este în Bacău să îşi vadă prietenul din adolescenţă, Ion
Martinaş “Traian Băsescu a băut o cafea, a fumat o tigara, timp în ...”
21 august:
- Preşedintele Băsescu, efectuează scurte vizite de lucru în Ucraina, Repu-
blica Moldova, Republica Azerbaidjan, Georgia şi Republica Turcia.
26 august: 
- Trece în rezervă generalul Mircea Mureşan comandantul Universităţii
Naţionale de Apărare.
- Rusia recunoaşte independenţa regiunilor separatiste georgiene Osetia de
Sud şi Abhazia.
30 august :
- Emil Boc afirmă la Şcoala de vară a tinerilor PD-L, că “democraţia este cea
mai proastă formă de guvernământ, cu excepţia celorlalte”.
31 august:
- Sergentul major Dragoş Traian Alexandrescu, cade la datorie în Afganistan,
în timpul unei misiuni de patrulare, iar patru militari sunt răniţi în explozie. 

SEPTEMBRIE

1 septembrie:
- Reuniune extraordinară a Consiliului European la Bruxelles, dedicată discu-
tării crizei din Georgia. 
4 septembrie: 
- Se declanşază procedura pentru cea mai scumpă licitaţie din istoria armatei
române. Aproape patru miliarde de dolari vor fi plătiţi, pentru 48 de avioane
de luptă multirol.
5-7 septembrie:
- Preşedintele Traian Băsescu efectuează vizite oficiale în Italia la Sfântul
Scaun şi la Ordinul Suveran Militar de Malta. “Eu mă ocup de lucrurile mari
în România, nu de mărunţişuri.”
6 septembrie:
- Preşedintele Băsescu refuză propunerea ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu,
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de a o numi pe Monica Şerbănescu în funcţia de procuror şef al DNA. 
6-14 septembrie:
- A 13-a ediţie a turneului de tenis BCR Open România câştigată de france-
zul Gilles Simon.
7 septembrie:
- Criza globală financiară: Într-una din cele mai mari intervenţii bancare din
istoria SUA, companiile ipotecare Fannie Mae şi Freddie Mac sunt plasate
sub tutela regulatorului Federal Housing Finance Agency.
10 septembrie:
- Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) pune în funcţi-
une Large Hadron Collider (LHC), un accelerator gigantic de particule , des-
tinat descoperirii secretelor creării Universului.
15 septembrie: 
- Premierul Călin Popescu-Tăriceanu prezintă, la Palatul Victoria, bilanţul
activităţii Guvernului în actualul mandat.
- Criza globală financiară: Ce-a de-a patra bancă americană de investiţii,
Lehman Brothers, intră în faliment în urma crizei de pe piaţa creditelor şi
îngheaţă pieţele monetare din întreaga lume.
16 septembrie:
- Petre Lăzăroiu este numit în funcţia de judecător la Curtea Constituţională,
în locul şi pe durata mandatului lui Petre Ninosu, urmare a decesului aces-
tuia.
17 septembrie:
- Criza globală financiară: Guvernul SUA - prin Rezervele Federale - acordă
un împrumut de 85 de miliarde de dolari băncii americane de investiţii AIG
urmând să primească, în schimb, un pachet de 79,9% din acţiunile companiei.
20 septembrie:
- Gigantul accelerator de particule al Organizaţiei Europene pentru Cercetare
Nucleară (CERN) este oprit pentru următoarele două luni, din cauza unei
scurgeri de heliu.
23 septembrie:
- Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, Paul Păcuraru, este înlocuit
de Mariana Câmpeanu
25 septembrie: 
- Criza globală financiară: Washington Mutual, cea mai mare bancă de eco-
nomii şi creditare din SUA, este închisă de guvernul SUA.

OCTOMBRIE

2 octombrie: 
- PDL decide să cedeze PRM o funcţie de vicepreşedinte al Senatului, post
care urmează să fie ocupat de Corneliu Vadim Tudor. Administraţia Prezi-
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denţială “face un apel la partidele politice să nu încerce să îl implice pe şeful
statului în campania electorală prematură”.
- Traian Băsescu participă la Festivalul Concurs „Toamna Severineană“ –
Tarafuri şi Fanfare, în Pădurea Crihala din Drobeta Turnu-Severin.
4 octombrie: 
- Sărbătorirea a 600 de ani de la atestarea documentară a oraşelor Iaşi, Cer-
năuţi şi Tighina.
6 octombrie:
- Declaraţie a preşedintei CSM, Lidia Bărbulescu, privind neconstituţionali-
tatea caracterului public al declaraţiilor de avere şi de interese ale judecători-
lor şi procurorilor
7 octombrie: 
- Cristian Mihai Adomniţei este revocat din funcţie şi Anton Anton este
numit în funcţia de ministru al Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
13 octombrie:
- Preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, este validat preşedinte al Curţii
de Conturi cu un mandat de 9 ani.
14 octombrie:
- Suspendarea şedinţei CSAT motivată de nereguli în contractele pentru achi-
ziţia de automobile la Ministerul Internelor şi Administraţiei Publice.
15 octombrie:
- Doru Ioan Tărăcilă, PSD, este delegat preşedinte interimar la Senat.
17 octombrie:
- Sunt rechemaţi ambasadorii: Doru Romulus Costea de la Geneva, Silvia
Davidoiu  din Irlanda, Vasile Sofineti din India, Theodor Paleologu din
Danemarca, Valer Gabriel Paul Potra din Africa de Sud.
22 octombrie:
- Vizită privată, la Miercurea Ciuc, a preşedintelui Republicii Ungare, László
Sólyom. 
23 octombrie:
- Traian Băsescu la Miercurea Ciuc: “... vreau să înţelegeţi că la fel de multă
nevoie de libertate şi autonomie au şi cei din Caracal, şi cei din Arad, şi cei
din Odorheiul Secuiesc, şi cei din Sfântul Gheorghe, şi cei din Constanţa.”
- Cerere de reexaminare a Legii privind statutul controlorului civil de trafic
aerian care instituie un regim derogator de la prevederile Legii privind siste-
mul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
24 octombrie: 
- Traian Basescu decide să promulge legea graţie căreia salariile profesorilor
ar creşte cu 50%, deşi Guvernul se împotriveşte acestei măsuri apelând la
partidele politice să nu încerce să îl implice pe şeful statului în campania
electorală prematură.
- Procurorii constănţeni extind urmărirea penală, pentru abuz în serviciu,
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împotriva primarului Radu Mazăre.
27 octombrie:
- Administraţia Prezidenţială îi solicită Preşedintelui Camerei Deputaţilor,
Bogdan Olteanu, să trimită urgent la Monitorul Oficial Decretul de promul-
gare a legii privind creşterea salariilor profesorilor. 
30 octombrie:
- Preşedintele Băsescu în conferinţă de presă: În România e “lipsă de refor-
mă, clientelă politică, lipsa unor direcţii clare pentru investiţii”.

NOIEMBRIE

4 noiembrie: 
- În alegerile prezidenţiale din SUA, Barack Obama este ales cel de-al 44-lea
preşedinte al Statelor Unite. 
- Este promulgată Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împo-
triva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.
10 noiembrie:
- “Majorarea salariilor profesorilor cu 50% ar aduce criza economică mon-
dială în România”, declară premierul Călin Popescu-Tăriceanu
13 noiembrie:
- Petre Alexe Mateescu, ambasadorul în Uniunea Myanmar şi Regatul Cam-
bodgiei este rechemat.
15 noiembrie: 
- Opt mineri şi patru membri ai echipelor de salvare au murit în urma a două
explozii la mina Petrila.
24 noiembrie:
- Preşedintele Băsescu declară la UPETROM Ploieşti, că a renunţat deja la
maşina sa de la SPP, Volkswagen, în favoarea unei Dacii Logan. “Deci, sun-
tem într-o criză economică la nivel global, generată de criza financiară.”
25 noiembrie:
- ambasadorul SUA, Nicholas F. Taubman, îşi închieie misiunea la Bucu-
reşti: “România are un viitor minunat înainte; este ţara cu cel mai mare suc-
ces din Balcani; o ţară cu un viitor luminos în faţă”.
29 noiembrie:
- Sunt numiţi ambasadori: Silvia Davidoiu (Austria), Maria Ciobanu (Oficiul
Naţiunilor Unite de la Geneva şi organizaţiile internaţionale cu sediul în
Elveţia), Radu Liviu Horumbă (Turkmekistan), Ştefan Stuparu (Australia),
Gheorghe Petre (Uruguay), Emilian Ion (Pakistan), Iulian Buga (Irlanda).
30 noiembrie:
- Alegeri legislative în România. Partidul Democrat-Liberal obţine cele mai
multe mandate, 115 în Camera Deputaţilor şi 51 în Senat, fiind urmat de
alianţa dintre PSD şi PC (114 în Cameră şi 49 în Senat), PNL (65 în Cameră
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şi 28 în Senat) şi UDMR (22 în Cameră şi 8 în Senat). De asemenea, 18 man-
date de deputat au fost obţinute de reprezentanţi ai altor minorităţi naţionale.

DECEMBRIE

10 decembrie:
- Theodor Stolojan este desemnat Prim-ministru.
- Marcel Opriş din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este înaintat în gra-
dul de general-locotenent.
11 decembrie:
- Adrian Năstase (preşedintele Consiliului Naţional PSD): “10 decembrie
este Ziua internaţională a drepturilor omului. Omul, aţi ghicit, este Traian
Băsescu: şi el are drepturi pe care, de altfel, şi le-a exercitat astăzi, desem-
nându-l, fără să plângă, pe Stolojan pentru a forma Guvernul”.
12 decembrie:
- Confederaţia elveţiană aderă oficial la spaţiul Schengen însă este amenin-
ţată de excluderea din acest spaţiu dacă la referendumul din februarie nu va
adopta extinderea acordului de liberă circulaţie pentru România şi Bulgaria.
14 decembrie:
- Liderii PDL şi PSD semnează “Parteneriatul pentru România“.
15 decembrie: 
- Preşedintele Traian Băsescu anunţă că îl desemnază pe preşedintele PDL,
Emil Boc, pentru funcţia de premier în urma depunerii mandatului de către
Theodor Stolojan.
19 decembrie:
- Gheorghe Predescu este numit ambasador în Republica Polonă.
20 decembrie:
- Mircea Geoană este ales preşedinte al Senatului, iar Roberta Anastase
devine preşedinte al Camerei Deputaţilor.
22 decembrie: 
- Emil Boc este numit prim-ministru ca “rezultatul unui compromis politic”
însă, “care nu compromite”.
- Membri Guvernului: Dan Nica, (viceprim-ministru), Gheorghe Pogea
(finanţe publice), Gabriel Oprea (administraţie şi interne), Radu Mircea
Berceanu, (transporturi şi infrastructură), Cristian Diaconescu (afaceri exter-
ne), Adriean Videanu (economie), Ecaterina Andronescu (educaţie, cercetare
şi inovare), Vasile Blaga (dezvoltare regională şi locuinţe), Marian Sârbu
(muncă, familie şi protecţie socială), Mihai Stănişoară (apărare naţională),
Cătălin Marian Predoiu (justiţie şi libertăţi cetăţeneşti), Ilie Sârbu (agricul-
tură, păduri şi dezvoltare rurală), Elena Gabriela Udrea (turism), Ion Bazac
(sănătate), Theodor Paleologu (cultură, culte şi patrimoniu naţional), Nicolae
Nemirschi (mediu), Monica Maria Iacob-Ridzi (tineret şi sport), Constantin



Niţă (IMM-URI, comerţ şi mediul de afaceri), Gabriel Sandu (comunicaţii şi
societatea informaţională), Victor-Viorel Ponta (relaţia cu Parlamentul).
- Preşedintele Băsescu: “Guvernul este rezultatul unui compromis politic în
interes public şi trebuie să menţionez că, în sfârşit, îmi văd visul cu ochii”.
23 decembrie: 
- Mihai Stănişoară este eliberarat din funcţia de consilier prezidenţial pentru
apărare şi securitate naţională.
- Daniela Grigore-Gîtman este numită ambasador în Republica Cehă.
30 decembrie:
- Guvernul Boc decide ca indemnizaţia acordată mamelor aflate în concediul
de creştere a copiilor să fie limitată, de la 1 ianuarie 2009, la trei salarii brute
pe economie.
- Ludovic Orban, vicepreşedinte PNL: “Aş vrea să exprim o poziţie publică
la adresa domnului preşedinte Traian Băsescu, pe care o să-l şi compar cu un
personaj din Stăpânul inelelor [Sauron]
31 decembrie: 
- Mişcarea de rotaţie uşor încetinită a Pământului necesită o corecţie de o
secundă în plus pentru deţinătorii de ceasuri atomice.

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